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5 

 1-4الفصل 
 في ذلك الحاويات   استخدام العبوات، بما 

 الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة
 فيها الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة ي العبوات، بمااألحكام العامة لتعبئة البضائع الخطرة ف 4-1-1

 و مب ّن   كما 7والرتبة   2-6والشممممممم بة   2تنطبق األحكام العامة الواردة في  ذا القسمممممممم فقط على تعبئة بضمممممممائع الرتبة   مالحظة:
  توج هات التعبئة المنطبقة (، وفي 7 )الرتبة   5- 1- 9- 1- 4(، و 2900رقم األمم المتحدة و   2814 رقم األمم المتحدة  ، 2- 6)الشم بة  2- 8- 1- 4 في 

 (.2-6للش بة  LP622و LP621و IBC620و P622و P621و P620و 2للرتبة  LP02و P207، وP201) 4-1-4الواردة في 
تكون قوية بقدر كاف لتحمل و الحاويات الوسممممميطة والعبوات الكب رة،    منها ت بأ البضمممممائع الشطرة في عبوات ذات نوعية ج دة،  1- 1- 1- 4

ف هما عمليمات تنزيمل وتحم مل الشمممممممممممممحن فيمما ب ن وحمدات النقمل، وب ن وحمدات النقمل  تحمدث أثنماء النقمل، بمما  الصمممممممممممممدممات وعمليمات التحم مل التي عمادة مما 
ف ها الحاويات  آليا  في وقت الحق. وتصممممممنع العبوات، بما  مناولتها يدويا  أو من أجل  عبوة شمممممماملة   أو تحم ل   طبلية  أية عملية نقل من والمشازن، وكذلك 

ال تزاز بسمممممممممممممب  ا في ظروف النقل العادية    قد يحدث   الوسممممممممممممميطة والعبوات الكب رة، وتغلق على نحو يحول عند ته ئتها للنقل دون أن عط  للمحتويات 
ف همما الحمماويممات الوسممممممممممممميطممة والعبوات الكب رة، وفقمما    الضمممممممممممممغط )نتيجممة االرتفمماع مثال (. ويجمم  إغالق العبوات، بممما  الرطوبممة أو  درجممة الحرارة أو   تغ ر  أو 

ب رة  الصممممانع. ويج  الحرص على عدم التصمممماق أن بقايا مواد خطرة بالجدار الشارجي للعبوات والحاويات الوسمممميطة والعبوات الك قدمها للمعلومات التي 
يعاد تصنيعها وعلى الحاويات  تجديد ا أو التي ُيعاد استشدامها أو أثناء النقل. وتنطبق  ذه األحكام، حس  االقتضاء، على العبوات الجديدة أو

 تصنيعها.  شدامها أو التي ُيعاد است  يعاد تصنيعها، والعبوات الكب رة الجديدة أو  يتم إصالحها أو  التي يعاد استشدامها أو  الجديدة منها أو   الوسيطة،

في ذلك أجزاء الحاويات الوسميطة والعبوات الكب رة، التي تالمس البضمائع الشطرة بشمكل  يج  على أجزاء العبوات، بما 4-1-1-2
 يلي: مباشر، أن تفي بما

 تضع  بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الشطرة؛ أال تتأثر أو )أ(

 التفاعل مع البضائع الشطرة؛ عملية تفاعل أووأال تسب  تأث را  خطرا ، مثل حفز  )ب(

 وأال تسمح بتسرب البضائع الشطرة التي من شأنها تشك ل خطر في ظروف النقل العادية. )ج(

 معالجتها بطريقة مناسبة. ويج ، ح ثما يلزم، تزويد  ذه األجزاء ببطانة مناسبة أو  

وائ  والعبوات الكب رة، باسمممتثناء العبوات الداخلية، مطابقة لنموذج  في ذلك الحاويات الوسممميطة للسممم  تكون كل عبوة، بما 4-1-1-3
ينص على  ، حسبما ينطبق، ما لم5-6-6 أو  6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6تصميمي يجتاز االختبارات بنجاح وفقا  لالشتراطات المب نة في  

 خالف ذلك في  ذه الالئحة.

نّ عت قبل  ومع ذلك يجوز االسممتمرار في اسممتشدام الحاويات الوسمم   ينجح  وفقا  لتصممميم لم   2011يناير  / الثاني كانون    1يطة التي صممُ
 )د( وقت إخضاعه الختبار السقوط. 5- 9- 6- 5- 6يشترط فيه استيفاء المعاي ر الواردة في   لم  أو  13- 6- 5- 6في اجتياز اختبار اال تزاز الوارد في  

الوسميطة للسموائ  والعبوات الكب رة، مطابقة لنموذج تصمميمي واحد أو أوثر  يمكن أن تكون العبوات، بما ف ها الحاويات  4-1-1-3-1
 . من النماذج التصميمية التي اخُتبرت بنجاح، ويجوز أن تحمل أوثر من عالمة واحدة

ان في ذلك الحاويات الوسممميطة والعبوات الكب رة، بسممموائل، ُيترع في أعلى العبوة فرال كاف لضمممم عند ملء العبوات، بما 4-1-1-4
ينص على  لم قد يحدث أثناء النقل من ارتفاع في درجة الحرارة. وما تشمممموه دائم في العبوة نتيجة لتمدد السممممائل بسممممب  ما عدم حدوث تسممممرب أو
تكون مملوءة  °س. ومع ذلك، يترع فرال كاف في حاوية وسمميطة لضمممان أال55تمأل السمموائل أية عبوة بالكامل عند درجة   اشممتراطات محددة، ال

 °س.50 في المائة من سعتها المائية عندما يكون متوسط درجة حرارة السائل 98ثر من  ألو

ة الحتواء سمموائل قادرة على تحمل فرق الضممغط بدون حدوث تسممرب  4-1-1-4-1 في حالة النقل جوا ، يتع ن أن تكون العبوات المعدَّ
 على النحو المب ن في اللوائح الدولية للنقل الجون.
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 1-4الفصل 
 في ذلك الحاويات   استخدام العبوات، بما 

 الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة
 فيها الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة ي العبوات، بمااألحكام العامة لتعبئة البضائع الخطرة ف 4-1-1

 و مب ّن   كما 7والرتبة   2-6والشممممممم بة   2تنطبق األحكام العامة الواردة في  ذا القسمممممممم فقط على تعبئة بضمممممممائع الرتبة   مالحظة:
  توج هات التعبئة المنطبقة (، وفي 7 )الرتبة   5- 1- 9- 1- 4(، و 2900رقم األمم المتحدة و   2814 رقم األمم المتحدة  ، 2- 6)الشم بة  2- 8- 1- 4 في 

 (.2-6للش بة  LP622و LP621و IBC620و P622و P621و P620و 2للرتبة  LP02و P207، وP201) 4-1-4الواردة في 
تكون قوية بقدر كاف لتحمل و الحاويات الوسممممميطة والعبوات الكب رة،    منها ت بأ البضمممممائع الشطرة في عبوات ذات نوعية ج دة،  1- 1- 1- 4

ف هما عمليمات تنزيمل وتحم مل الشمممممممممممممحن فيمما ب ن وحمدات النقمل، وب ن وحمدات النقمل  تحمدث أثنماء النقمل، بمما  الصمممممممممممممدممات وعمليمات التحم مل التي عمادة مما 
ف ها الحاويات  آليا  في وقت الحق. وتصممممممنع العبوات، بما  مناولتها يدويا  أو من أجل  عبوة شمممممماملة   أو تحم ل   طبلية  أية عملية نقل من والمشازن، وكذلك 

ال تزاز بسمممممممممممممب  ا في ظروف النقل العادية    قد يحدث   الوسممممممممممممميطة والعبوات الكب رة، وتغلق على نحو يحول عند ته ئتها للنقل دون أن عط  للمحتويات 
ف همما الحمماويممات الوسممممممممممممميطممة والعبوات الكب رة، وفقمما    الضمممممممممممممغط )نتيجممة االرتفمماع مثال (. ويجمم  إغالق العبوات، بممما  الرطوبممة أو  درجممة الحرارة أو   تغ ر  أو 

ب رة  الصممممانع. ويج  الحرص على عدم التصمممماق أن بقايا مواد خطرة بالجدار الشارجي للعبوات والحاويات الوسمممميطة والعبوات الك قدمها للمعلومات التي 
يعاد تصنيعها وعلى الحاويات  تجديد ا أو التي ُيعاد استشدامها أو أثناء النقل. وتنطبق  ذه األحكام، حس  االقتضاء، على العبوات الجديدة أو

 تصنيعها.  شدامها أو التي ُيعاد است  يعاد تصنيعها، والعبوات الكب رة الجديدة أو  يتم إصالحها أو  التي يعاد استشدامها أو  الجديدة منها أو   الوسيطة،

في ذلك أجزاء الحاويات الوسميطة والعبوات الكب رة، التي تالمس البضمائع الشطرة بشمكل  يج  على أجزاء العبوات، بما 4-1-1-2
 يلي: مباشر، أن تفي بما

 تضع  بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الشطرة؛ أال تتأثر أو )أ(

 التفاعل مع البضائع الشطرة؛ عملية تفاعل أووأال تسب  تأث را  خطرا ، مثل حفز  )ب(

 وأال تسمح بتسرب البضائع الشطرة التي من شأنها تشك ل خطر في ظروف النقل العادية. )ج(

 معالجتها بطريقة مناسبة. ويج ، ح ثما يلزم، تزويد  ذه األجزاء ببطانة مناسبة أو  

وائ  والعبوات الكب رة، باسمممتثناء العبوات الداخلية، مطابقة لنموذج  في ذلك الحاويات الوسممميطة للسممم  تكون كل عبوة، بما 4-1-1-3
ينص على  ، حسبما ينطبق، ما لم5-6-6 أو  6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6تصميمي يجتاز االختبارات بنجاح وفقا  لالشتراطات المب نة في  

 خالف ذلك في  ذه الالئحة.

نّ عت قبل  ومع ذلك يجوز االسممتمرار في اسممتشدام الحاويات الوسمم   ينجح  وفقا  لتصممميم لم   2011يناير  / الثاني كانون    1يطة التي صممُ
 )د( وقت إخضاعه الختبار السقوط. 5- 9- 6- 5- 6يشترط فيه استيفاء المعاي ر الواردة في   لم  أو  13- 6- 5- 6في اجتياز اختبار اال تزاز الوارد في  

الوسميطة للسموائ  والعبوات الكب رة، مطابقة لنموذج تصمميمي واحد أو أوثر  يمكن أن تكون العبوات، بما ف ها الحاويات  4-1-1-3-1
 . من النماذج التصميمية التي اخُتبرت بنجاح، ويجوز أن تحمل أوثر من عالمة واحدة

ان في ذلك الحاويات الوسممميطة والعبوات الكب رة، بسممموائل، ُيترع في أعلى العبوة فرال كاف لضمممم عند ملء العبوات، بما 4-1-1-4
ينص على  لم قد يحدث أثناء النقل من ارتفاع في درجة الحرارة. وما تشمممموه دائم في العبوة نتيجة لتمدد السممممائل بسممممب  ما عدم حدوث تسممممرب أو
تكون مملوءة  °س. ومع ذلك، يترع فرال كاف في حاوية وسمميطة لضمممان أال55تمأل السمموائل أية عبوة بالكامل عند درجة   اشممتراطات محددة، ال

 °س.50 في المائة من سعتها المائية عندما يكون متوسط درجة حرارة السائل 98ثر من  ألو

ة الحتواء سمموائل قادرة على تحمل فرق الضممغط بدون حدوث تسممرب  4-1-1-4-1 في حالة النقل جوا ، يتع ن أن تكون العبوات المعدَّ
 على النحو المب ن في اللوائح الدولية للنقل الجون.
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تسمممممرب محتوياتها   ثقبها أو  عبوات الداخلية في عبوة خارجية بطريقة تحول في ظروف النقل العادية دون كسمممممر ا أو توضمممممع ال  5- 1- 1- 4
في العبوة الشارجية. وت بأ العبوات الداخلية التي تحتون على سممممممممموائل بح ا تكون وسمممممممممائل إغالقها متجهة إلى فوق، وتوضمممممممممع في عبوات خارجية  

االنثقاب بسمهولة،  حالة العبوات الداخلية المعرضمة للكسمر أو  من  ذه الالئحة. وفي  7- 1- 2- 5الواردة في القسمم  تتوافق مع عالمات اتجاه العبوات 
، يلزم تأم ن  ذه العبوات في عبوات وما إلى ذلك بعض المواد البالسمممممممتيكية،   الفشار الحجرن أو  الشزف أو  مثل العبوات المصمممممممنوعة من الزجاج أو 

 العبوة الشارجية.  يضع  بشكل ملحوظ الشواص الوقائية لمادة التوس د أو  للمحتويات ال  خارجية باستشدام مواد توس د مناسبة، بح ا إن أن تسرب 

عبوة كب رة مع أنواع مشتلفة من العبوات الداخلية، جاز أيضا  تجميع  ولَّما اخُتب رت بنجاح عبوة خارجية لعبوة مجّمعة أو 4-1-1-5-1
العبوة الكب رة. وبماإلضممممممممممممممافمة إلى ذلمك، ُيسمممممممممممممممح بماالختالفمات التماليمة في  ة الشمارجيمة أومجموعمة من  مذه العبوات المداخليمة المشتلفمة في تلمك العبو 

 العبوات الداخلية دون إجراء مزيد من االختبارات على العبوة، شريطة توف ر مستوى مماثل ألداء العبوة:

 التالية: ذات حجم أصغر إذا استوف ت الشروط يجوز استشدام عبوات داخلية متماثلة في الحجم أو )أ(

مسمممممتدير،   -أن تكون العبوات الداخلية ذات تصمممممميم مماثل للعبوات الداخلية المشتبرة )مثال: الشمممممكل   '1'
 (؛وما إلى ذلكمستط ل، 

.( مقاومة للصمممممممدمات  وما إلى ذلكوأن توفر مادة صمممممممنع العبوات الداخلية )زجاج، بالسمممممممتيك، معدن،   '2'
 عبوات الداخلية األصلية المشتبرة؛توفره ال تزيد على ما وضغوط تكّدس تماثل أو

أصممممممغر وأن تكون وسممممممائل إغالقها ذات تصممممممميم مماثل  وأن تكون للعبوات الداخلية فتحات متماثلة أو '3'
 (؛وما إلى ذلك)مثال: غطاء لولبي، غطاء احتكاوي، 

 وأن تستشدم مادة توس د إضافية لملء الفراغات ومنع الحركة الشديدة للعبوات الداخلية؛ '4'

 وأن يكون اتجاه العبوات الداخلية في داخل العبوة الشارجية مماثال  لالتجاه في العبوة المشتبرة. '5'

أعاله،  عبوات داخلية من أنواع بديلة محددة في )أ( يجوز اسمممتشدام عدد أقل من العبوات الداخلية المشتبرة، أو )ب(
 الداخلية. نع الحركة الشديدة للعبواتإضافة مواد توس د كافية لملء الفرال )الفراغات( وم شريطة 

وعاء داخل عبوة داخلية( زيادة عما   يرخص باسمممممممتعمال عبوات إضمممممممافية داخل العبوة الشارجية )مثال  عبوة وسممممممميطة أو 4-1-1-5-2
تستشدم، عند االقتضاء، ، وأن  3-1-1-4 ف ها تلك الواردة في تقتضيه توج هات التعبئة شريطة أن تستوفي جميع االشتراطات ذات الصلة، بما

 مواد توس د مناسبة لمنع الحركة داخل العبوة.

بضمممممممممائع أخرى إذا كانت  في عبوات كب رة مع بضمممممممممائع خطرة أو ال ت بأ البضمممممممممائع الشطرة في عبوة خارجية واحدة أو 4-1-1-6
 يلي: تتفاعل فيما ب نها وتسب  ما

ن حرارة شديدة؛ )أ(  االحتراق و/أو تكوُّ

 خانقة؛ سمية أو أو انبعاث غازات َلهوبة أو )ب(

ن   )ج(  أوالة؛  مواد أو تكوُّ

ن مواد غ ر مستقرة كيميائيا . )د(  أو تكوُّ

تنشفض النسمممبة المئوية للسمممائل   مشّففة محكمة بح ا ال تكون وسمممائل إغالق العبوات التي تحتون على مواد مرّطبة أو 4-1-1-7
 عن الحدود المفروضة أثناء النقل.المادة الملطفة(  المذي  أو )الماء أو

أوثر في مجموعة من الحاويات الوسممميطة، ُتغلق أوال  المنظومة األقرب  ح ثما ُوجدت بالتسممملسمممل منظومتان لوغالق أو 4-1-1-7-1
 إلى المادة المحمولة.

 

7 

لسب  آخر(،  رجة الحرارة أوبسب  انبعاث غاز من المحتويات )نتيجة ارتفاع د ح ثما ُيحتمل تزايد الضغط في عبوة ما 4-1-1-8
الكمية  قابل ته لاللتهاب أو سمممممم ته أوبفعل يسمممممب  الغاز المنبعا أن خطر   الحاوية الوسممممميطة بصممممممام تنأيس شمممممريطة أال يجوز تزويد العبوة أو

 المنطلقة، على سب ل المثال.

د العبوة بوسم لة تنأيس إذا كان يمكن حدوث زيادة خطرة في الضمغط نتيجة التح  لل الطبيعي للمواد. ويصمّمم صممام وتزوَّ
الحاوية الوسممممميطة   نفاذ أية مادة من الشارج في ظروف النقل العادية، عندما تكون العبوة أو يحدث أن تسمممممرب من السمممممائل وال التنأيس بح ا ال

 في الوضع الذن يزمع نقلها فيه.

 مناسبة للضغط الداخلي الذن يمكن أن يتولد في ظروف النقل العادية. في عبوات داخلية تتسم بمقاومة   ال ت بأ السوائل إال  1- 8- 1- 1- 4

 ال يسمح بوجود تنأيس في العبوات التي تنقل جوا . 4-1-1-8-2

في ذلك الحاويات الوسمممميطة والعبوات الكب رة،   المعاد اسممممتشدامها، بما المعاد تصممممنيعها أو يج  في العبوات الجديدة أو 4-1-1-9
أجريت لها صممميانة بشمممكل روت ني، أن تكون قادرة على اجتياز االختبارات المب نة  والحاويات الوسممميطة التي أصممملحت أو  العبوات التي جددت أو

، حسبما ينطبق. وتفحص كل عبوة قبل ملئها وتسليمها للنقل، وذلك لضمان خلو ا من التآول 5-6-6 أو 6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6في 
حاوية وسمممممميطة من ح ا سممممممالمة أداء أن جهاز للتشممممممغ ل. ويوق  اسممممممتشدام أية عبوة تظهر عل ها   أن عط  آخر. وتفحص كل التلوث أو أو

يتم تجديد ا بح ا تصممد الختبارات النموذج التصمميمي. ويوق  اسمتشدام  عالمات ضمع  المتانة بالمقارنة مع النموذج التصمميمي المعتمد، أو
صممميانتها بشمممكل روت ني   يتم إصمممالحها أو مقارنة مع النموذج التصمممميمي المشتبر، أوأية حاوية وسممميطة تظهر عل ها عالمات ضمممع  المتانة بال

 بح ا تصمد الختبارات النموذج التصميمي بنجاح.

ف ها الحاويات الوسممميطة، التي تتَّصممم  بمقاومة مناسمممبة للضمممغط الداخلي الذن قد  في العبوات، بما ال ت بأ السممموائل إال 4-1-1-10
)د(  1-3-1-6 تمأل العبوات والحاويات الوسممممممميطة التي تحمل بيان ضمممممممغط االختبار اله درولي، المب ن في عادية. والينشمممممممأ في ظروف النقل ال

 يلي: بسائل يتسم ضغطه البشارن بما على التوالي، إال 1-2-2-5-6و

الحاوية الوسمميطة ثلثي ضممغط االختبار المب ن )أن الضممغط   الكلي في العبوة أو  أال يتجاوز الضممغط المانومترن  )أ(
  ك لوباسمممكال(   100الغازات الشاملة األخرى، مطروحا  منه   البشارن للمادة الم بأة مضمممافا  إليه الضمممغط الجزئي للهواء أو 

، ودرجة  4-1-1-4°س. ويحدد  ذا الضممغط على أسمماس أقصممى درجة ملء وفقا  لألحكام المب نة في  55عند  
 °س؛15حرارة ملء ةيمتها 

 °س أقل من أربعة أسمممممممممباع حاصمممممممممل جمع ضمممممممممغط االختبار المب ن على العبوة 50أو أن يكون الضمممممممممغط عند  )ب(
 ك لوباسكال؛ 100مع 

 °س أقمممل من ثلثي حممماصممممممممممممممممل جمع ضممممممممممممممغط االختبمممار المب ن على العبوة 55أو أن يكون الضممممممممممممممغط عنمممد   )ج(
 ك لوباسكال. 100مع 

 110 دم الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  المعدة لنقل السمممموائل ألغراض نقل سمممموائل يزيد ضممممغطها البشارن علىوال تسممممتش 
 °س.55بار( عند   1,3ك لوباسكال ) 130يزيد على   °س، أو50بار( عند  1,1و لوباسكال )
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تسمممممرب محتوياتها   ثقبها أو  عبوات الداخلية في عبوة خارجية بطريقة تحول في ظروف النقل العادية دون كسمممممر ا أو توضمممممع ال  5- 1- 1- 4
في العبوة الشارجية. وت بأ العبوات الداخلية التي تحتون على سممممممممموائل بح ا تكون وسمممممممممائل إغالقها متجهة إلى فوق، وتوضمممممممممع في عبوات خارجية  

االنثقاب بسمهولة،  حالة العبوات الداخلية المعرضمة للكسمر أو  من  ذه الالئحة. وفي  7- 1- 2- 5الواردة في القسمم  تتوافق مع عالمات اتجاه العبوات 
، يلزم تأم ن  ذه العبوات في عبوات وما إلى ذلك بعض المواد البالسمممممممتيكية،   الفشار الحجرن أو  الشزف أو  مثل العبوات المصمممممممنوعة من الزجاج أو 

 العبوة الشارجية.  يضع  بشكل ملحوظ الشواص الوقائية لمادة التوس د أو  للمحتويات ال  خارجية باستشدام مواد توس د مناسبة، بح ا إن أن تسرب 

عبوة كب رة مع أنواع مشتلفة من العبوات الداخلية، جاز أيضا  تجميع  ولَّما اخُتب رت بنجاح عبوة خارجية لعبوة مجّمعة أو 4-1-1-5-1
العبوة الكب رة. وبماإلضممممممممممممممافمة إلى ذلمك، ُيسمممممممممممممممح بماالختالفمات التماليمة في  ة الشمارجيمة أومجموعمة من  مذه العبوات المداخليمة المشتلفمة في تلمك العبو 

 العبوات الداخلية دون إجراء مزيد من االختبارات على العبوة، شريطة توف ر مستوى مماثل ألداء العبوة:

 التالية: ذات حجم أصغر إذا استوف ت الشروط يجوز استشدام عبوات داخلية متماثلة في الحجم أو )أ(

مسمممممتدير،   -أن تكون العبوات الداخلية ذات تصمممممميم مماثل للعبوات الداخلية المشتبرة )مثال: الشمممممكل   '1'
 (؛وما إلى ذلكمستط ل، 

.( مقاومة للصمممممممدمات  وما إلى ذلكوأن توفر مادة صمممممممنع العبوات الداخلية )زجاج، بالسمممممممتيك، معدن،   '2'
 عبوات الداخلية األصلية المشتبرة؛توفره ال تزيد على ما وضغوط تكّدس تماثل أو

أصممممممغر وأن تكون وسممممممائل إغالقها ذات تصممممممميم مماثل  وأن تكون للعبوات الداخلية فتحات متماثلة أو '3'
 (؛وما إلى ذلك)مثال: غطاء لولبي، غطاء احتكاوي، 

 وأن تستشدم مادة توس د إضافية لملء الفراغات ومنع الحركة الشديدة للعبوات الداخلية؛ '4'

 وأن يكون اتجاه العبوات الداخلية في داخل العبوة الشارجية مماثال  لالتجاه في العبوة المشتبرة. '5'

أعاله،  عبوات داخلية من أنواع بديلة محددة في )أ( يجوز اسمممتشدام عدد أقل من العبوات الداخلية المشتبرة، أو )ب(
 الداخلية. نع الحركة الشديدة للعبواتإضافة مواد توس د كافية لملء الفرال )الفراغات( وم شريطة 

وعاء داخل عبوة داخلية( زيادة عما   يرخص باسمممممممتعمال عبوات إضمممممممافية داخل العبوة الشارجية )مثال  عبوة وسممممممميطة أو 4-1-1-5-2
تستشدم، عند االقتضاء، ، وأن  3-1-1-4 ف ها تلك الواردة في تقتضيه توج هات التعبئة شريطة أن تستوفي جميع االشتراطات ذات الصلة، بما

 مواد توس د مناسبة لمنع الحركة داخل العبوة.

بضمممممممممائع أخرى إذا كانت  في عبوات كب رة مع بضمممممممممائع خطرة أو ال ت بأ البضمممممممممائع الشطرة في عبوة خارجية واحدة أو 4-1-1-6
 يلي: تتفاعل فيما ب نها وتسب  ما

ن حرارة شديدة؛ )أ(  االحتراق و/أو تكوُّ

 خانقة؛ سمية أو أو انبعاث غازات َلهوبة أو )ب(

ن   )ج(  أوالة؛  مواد أو تكوُّ

ن مواد غ ر مستقرة كيميائيا . )د(  أو تكوُّ

تنشفض النسمممبة المئوية للسمممائل   مشّففة محكمة بح ا ال تكون وسمممائل إغالق العبوات التي تحتون على مواد مرّطبة أو 4-1-1-7
 عن الحدود المفروضة أثناء النقل.المادة الملطفة(  المذي  أو )الماء أو

أوثر في مجموعة من الحاويات الوسممميطة، ُتغلق أوال  المنظومة األقرب  ح ثما ُوجدت بالتسممملسمممل منظومتان لوغالق أو 4-1-1-7-1
 إلى المادة المحمولة.
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لسب  آخر(،  رجة الحرارة أوبسب  انبعاث غاز من المحتويات )نتيجة ارتفاع د ح ثما ُيحتمل تزايد الضغط في عبوة ما 4-1-1-8
الكمية  قابل ته لاللتهاب أو سمممممم ته أوبفعل يسمممممب  الغاز المنبعا أن خطر   الحاوية الوسممممميطة بصممممممام تنأيس شمممممريطة أال يجوز تزويد العبوة أو

 المنطلقة، على سب ل المثال.

د العبوة بوسم لة تنأيس إذا كان يمكن حدوث زيادة خطرة في الضمغط نتيجة التح  لل الطبيعي للمواد. ويصمّمم صممام وتزوَّ
الحاوية الوسممممميطة   نفاذ أية مادة من الشارج في ظروف النقل العادية، عندما تكون العبوة أو يحدث أن تسمممممرب من السمممممائل وال التنأيس بح ا ال

 في الوضع الذن يزمع نقلها فيه.

 مناسبة للضغط الداخلي الذن يمكن أن يتولد في ظروف النقل العادية. في عبوات داخلية تتسم بمقاومة   ال ت بأ السوائل إال  1- 8- 1- 1- 4

 ال يسمح بوجود تنأيس في العبوات التي تنقل جوا . 4-1-1-8-2

في ذلك الحاويات الوسمممميطة والعبوات الكب رة،   المعاد اسممممتشدامها، بما المعاد تصممممنيعها أو يج  في العبوات الجديدة أو 4-1-1-9
أجريت لها صممميانة بشمممكل روت ني، أن تكون قادرة على اجتياز االختبارات المب نة  والحاويات الوسممميطة التي أصممملحت أو  العبوات التي جددت أو

، حسبما ينطبق. وتفحص كل عبوة قبل ملئها وتسليمها للنقل، وذلك لضمان خلو ا من التآول 5-6-6 أو 6-5-6 أو 5-3-6 أو 5-1-6في 
حاوية وسمممممميطة من ح ا سممممممالمة أداء أن جهاز للتشممممممغ ل. ويوق  اسممممممتشدام أية عبوة تظهر عل ها   أن عط  آخر. وتفحص كل التلوث أو أو

يتم تجديد ا بح ا تصممد الختبارات النموذج التصمميمي. ويوق  اسمتشدام  عالمات ضمع  المتانة بالمقارنة مع النموذج التصمميمي المعتمد، أو
صممميانتها بشمممكل روت ني   يتم إصمممالحها أو مقارنة مع النموذج التصمممميمي المشتبر، أوأية حاوية وسممميطة تظهر عل ها عالمات ضمممع  المتانة بال

 بح ا تصمد الختبارات النموذج التصميمي بنجاح.

ف ها الحاويات الوسممميطة، التي تتَّصممم  بمقاومة مناسمممبة للضمممغط الداخلي الذن قد  في العبوات، بما ال ت بأ السممموائل إال 4-1-1-10
)د(  1-3-1-6 تمأل العبوات والحاويات الوسممممممميطة التي تحمل بيان ضمممممممغط االختبار اله درولي، المب ن في عادية. والينشمممممممأ في ظروف النقل ال

 يلي: بسائل يتسم ضغطه البشارن بما على التوالي، إال 1-2-2-5-6و

الحاوية الوسمميطة ثلثي ضممغط االختبار المب ن )أن الضممغط   الكلي في العبوة أو  أال يتجاوز الضممغط المانومترن  )أ(
  ك لوباسمممكال(   100الغازات الشاملة األخرى، مطروحا  منه   البشارن للمادة الم بأة مضمممافا  إليه الضمممغط الجزئي للهواء أو 

، ودرجة  4-1-1-4°س. ويحدد  ذا الضممغط على أسمماس أقصممى درجة ملء وفقا  لألحكام المب نة في  55عند  
 °س؛15حرارة ملء ةيمتها 

 °س أقل من أربعة أسمممممممممباع حاصمممممممممل جمع ضمممممممممغط االختبار المب ن على العبوة 50أو أن يكون الضمممممممممغط عند  )ب(
 ك لوباسكال؛ 100مع 

 °س أقمممل من ثلثي حممماصممممممممممممممممل جمع ضممممممممممممممغط االختبمممار المب ن على العبوة 55أو أن يكون الضممممممممممممممغط عنمممد   )ج(
 ك لوباسكال. 100مع 

 110 دم الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  المعدة لنقل السمممموائل ألغراض نقل سمممموائل يزيد ضممممغطها البشارن علىوال تسممممتش 
 °س.55بار( عند   1,3ك لوباسكال ) 130يزيد على   °س، أو50بار( عند  1,1و لوباسكال )
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 سوائب، في ذلك الحاويات الوسيطة لل أمثلة على ضغوط االختبار المطلوبة المبينة على العبوات، بما
 )ج(10- 1-1- 4محسوبة على النحو الوارد في 

األمم   رقم 
 الرتبة  االسم  المتحدة 

مجموعة  
 التعبئة 

الضغط  
 البشارن 

55pV 

 )و لوباسكال(

الضغط  
 البشارن 

5,1×  55pV 
 )و لوباسكال(

 الضغط البشارن 
 (5,1×  55pV ) 

- 100 
 )و لوباسكال(

أدنى ضغط  
( مطلوب  )مانومترن 

لالختبار المب ن في  
 )ج( 6-1-5-5-4

 )و لوباسكال(

أدنى ضغط  
)مانومترن(  

لالختبار يتع َّن  
بيانه على  

العبوة  
 )و لوباسكال(

 100 100 5 105 70 ‘2‘ 3 رباعي   درو فوران  2056
 100 100 97,9- 2,1 1,4 ‘3‘ 3 ديكان -ع   2247
 150 146 146 246 164 ‘3‘ 1-6 ثنائي كلوروم ثان 1593
 250 199 199 299 199 ‘1‘ 3 أث ر ثنائي أث ل 1155

 ( من الجداول العلمية. p55V°س ) 55بالنسبة للسوائل النقية، يمكن عادة الحصول على الضغط البشارن عند  :1مالحظة 
 1,5)ج( فقط، األمر الذن يعني أن ضمممممغط االختبار المب ن يتجاوز بمقدار 10-1-1-4يشممممم ر الجدول إلى اسمممممتشدام  :2مالحظة 

ديكان وفقا  -ك لوباسمممممممممكال. فعلى سمممممممممب ل المثال، إذا ُحدد ضمممممممممغط االختبار لمادة ع 100°س مطروحا  منه 55ضمممممممممع  الضمممممممممغَط البشارن عند  
 ار مب ن على العبوة أقَل من ذلك.)أ(، قد يكون أدنى ضغط اختب 4-5-5-1-6 للفقرة

 ك لوباسكال. 250، في حالة أث ر ثنائي األث ل، 5-5-5-1-6يبلغ أدنى ضغط مطلوب لالختبار بموج   :3مالحظة 
  في ذلك الحاويات الوسممممميطة والعبوات الكب رة، التي كانت تحتون على مادة خطرة، بنفس المعاملة  تعامل العبوات الفارغة، بما  4-1-1-11
 تكن قد اتشذت تداب ر كافية إلزالة أن خطر. تي تتطلبها  ذه الالئحة للعبوة المملوءة، ما لمال

ة الحتواء سمممممموائل، على النحو المب ن في الفصممممممل   4-1-1-12 ، الختبار مناسمممممم  بشصمممممموص مقاومتها 1-6تشضممممممع أية عبوة معدَّ
الوفاء  التي تب ن القدرة على 4-1-1-6منصمممموص عليه في الفقرة   ويعتبر  ذا االختبار جزءا  من برنامج ضمممممان الجودة حسممممبما  وللتسممممرب. 

 :3-4-5-1-6بمستوى االختبار المناس  المب ن في 

 قبل استشدامها ألول مرة في النقل؛ )أ(

 تجديد ا، قبل إعادة استشدامها في النقل. بعد إعادة تصنيع أية عبوة أو )ب(

،  إغالق العبوات. ويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المركبة بدون العبوة الشارجية وال يلزم في  ذا االختبار تثب ت وسمممممممممممائل   
 العبوة الكب رة. يشترط إجراء  ذا االختبار على العبوات الداخلية في العبوة المجمعة أو تتأثر بذلك نتائج االختبار. وال بشرط أال

الوسممميطة، التي ُتسمممتشدم لنقل مواد صممملبة قد تصمممبح سمممائلة في درجات حرارة  في ذلك الحاويات   يج  في العبوات، بما 4-1-1-13
 تحتمل مواجهتها أثناء النقل، أن تكون قادرة أيضا  على احتواء المادة في الحالة السائلة.

نعة للتنش ل الحب بية، أن تكون ما في ذلك الحاويات الوسميطة، المسمتشدمة للمواد المسمحوقة أو يشمترط في العبوات، بما 4-1-1-14
 أن تكون مزودة ببطانة. أو

والحاويات الوسميطة المركبة ذات    الجاسمئةيتعلق باألسمطوانات والتنكات البالسمتيكية، والحاويات الوسميطة البالسمتيكية   فيما  15- 1- 1- 4
،  تعتمد السمملطة المشتصممة غ ر ذلك  لم  وعية، ما األوعية الداخلية البالسممتيكية، ُيسممَمح باسممتشدامها لنقل المواد الشطرة مدة خمس سممنوات من تاري  صممنع األ 

 باستثناء الحالة التي تحدد ف ها فترة أقصر لالستشدام بسب  طبيعة المادة المقرر نقلها. 

 . مالحظة: في حالة الحاويات الوسيطة المركبة، تش ر فترة االستشدام إلى تاري  صنع الوعاء الداخلي

 يؤثر على سالمة العبوة. أالح ثما استشدم الجل د الجاف كمادة تبريد، يج   4-1-1-16
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 المتفجرات والمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية 4-1-1-17
الكب رة  ف هما الحماويمات الوسمممممممممممممميطمة والعبوات يرد في  مذه الالئحمة حكم محمدد بشالف ذلمك، يجم  في العبوات، بمما مما لم 

، أن تفي باألحكام 2-5، واألواسممم د الفوةية العضممموية العائدة للشممم بة 1-4ب والمواد الذاتية التفاعل العائدة للشممم بة 1ضمممائع بالرتبة المسمممتشدمة لب 
 (.IIالمنطبقة على مجموعة المواد التي تشكل خطورة متوسطة )مجموعة التعبئة 

 استخدام العبوات االحتياطية والعبوات االحتياطية الكبيرة 4-1-1-18
غ ر المسمممتوفية للشمممروط، وكذلك البضمممائع  المسمممرّ بة أو التالفة أو يجوز في عبوات البضمممائع الشطرة، المعطوبة منها أو 4-1-1-18-1

اسممتشدام   يمنع ال . و ذا9-1-5-6-6و 11-1-5-1-6المتسممرّ بة، أن ُتنَقل بعبوات احتياطية خاصممة حسممبما  و وارد في  الشطرة المنسممكبة أو
 .3-18-1-1-4و 2-18-1-1-4عبوات كب رة من نوع مناس  ومستوى أداء مالئم، بالشروط المب نة في  ا ، أوعبوات أوبر حجم

حالة احتواء  المسممممرّ بة داخل العبوة االحتياطية. وفي ُتتشذ التداب ر المناسممممبة لمنع الحركة المفرطة للعبوات المعطوبة أو 4-1-1-18-2
 كمية كافية من المواد الماصة الشاملة تحول دون وجود سائل طل ق.العبوة االحتياطية على سوائل، توضع 

 ُتتَّشذ التداب ر المناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطرة. 4-1-1-18-3

 استخدام أوعية الضغط االحتياطية 4-1-1-19
روط، يجوز اسمممممتشدام أوعية ضمممممغط  غ ر المسمممممتوفية للشممممم  المسمممممرّ بة أو المعطوبة أو في حالة أوعية الضمممممغط التالفة أو 4-1-1-19-1

 .3-2-6احتياطية وفقا  للفقرة 

. ولدى اسمممممتشدام العبوة الشممممماملة يج  أن 2-1-5يجوز اسمممممتشدام أوعية الضمممممغط االحتياطية كعبوة شممممماملة وفقا  للفقرة  مالحظة:
 .3-1-2-5بدال  من الفقرة  1-2-1-5تكون العالمات وفقا  للفقرة 

واحد   يجوز وضمممع أوثر من وعاء ضمممغط  توضمممع أوعية الضمممغط في أوعية ضمممغط احتياطية ذات حجم مناسممم . وال  2- 19- 1- 1- 4
  (. 6- 1- 1- 4تتفماعمل بصممممممممممممممورة خط رة فيمما ب نهما )انظر   إذا كمانمت المحتويمات معروفمة وكمانمت ال  في نفس وعماء الضممممممممممممممغط االحتيماطيمة إال 

وُتّتشذ تداب ر لمنع حركة أوعية   لتر.  3 000المائية ألوعية الضمممممغط الموضممممموعة يتجاوز المجموع الكلي للسمممممعات    ذه الحالة يج  أن ال وفي
 التوس د.  التأم ن أو  الضغط داخل أوعية الضغط االحتياطية، مثل وضع الحواجز أو 

 إذا: ال يجوز وضع وعاء الضغط داخل وعاء ضغط احتياطي إال 4-1-1-19-3

 ؛وكانت نسشة عن شهادة االعتماد متاحة 5-3-2-6الضغط االحتياطي موافقا  للفقرة   وعاءوان  )أ(

المرجح أن تكون مالمسممممة لها  وعاء الضممممغط االحتياطي المالمسممممة للبضممممائع الشطرة مباشممممرة، أو  أجزاءوكانت  )ب(
  التفاعل تسمممب  تأث را  خط را  )مثل حفز عملية تفاعل أو  تضمممع  بسمممب  البضمممائع الشطرة وال  تتأثر أو  مباشمممرة، ال 

 طرة(؛مع البضائع الش

من ح ا الضممممممممممممممغط والحجم بح ا إذا )أوعية( الضممممممممممممممغط المحتوى )المحتواة( محدودة    وعاءوكانت محتويات  )ج(
يتجاوز الضمممممممغط في وعاء الضمممممممغط االحتياطي  في وعاء ضمممممممغط احتياطي ال بالكاملجرى تفريغ حمولتها   ما

في P200 (3 ) التعبئةضمممممممغط اختبار وعاء الضمممممممغط االحتياطي )بالنسمممممممبة للغازات انظر توجيه   س65ºعند  
(. ويؤخذ في االعتبار انشفاض السمممعة المائية المسمممتعملة لوعاء الضمممغط االحتياطي، بسمممب  1-4-1-4الفقرة 

 أن معدات محتواة وتوس د مثال .

األمم المتحدة المسممممبوق  يوضممممع على وعاء الضممممغط االحتياطي المسممممتشدم للنقل االسممممم الرسمممممي المسممممتشدم للنقل ورقم 4-1-1-19-4
التي تنطبق على البضممممممائع الشطرة   2-5وبطاقة )بطاقات( الوسممممممم المطلوبة لتعبئة الطرود في الفصممممممل    ب(UN بارة باألمم المتحدةب )الحرفان بب 

 الموجودة داخل أوعية الضغط االحتياطية.
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 سوائب، في ذلك الحاويات الوسيطة لل أمثلة على ضغوط االختبار المطلوبة المبينة على العبوات، بما
 )ج(10- 1-1- 4محسوبة على النحو الوارد في 

األمم   رقم 
 الرتبة  االسم  المتحدة 

مجموعة  
 التعبئة 

الضغط  
 البشارن 

55pV 

 )و لوباسكال(

الضغط  
 البشارن 

5,1×  55pV 
 )و لوباسكال(

 الضغط البشارن 
 (5,1×  55pV ) 

- 100 
 )و لوباسكال(

أدنى ضغط  
( مطلوب  )مانومترن 

لالختبار المب ن في  
 )ج( 6-1-5-5-4

 )و لوباسكال(

أدنى ضغط  
)مانومترن(  

لالختبار يتع َّن  
بيانه على  

العبوة  
 )و لوباسكال(

 100 100 5 105 70 ‘2‘ 3 رباعي   درو فوران  2056
 100 100 97,9- 2,1 1,4 ‘3‘ 3 ديكان -ع   2247
 150 146 146 246 164 ‘3‘ 1-6 ثنائي كلوروم ثان 1593
 250 199 199 299 199 ‘1‘ 3 أث ر ثنائي أث ل 1155

 ( من الجداول العلمية. p55V°س ) 55بالنسبة للسوائل النقية، يمكن عادة الحصول على الضغط البشارن عند  :1مالحظة 
 1,5)ج( فقط، األمر الذن يعني أن ضمممممغط االختبار المب ن يتجاوز بمقدار 10-1-1-4يشممممم ر الجدول إلى اسمممممتشدام  :2مالحظة 

ديكان وفقا  -ك لوباسمممممممممكال. فعلى سمممممممممب ل المثال، إذا ُحدد ضمممممممممغط االختبار لمادة ع 100°س مطروحا  منه 55ضمممممممممع  الضمممممممممغَط البشارن عند  
 ار مب ن على العبوة أقَل من ذلك.)أ(، قد يكون أدنى ضغط اختب 4-5-5-1-6 للفقرة

 ك لوباسكال. 250، في حالة أث ر ثنائي األث ل، 5-5-5-1-6يبلغ أدنى ضغط مطلوب لالختبار بموج   :3مالحظة 
  في ذلك الحاويات الوسممممميطة والعبوات الكب رة، التي كانت تحتون على مادة خطرة، بنفس المعاملة  تعامل العبوات الفارغة، بما  4-1-1-11
 تكن قد اتشذت تداب ر كافية إلزالة أن خطر. تي تتطلبها  ذه الالئحة للعبوة المملوءة، ما لمال

ة الحتواء سمممممموائل، على النحو المب ن في الفصممممممل   4-1-1-12 ، الختبار مناسمممممم  بشصمممممموص مقاومتها 1-6تشضممممممع أية عبوة معدَّ
الوفاء  التي تب ن القدرة على 4-1-1-6منصمممموص عليه في الفقرة   ويعتبر  ذا االختبار جزءا  من برنامج ضمممممان الجودة حسممممبما  وللتسممممرب. 

 :3-4-5-1-6بمستوى االختبار المناس  المب ن في 

 قبل استشدامها ألول مرة في النقل؛ )أ(

 تجديد ا، قبل إعادة استشدامها في النقل. بعد إعادة تصنيع أية عبوة أو )ب(

،  إغالق العبوات. ويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المركبة بدون العبوة الشارجية وال يلزم في  ذا االختبار تثب ت وسمممممممممممائل   
 العبوة الكب رة. يشترط إجراء  ذا االختبار على العبوات الداخلية في العبوة المجمعة أو تتأثر بذلك نتائج االختبار. وال بشرط أال

الوسممميطة، التي ُتسمممتشدم لنقل مواد صممملبة قد تصمممبح سمممائلة في درجات حرارة  في ذلك الحاويات   يج  في العبوات، بما 4-1-1-13
 تحتمل مواجهتها أثناء النقل، أن تكون قادرة أيضا  على احتواء المادة في الحالة السائلة.

نعة للتنش ل الحب بية، أن تكون ما في ذلك الحاويات الوسميطة، المسمتشدمة للمواد المسمحوقة أو يشمترط في العبوات، بما 4-1-1-14
 أن تكون مزودة ببطانة. أو

والحاويات الوسميطة المركبة ذات    الجاسمئةيتعلق باألسمطوانات والتنكات البالسمتيكية، والحاويات الوسميطة البالسمتيكية   فيما  15- 1- 1- 4
،  تعتمد السمملطة المشتصممة غ ر ذلك  لم  وعية، ما األوعية الداخلية البالسممتيكية، ُيسممَمح باسممتشدامها لنقل المواد الشطرة مدة خمس سممنوات من تاري  صممنع األ 

 باستثناء الحالة التي تحدد ف ها فترة أقصر لالستشدام بسب  طبيعة المادة المقرر نقلها. 

 . مالحظة: في حالة الحاويات الوسيطة المركبة، تش ر فترة االستشدام إلى تاري  صنع الوعاء الداخلي

 يؤثر على سالمة العبوة. أالح ثما استشدم الجل د الجاف كمادة تبريد، يج   4-1-1-16
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 المتفجرات والمواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية 4-1-1-17
الكب رة  ف هما الحماويمات الوسمممممممممممممميطمة والعبوات يرد في  مذه الالئحمة حكم محمدد بشالف ذلمك، يجم  في العبوات، بمما مما لم 

، أن تفي باألحكام 2-5، واألواسممم د الفوةية العضممموية العائدة للشممم بة 1-4ب والمواد الذاتية التفاعل العائدة للشممم بة 1ضمممائع بالرتبة المسمممتشدمة لب 
 (.IIالمنطبقة على مجموعة المواد التي تشكل خطورة متوسطة )مجموعة التعبئة 

 استخدام العبوات االحتياطية والعبوات االحتياطية الكبيرة 4-1-1-18
غ ر المسمممتوفية للشمممروط، وكذلك البضمممائع  المسمممرّ بة أو التالفة أو يجوز في عبوات البضمممائع الشطرة، المعطوبة منها أو 4-1-1-18-1

اسممتشدام   يمنع ال . و ذا9-1-5-6-6و 11-1-5-1-6المتسممرّ بة، أن ُتنَقل بعبوات احتياطية خاصممة حسممبما  و وارد في  الشطرة المنسممكبة أو
 .3-18-1-1-4و 2-18-1-1-4عبوات كب رة من نوع مناس  ومستوى أداء مالئم، بالشروط المب نة في  ا ، أوعبوات أوبر حجم

حالة احتواء  المسممممرّ بة داخل العبوة االحتياطية. وفي ُتتشذ التداب ر المناسممممبة لمنع الحركة المفرطة للعبوات المعطوبة أو 4-1-1-18-2
 كمية كافية من المواد الماصة الشاملة تحول دون وجود سائل طل ق.العبوة االحتياطية على سوائل، توضع 

 ُتتَّشذ التداب ر المناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطرة. 4-1-1-18-3

 استخدام أوعية الضغط االحتياطية 4-1-1-19
روط، يجوز اسمممممتشدام أوعية ضمممممغط  غ ر المسمممممتوفية للشممممم  المسمممممرّ بة أو المعطوبة أو في حالة أوعية الضمممممغط التالفة أو 4-1-1-19-1

 .3-2-6احتياطية وفقا  للفقرة 

. ولدى اسمممممتشدام العبوة الشممممماملة يج  أن 2-1-5يجوز اسمممممتشدام أوعية الضمممممغط االحتياطية كعبوة شممممماملة وفقا  للفقرة  مالحظة:
 .3-1-2-5بدال  من الفقرة  1-2-1-5تكون العالمات وفقا  للفقرة 

واحد   يجوز وضمممع أوثر من وعاء ضمممغط  توضمممع أوعية الضمممغط في أوعية ضمممغط احتياطية ذات حجم مناسممم . وال  2- 19- 1- 1- 4
  (. 6- 1- 1- 4تتفماعمل بصممممممممممممممورة خط رة فيمما ب نهما )انظر   إذا كمانمت المحتويمات معروفمة وكمانمت ال  في نفس وعماء الضممممممممممممممغط االحتيماطيمة إال 

وُتّتشذ تداب ر لمنع حركة أوعية   لتر.  3 000المائية ألوعية الضمممممغط الموضممممموعة يتجاوز المجموع الكلي للسمممممعات    ذه الحالة يج  أن ال وفي
 التوس د.  التأم ن أو  الضغط داخل أوعية الضغط االحتياطية، مثل وضع الحواجز أو 

 إذا: ال يجوز وضع وعاء الضغط داخل وعاء ضغط احتياطي إال 4-1-1-19-3

 ؛وكانت نسشة عن شهادة االعتماد متاحة 5-3-2-6الضغط االحتياطي موافقا  للفقرة   وعاءوان  )أ(

المرجح أن تكون مالمسممممة لها  وعاء الضممممغط االحتياطي المالمسممممة للبضممممائع الشطرة مباشممممرة، أو  أجزاءوكانت  )ب(
  التفاعل تسمممب  تأث را  خط را  )مثل حفز عملية تفاعل أو  تضمممع  بسمممب  البضمممائع الشطرة وال  تتأثر أو  مباشمممرة، ال 

 طرة(؛مع البضائع الش

من ح ا الضممممممممممممممغط والحجم بح ا إذا )أوعية( الضممممممممممممممغط المحتوى )المحتواة( محدودة    وعاءوكانت محتويات  )ج(
يتجاوز الضمممممممغط في وعاء الضمممممممغط االحتياطي  في وعاء ضمممممممغط احتياطي ال بالكاملجرى تفريغ حمولتها   ما

في P200 (3 ) التعبئةضمممممممغط اختبار وعاء الضمممممممغط االحتياطي )بالنسمممممممبة للغازات انظر توجيه   س65ºعند  
(. ويؤخذ في االعتبار انشفاض السمممعة المائية المسمممتعملة لوعاء الضمممغط االحتياطي، بسمممب  1-4-1-4الفقرة 

 أن معدات محتواة وتوس د مثال .

األمم المتحدة المسممممبوق  يوضممممع على وعاء الضممممغط االحتياطي المسممممتشدم للنقل االسممممم الرسمممممي المسممممتشدم للنقل ورقم 4-1-1-19-4
التي تنطبق على البضممممممائع الشطرة   2-5وبطاقة )بطاقات( الوسممممممم المطلوبة لتعبئة الطرود في الفصممممممل    ب(UN بارة باألمم المتحدةب )الحرفان بب 

 الموجودة داخل أوعية الضغط االحتياطية.
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االحتياطية وتغسممل وتفرل وتفحص فحصمما  بصممريا  من الداخل والشارج بعد كل اسممتشدام. ويجرن تنظ  أوعية الضممغط   4-1-1-19-5
 مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات. 6-1-2-6فحصها واختبار ا بصورة دورية وفقا  للفقرة 

 أحكام عامة إضافية الستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب 4-1-2

لنقل مسممممممماح ق   أقل، أو °س )البوتقة المغلقة( أو60عندما تسمممممممتشدم الحاويات الوسممممممميطة لنقل سممممممموائل نقطة اشمممممممتعالها   4-1-2-1
 معّرضة لحدوث انفجار غبارن، ينبغي اتشاذ تداب ر لمنع حدوث تفريغ إلكتروستاتي خطر.

المرّكبة، وفقا   يك الجاسممممم  أوالبالسمممممت  تفحص وتشتبر، حسمممممبما يناسممممم ، كل حاوية وسممممميطة مصمممممنوعة من المعدن أو 4-1-2-2
 :5-4-5-6 أو 4-4-5-6ورد في  لما

 قبل إدخالها الشدمة؛ -

 خمس سنوات، حس  االقتضاء؛ تتجاوز سنت ن ونص  أو وبعد ذلك، على فترات ال -

 إعادة التصنيع، قبل إعادة استشدامها في النقل. وبعد اإلصالح أو -

م للنقل وال ُتمأل حاوية وسمممممممممممميطة وال  فحص دورن. غ ر أنه يجوز نقل  بعد تاري  انتهاء صممممممممممممالحية آخر اختبار أو  ُتقدَّ
تتجاوز ثالثة أشمهر بعد تاري  انتهاء صمالحية   فحص دورن، وذلك خالل فترة ال حاوية وسميطة ُملئت قبل تاري  انتهاء صمالحية آخر اختبار أو

فحص في  للسمممممموائ  بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر اختبار أوفحص دورن. وباإلضممممممافة إلى ذلك، يجوز نقل حاوية وسمممممميطة   آخر اختبار أو
 الحاالت التالية:

 الفحص المطلوب قبل إعادة ملئها؛ بعد تفريغ الحاوية ولكن قبل تنظيفها، ألغراض إجراء االختبار أو )أ(

السممماح فحص دورن، بغرض  تتجاوز سممتة أشممهر بعد تاري  انتهاء صممالحية آخر اختبار أو  وفي غضممون فترة ال  )ب( 
السممملطة  تعتمد   إعادة معالجتها بطريقة سمممليمة، إذا لم  بقايا ا من أجل التشلص منها أو  بإعادة البضمممائع الشطرة أو 

 المشتصة خالف ذلك. وُتدرج إشارة إلى  ذا اإلعفاء في مستند النقل. 

في المائة على األقل من حجم الغالف الشارجي، ويج  دائما   80بنسمممبة  31HZ2ُتمأل الحاويات الوسممميطة من النوع   4-1-2-3
 أن تنقل في وحدات نقل مغلقة.

البالسممممتيك الجاسمممم   باسممممتثناء الحالة التي تجرى ف ها الصمممميانة الروت نية للحاويات الوسمممميطة المصممممنوعة من المعدن أو 4-1-2-4
رمزه  على الحاوية عالمات تب ن بشمكل مسمتديم اسمم الدولة التابع لها واسممه أوالمرنة، بواسمطة مالك الحاوية الوسميطة الذن يضمع  المركبة أو أو

المرخص له، يج  على الطرف الذن يقوم بعملية الصمممممممممميانة الروت نية أن يضممممممممممع عالمة ثابتة على الحاوية الوسمممممممممميطة، قريبا  من عالمة باألمم 
 يلي: المتحدةب الشاصة بالنموذج التصميمي للصانع، يب ن عل ها ما

 اسم الدولة التي ُأجريت ف ها عملية الصيانة الروت نية؛ )أ(

 رمزه المرخص له. واسم الطرف القائم بعملية الصيانة الروت نية أو )ب(

 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة 4-1-3

مة بحسمم  نوع   . و ي4-1-4في القسممم  9إلى  1ترد توج هات التعبئة المنطبقة على البضممائع الشطرة من الرتبة   4-1-3-1 مقسممّ
 العبوات التي تنطبق عل ها:

للعبوات غ ر الحمماويممات الوسمممممممممممممميطممة والعبوات الكب رة؛ يرمز لهممذه التوج هممات برمز  جممائي رقمي يبممدأ  4-1-4-1
 ب؛Pب بالحرف

 ب؛IBCللحاويات الوسيطة؛ يرمز لهذه التوج هات برمز  جائي رقمي يبدأ باألحرف ب 4-1-4-2

 ب.LPالكب رة؛ يرمز لهذه التوج هات برمز  جائي رقمي يبدأ بالحرف ن بللعبوات  4-1-4-3
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د توج هات التعبئة أن األحكام العامة الواردة في   ، تنطبق حسمممممممممممبما 3-1-4و/أو  2-1-4و/أو   1-1-4وعموما ، تحدّ 
، حسممممبما يناسمممم . 9-1-4 أو 8-1-4 أو 7-1-4 أو 6-1-4 أو 5-1-4يناسمممم . وقد تتطّل  أيضمممما  االمتثال لألحكام الشاصممممة الواردة في  

 سلع مع نة. ويرمز لها أيضا  برمز  جائي رقمي يبدأ بالحروف التالية: تحّدد أحكام تعبئة خاصة في توجيه التعبئة الشاص بمواد أو وقد

 للعبوات غ ر الحاويات الوسيطة والعبوات الكب رة بPPب 
 للحاويات الوسيطة بBب 
 للعبوات الكب رة. بLب 

تنص   ُينص على خالف ذلممك. وبوجممه عممام، ال ، ممما لم6وتفي كممل عبوة بمماالشممممممممممممممتراطممات المنطبقممة الواردة في الجزء   
يشتار عبوة بدون التأود من أن المادة تتوافق مع مادة العبوة المشتارة  توج هات التعبئة على توجيه بشممممممممأن توافق المواد، وعلى المسممممممممتشدم أن ال

تناسمممبها األوعية الزجاجية(. وعندما يكون مسمممموحا  باألوعية الزجاجية في توجيه التعبئة، يسممممح أيضممما   فلوريدات ال)على سمممب ل المثال، أوثرية ال
 باستشدام العبوات المصنوعة من الشزف والفشار والفشار الحجرن.

 9مادة. ويب ن العمود  أو توج هات التعبئة التي تسممتشدم لكل سمملعة في قائمة البضممائع الشطرة توجيه أو 8يب ن العمود   4-1-3-2
 سلع مع نة. أحكام التعبئة الشاصة المنطبقة على مواد أو

يتعلق بممالعبوات المجمعممة، تب َّن  المجمعممة المقبولممة. وفيممما يب ن كممل توجيممه للتعبئممة، ح ثممما ينطبق، العبوات المفردة أو 4-1-3-3
خارجية. وتحدد في  ينطبق، الكميُة القصممممممممموى المسمممممممممموح بها في كل عبوة داخلية أوالعبوات الشارجية والعبوات الداخلية المقبولة، وتب َّن، ح ثما 

وعندما يرخَّص في توجيه تعبئة أو في األحكام الشاصمممة الواردة في قائمة البضمممائع الشطرة    الكتلة الصمممافية القصممموى والسمممعة القصممموى. 1-2-1
)مثل صممناديق الشممحن ومنصممات التحم ل وغ ر ا(، ال تشضممع  3-1-1-4في    باسممتشدام العبوات التي ال يتع ن أن تسممتوفي االشممتراطات الواردة

، ما لم ُيذكر خالف ذلك في توجيه  1-6 ذه العبوات لحدود الكتلة أو الحجم المنطبقة عموما  على العبوات المسممممممممممتوفية الشممممممممممتراطات الفصممممممممممل  
 .التعبئة ذن الصلة أو الحكم الشاص ذن الصلة

 تالية عندما تكون المواد المنقولة معرضة للتحّول إلى سائل أثناء النقل:ال ُتستشدم العبوات ال 4-1-3-4

 العبوات 
 1Gو 1D أسطوانات )برام ل(:

 4H1و 4Gو 4Fو 4Dو 4C2و 4C1 صناديق:
 5M2و 5M1و 5H4و 5H3و 5H2و 5H1و 5L3و 5L2و 5L1 أوياس:

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

 العبوات الكب رة

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

 : جميع أنواع الحاويات الوسيطة؛Iللمواد المدرجة في مجموعة التعبئة 

 :IIIو  IIللمواد المدرجة في مجموعتي التعبئة 

 11Fو 11Dو 11C خشبية:
 11G ورتونية ليأية:

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

 .21HZ2و 11HZ2 مركبة:

- 10 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

10 

االحتياطية وتغسممل وتفرل وتفحص فحصمما  بصممريا  من الداخل والشارج بعد كل اسممتشدام. ويجرن تنظ  أوعية الضممغط   4-1-1-19-5
 مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات. 6-1-2-6فحصها واختبار ا بصورة دورية وفقا  للفقرة 

 أحكام عامة إضافية الستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب 4-1-2

لنقل مسممممممماح ق   أقل، أو °س )البوتقة المغلقة( أو60عندما تسمممممممتشدم الحاويات الوسممممممميطة لنقل سممممممموائل نقطة اشمممممممتعالها   4-1-2-1
 معّرضة لحدوث انفجار غبارن، ينبغي اتشاذ تداب ر لمنع حدوث تفريغ إلكتروستاتي خطر.

المرّكبة، وفقا   يك الجاسممممم  أوالبالسمممممت  تفحص وتشتبر، حسمممممبما يناسممممم ، كل حاوية وسممممميطة مصمممممنوعة من المعدن أو 4-1-2-2
 :5-4-5-6 أو 4-4-5-6ورد في  لما

 قبل إدخالها الشدمة؛ -

 خمس سنوات، حس  االقتضاء؛ تتجاوز سنت ن ونص  أو وبعد ذلك، على فترات ال -

 إعادة التصنيع، قبل إعادة استشدامها في النقل. وبعد اإلصالح أو -

م للنقل وال ُتمأل حاوية وسمممممممممممميطة وال  فحص دورن. غ ر أنه يجوز نقل  بعد تاري  انتهاء صممممممممممممالحية آخر اختبار أو  ُتقدَّ
تتجاوز ثالثة أشمهر بعد تاري  انتهاء صمالحية   فحص دورن، وذلك خالل فترة ال حاوية وسميطة ُملئت قبل تاري  انتهاء صمالحية آخر اختبار أو

فحص في  للسمممممموائ  بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر اختبار أوفحص دورن. وباإلضممممممافة إلى ذلك، يجوز نقل حاوية وسمممممميطة   آخر اختبار أو
 الحاالت التالية:

 الفحص المطلوب قبل إعادة ملئها؛ بعد تفريغ الحاوية ولكن قبل تنظيفها، ألغراض إجراء االختبار أو )أ(

السممماح فحص دورن، بغرض  تتجاوز سممتة أشممهر بعد تاري  انتهاء صممالحية آخر اختبار أو  وفي غضممون فترة ال  )ب( 
السممملطة  تعتمد   إعادة معالجتها بطريقة سمممليمة، إذا لم  بقايا ا من أجل التشلص منها أو  بإعادة البضمممائع الشطرة أو 

 المشتصة خالف ذلك. وُتدرج إشارة إلى  ذا اإلعفاء في مستند النقل. 

في المائة على األقل من حجم الغالف الشارجي، ويج  دائما   80بنسمممبة  31HZ2ُتمأل الحاويات الوسممميطة من النوع   4-1-2-3
 أن تنقل في وحدات نقل مغلقة.

البالسممممتيك الجاسمممم   باسممممتثناء الحالة التي تجرى ف ها الصمممميانة الروت نية للحاويات الوسمممميطة المصممممنوعة من المعدن أو 4-1-2-4
رمزه  على الحاوية عالمات تب ن بشمكل مسمتديم اسمم الدولة التابع لها واسممه أوالمرنة، بواسمطة مالك الحاوية الوسميطة الذن يضمع  المركبة أو أو

المرخص له، يج  على الطرف الذن يقوم بعملية الصمممممممممميانة الروت نية أن يضممممممممممع عالمة ثابتة على الحاوية الوسمممممممممميطة، قريبا  من عالمة باألمم 
 يلي: المتحدةب الشاصة بالنموذج التصميمي للصانع، يب ن عل ها ما

 اسم الدولة التي ُأجريت ف ها عملية الصيانة الروت نية؛ )أ(

 رمزه المرخص له. واسم الطرف القائم بعملية الصيانة الروت نية أو )ب(

 أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة 4-1-3

مة بحسمم  نوع   . و ي4-1-4في القسممم  9إلى  1ترد توج هات التعبئة المنطبقة على البضممائع الشطرة من الرتبة   4-1-3-1 مقسممّ
 العبوات التي تنطبق عل ها:

للعبوات غ ر الحمماويممات الوسمممممممممممممميطممة والعبوات الكب رة؛ يرمز لهممذه التوج هممات برمز  جممائي رقمي يبممدأ  4-1-4-1
 ب؛Pب بالحرف

 ب؛IBCللحاويات الوسيطة؛ يرمز لهذه التوج هات برمز  جائي رقمي يبدأ باألحرف ب 4-1-4-2

 ب.LPالكب رة؛ يرمز لهذه التوج هات برمز  جائي رقمي يبدأ بالحرف ن بللعبوات  4-1-4-3
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د توج هات التعبئة أن األحكام العامة الواردة في   ، تنطبق حسمممممممممممبما 3-1-4و/أو  2-1-4و/أو   1-1-4وعموما ، تحدّ 
، حسممممبما يناسمممم . 9-1-4 أو 8-1-4 أو 7-1-4 أو 6-1-4 أو 5-1-4يناسمممم . وقد تتطّل  أيضمممما  االمتثال لألحكام الشاصممممة الواردة في  

 سلع مع نة. ويرمز لها أيضا  برمز  جائي رقمي يبدأ بالحروف التالية: تحّدد أحكام تعبئة خاصة في توجيه التعبئة الشاص بمواد أو وقد

 للعبوات غ ر الحاويات الوسيطة والعبوات الكب رة بPPب 
 للحاويات الوسيطة بBب 
 للعبوات الكب رة. بLب 

تنص   ُينص على خالف ذلممك. وبوجممه عممام، ال ، ممما لم6وتفي كممل عبوة بمماالشممممممممممممممتراطممات المنطبقممة الواردة في الجزء   
يشتار عبوة بدون التأود من أن المادة تتوافق مع مادة العبوة المشتارة  توج هات التعبئة على توجيه بشممممممممأن توافق المواد، وعلى المسممممممممتشدم أن ال

تناسمممبها األوعية الزجاجية(. وعندما يكون مسمممموحا  باألوعية الزجاجية في توجيه التعبئة، يسممممح أيضممما   فلوريدات ال)على سمممب ل المثال، أوثرية ال
 باستشدام العبوات المصنوعة من الشزف والفشار والفشار الحجرن.

 9مادة. ويب ن العمود  أو توج هات التعبئة التي تسممتشدم لكل سمملعة في قائمة البضممائع الشطرة توجيه أو 8يب ن العمود   4-1-3-2
 سلع مع نة. أحكام التعبئة الشاصة المنطبقة على مواد أو

يتعلق بممالعبوات المجمعممة، تب َّن  المجمعممة المقبولممة. وفيممما يب ن كممل توجيممه للتعبئممة، ح ثممما ينطبق، العبوات المفردة أو 4-1-3-3
خارجية. وتحدد في  ينطبق، الكميُة القصممممممممموى المسمممممممممموح بها في كل عبوة داخلية أوالعبوات الشارجية والعبوات الداخلية المقبولة، وتب َّن، ح ثما 

وعندما يرخَّص في توجيه تعبئة أو في األحكام الشاصمممة الواردة في قائمة البضمممائع الشطرة    الكتلة الصمممافية القصممموى والسمممعة القصممموى. 1-2-1
)مثل صممناديق الشممحن ومنصممات التحم ل وغ ر ا(، ال تشضممع  3-1-1-4في    باسممتشدام العبوات التي ال يتع ن أن تسممتوفي االشممتراطات الواردة

، ما لم ُيذكر خالف ذلك في توجيه  1-6 ذه العبوات لحدود الكتلة أو الحجم المنطبقة عموما  على العبوات المسممممممممممتوفية الشممممممممممتراطات الفصممممممممممل  
 .التعبئة ذن الصلة أو الحكم الشاص ذن الصلة

 تالية عندما تكون المواد المنقولة معرضة للتحّول إلى سائل أثناء النقل:ال ُتستشدم العبوات ال 4-1-3-4

 العبوات 
 1Gو 1D أسطوانات )برام ل(:

 4H1و 4Gو 4Fو 4Dو 4C2و 4C1 صناديق:
 5M2و 5M1و 5H4و 5H3و 5H2و 5H1و 5L3و 5L2و 5L1 أوياس:

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

 العبوات الكب رة

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

 : جميع أنواع الحاويات الوسيطة؛Iللمواد المدرجة في مجموعة التعبئة 

 :IIIو  IIللمواد المدرجة في مجموعتي التعبئة 

 11Fو 11Dو 11C خشبية:
 11G ورتونية ليأية:

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

 .21HZ2و 11HZ2 مركبة:

- 11 -
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عندما ترخّ ص توج هات التعبئة الواردة في  ذا الفصمممممممل باسمممممممتشدام نوع مع ن من العبوات الشارجية في عبوة مركبة )على  5- 3- 1- 4
ب، مب نا   Wب  ب أو Uب  ب أو V(، فإنه يمكن أيضما  اسمتشدام العبوات التي تحمل نفس الرمز المعرّ ف لهوّية العبوة ويليه الحرف ب 1A2؛ 4Gسمب ل المثال 

(، بنفس الشمممممروط والحدود المنطبقة 1A2W أو  1A2U أو  1A2V ؛ 4GW أو  4GU أو  4GV)على سمممممب ل المثال،    6ت الجزء  وفقا  الشمممممتراطا 
ا الرمز على اسممممممممتشدام  ذا النوع من العبوات الشارجية ووفقا  لتوج هات التعبئة ذات الصمممممممملة. وعلى سممممممممب ل المثال، فإن العبوة المجمعة المب ن عل ه 

، بشممممرط الوفاء باالشممممتراطات الواردة في توجيه التعبئة  "4G"ب يمكن اسممممتشدامها كلما ُوجد ترخيص باسممممتشدام عبوة مركبة مب نا  عل ها الرمز  4GVب 
 يتعلق بأنواع العبوات الداخلية والحدود الكمية.  ذن الصلة فيما 

 أوعية الضغط لتعبئة السوائل والمواد الصلبة 4-1-3-6
 يرد خالفه في  ذه الالئحة التنظيمية: يلي، ما لم عية الضغط أن تفي بمايج  في أو  4-1-3-6-1

 ؛2-6االشتراطات المنطبقة الواردة في الفصل  )أ(

، واالختبار، والصمممممممنع، والفحص، التي يطبقها البلد الذن والصمممممممنع الدولية بشمممممممأن التصمممممممميم،   أو المعاي ر الوطنية أو  )ب( 
 ؛ 3- 3- 2- 6و  6- 3- 1- 4باألحكام الواردة في  تصنع فيه أوعية الضغط، شريطة الوفاء  

عدا المتفجرات، والمواد غ ر المستقرة حراريا ، واألواس د  صلبة ما يرخص باستشدام  ذه األوعية لنقل أية مادة سائلة أو 
يسمممح   مادة مشممعة )ما لم الفوةية العضمموية، والمواد الذاتية التفاعل، والمواد التي يمكن أن يتولد ف ها ضممغط كب ر نتيجة نشمموء تفاعل كيميائي أو

 (.9-1-4بذلك في 

 .3ب، الجدول P200، توجيه التعبئة ب1-4-1-4وال ينطبق  ذا القسم الفرعي على المواد المذكورة في  

 . 2- 6على النحو المب ن في الفصل   ُيعتَمد كل نموذج تصميمي ألوعية الضغط من قبل السلطة المشتصة لبلد الصنع أو  2- 6- 3- 1- 4

 ُينص على غ ر ذلك. ميغاباسكال، ما لم 0,6ا عن يقل ضغط اختبار  تستشدم أوعية ضغط ال 4-1-3-6-3

يمكن تزويد أوعية الضمممممغط بوسممممم لة لتشأيف الضمممممغط في حاالت الطوارئ لتجن  انفجار الوعاء في حالة الملء الزائد  4-1-3-6-4
 ُينص على غ ر ذلك. حوادث الحريق، ما لم أو

ذاتها على مقاومة عوامل العط  دون انطالق وتصمممممممممممممممم صمممممممممممممممامات أوعية الضممممممممممممممغط وتبنى بح ا تكون قادرة بحد  
بح ا تتم وقايتها من العط  الذن قد يسممممممممب  انطالق محتويات وعاء الضممممممممغط عن غ ر قصممممممممد، وذلك بإحدى الطرائق المب نة   المحتويات، أو

 )أ( إلى )ه(.8-1-6-1-4 في

°س. ويترع في أعلى الوعاء فرال كاف 50في المائة من سمممعة وعاء الضمممغط عند   95ال يتجاوز مسمممتوى الملء نسمممبة  4-1-3-6-5
 °س.55لضمان عدم امتالء وعاء الضغط بالسائل عند 

سممممنوات. ويتضمممممن الفحص الدورن   5ُينص على غ ر ذلك، تشضممممع أوعية الضممممغط لفحص واختبار دوري ن كل  ما لم 4-1-3-6-6
اختبارا  معادال  فعاال  غ ر ُمعط   باالتفاق مع  بديلة تعتمد ا السممممممممملطة المشتصمممممممممة، واختبار ضمممممممممغط أوطريقة  معاينة خارجية ومعاينة داخلية أو

العناصممر القابلة  صمممامات تشأيف الضممغط في حاالت الطوارئ، أو السمملطة المشتصممة يشمممل فحصمما  لجميع التوابع )مثل إحكام الصمممامات، أو
تحقاق فحصممممها واختبار ا الدوري ن، ب د أنه يجوز نقلها بعد انقضمممماء الحد الزمني. ويج  أن ت بأ أوعية الضممممغط بعد تاري  اسمممم  لالنصممممهار(. وال

 .11-1-6-1-4تفي إصالحات أوعية الضغط باالشتراطات الواردة في 

قبل عملية ملء وعاء الضممممغط، يقوم المسممممؤول عن الملء بفحص الوعاء، ويتأود من أن الوعاء مرخص به للمواد المقرر   4-1-3-6-7
قلها فيه، ومن الوفاء بأحكام  ذه الالئحة. وتقفل صممممممممممامات اإلغالق بعد الملء وتظل مغلقة أثناء النقل. ويتحقق المرسمممممممممل من كون وسمممممممممائل ن 

 يتسرب منها شيء. اإلغالق والتجه زات محكمة ال

بعد إجراء العمليات الضمممممممرورية  تمأل بمادة غ ر تلك التي ملئت بها من قبل إال أوعية الضمممممممغط القابلة إلعادة ملئها ال 4-1-3-6-8
 لتغ  ر االستشدام.
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تفي  )والتي ال   6- 3- 1- 4يكون وضمممع العالمات على أوعية الضمممغط المسمممتشدمة لتعبئة السممموائل والمواد الصممملبة المب نة في   9- 6- 3- 1- 4
 ( متوافقا  مع اشتراطات السلطة المشتصة لبلد الصنع. 2- 6باشتراطات الفصل  

  يجوز اسمممتشدامها  الحاويات الوسممميطة غ ر المرخص باسمممتشدامها تشصممميصممما في توجيه التعبئة المنطبق عل ها، ال  أو العبوات   4-1-3-7
 يلي: تكن معتمدة بصورة محددة من السلطة المشتصة وشريطة الوفاء بما سلعة، ما لم لنقل مادة أو

 العبوة البديلة باالشتراطات العامة الواردة في  ذا الجزء؛  تفيأن  )أ(

، إذا نص على ذلمك توجيمه التعبئمة الوارد في قمائممة 6وأن تفي العبوة البمديلمة بماالشممممممممممممممتراطمات الواردة في الجزء  ب()
 البضائع الشطرة؛

  لو كانت المادة م بأة وأن ُتقرر السمممملطة المشتصممممة أن العبوة البديلة توفر على األقل نفس مسممممتوى السممممالمة كما  )ج(
 لتعبئة الشاص الوارد في قائمة البضائع الشطرة؛وفقا  للطريقة المب نة في توجيه ا

يدل على أن السممممملطة   مسمممممتند نقل صمممممورة من موافقة السممممملطة المشتصمممممة تتضممممممن ما بكل شمممممحنة أو ترفقوأن  )د(
 المشتصة قد اعتمدت العبوة البديلة.

ذه الالئحة التنظيمية النموذجية ينبغي للسممممممملطات المشتصمممممممة التي تمنح  ذه الموافقات أن تتشذ اإلجراء الالزم لتعديل   مالحظة:
 بح ا تدرج ف ها األحكام المشمولة في  ذه الموافقات، حس  االقتضاء.

 1السلع غير المعبأة غير سلع الرتبة  4-1-3-8
بد من نقلها فارغة   ، وكان ال6-6 أو 1-6إذا تعذرت تعبئة السملع الضمشمة والمت نة وفقا  الشمتراطات أن من الفصمل ن   4-1-3-8-1

 يلي: وغ ر منظفة وغ ر م بأة، جاز للسلطة المشتصة أن توافق على نقلها بهذا الشكل. وتراعي السلطة المشتصة في ذلك ما

يكفي لتحمُّل الصمممممدمات وعمليات التحم ل التي تحدث أثناء النقل  ماتكون السممممملع الضمممممشمة والمت نة قوية ب  أن )أ(
في ذلك عمليات تنزيل المشممممممحونات وتحم لها فيما ب ن وحدات النقل، وب ن وحدات النقل والمشازن،   عادة، بما

 الحق؛ آليا  في وقت لمناولتها يدويا  أوتحم ل  طبلية وكذلك أن عملية نقل من

يمكن فقمدان المحتويمات في ظروف النقمل العماديمة   ع وسممممممممممممممائمل اإلغالق والفتحمات بح ما الإغالق جمي  ُيحَكمأن   )ب(
الضممممممممممممممغط )نتيجمة االرتفماع مثال (. ويجم  الحرص  الرطوبمة أو نتيجمة لتغ ر درجمة الحرارة أو نتيجمة لال تزاز أو

 على عدم التصاق أن بقايا خطرة بالسطح الشارجي للسلع الضشمة والمت نة؛

 يلي: سلع الضشمة والمت نة التي تالمس البضائع الشطرة مباشرة ماأن يراعى لل )ج(

 تضع  إلى درجة كب رة نتيجة مالمستها البضائَع الشطرة؛ أال تتأثر أو '1'

 التفاعل مع البضائع الشطرة؛ وأال تسب  تأث را  خطرا ، مثل حفز عملية تفاعل أو '2'

د السلع الضشمة والمت نة المحتوية ع )د( تشّوه دائم   لى سوائل وتؤمَّن للتأّود من عدم حدوث تسرُّب منها أوأن ُتنضَّ
 ف ها أثناء النقل؛

وسمممممائل مناولة أخرى تفاديا للشضمممممشضمممممة أثناء نقلها في ظروف  صمممممناديق شمممممحن أو أن ُتثبَّت في حّماالت أو (ه )
 العادية. النقل

، تشضممممع إلجراءات  1-8-3-1-4السمممملع غ ر الم بأة، التي توافق عل ها السمممملطة المشتصممممة وفقا  لألحكام الواردة في   4-1-3-8-2
ضممممافة إلى ذلك، أن يكفل مرسممممل  ذه السمممملع إرسممممال نسممممشة من موافقة السمممملطة المشتصممممة مع السمممملع . ويج ، باإل5اإلرسممممال المب نة في الجزء  

 الضشمة والمت نة.

معدات  آالت أو معدات عسمممممكرية أو المت نة خزاناُت وقود مرنة أو يجوز أن يدخل تحت مسمممممّمى السممممملعة الضمممممشمة أو مالحظة:
 تحتون على بضائع خطرة تتجاوز عتبة الكميات المحدودة.
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عندما ترخّ ص توج هات التعبئة الواردة في  ذا الفصمممممممل باسمممممممتشدام نوع مع ن من العبوات الشارجية في عبوة مركبة )على  5- 3- 1- 4
ب، مب نا   Wب  ب أو Uب  ب أو V(، فإنه يمكن أيضما  اسمتشدام العبوات التي تحمل نفس الرمز المعرّ ف لهوّية العبوة ويليه الحرف ب 1A2؛ 4Gسمب ل المثال 

(، بنفس الشمممممروط والحدود المنطبقة 1A2W أو  1A2U أو  1A2V ؛ 4GW أو  4GU أو  4GV)على سمممممب ل المثال،    6ت الجزء  وفقا  الشمممممتراطا 
ا الرمز على اسممممممممتشدام  ذا النوع من العبوات الشارجية ووفقا  لتوج هات التعبئة ذات الصمممممممملة. وعلى سممممممممب ل المثال، فإن العبوة المجمعة المب ن عل ه 

، بشممممرط الوفاء باالشممممتراطات الواردة في توجيه التعبئة  "4G"ب يمكن اسممممتشدامها كلما ُوجد ترخيص باسممممتشدام عبوة مركبة مب نا  عل ها الرمز  4GVب 
 يتعلق بأنواع العبوات الداخلية والحدود الكمية.  ذن الصلة فيما 

 أوعية الضغط لتعبئة السوائل والمواد الصلبة 4-1-3-6
 يرد خالفه في  ذه الالئحة التنظيمية: يلي، ما لم عية الضغط أن تفي بمايج  في أو  4-1-3-6-1

 ؛2-6االشتراطات المنطبقة الواردة في الفصل  )أ(

، واالختبار، والصمممممممنع، والفحص، التي يطبقها البلد الذن والصمممممممنع الدولية بشمممممممأن التصمممممممميم،   أو المعاي ر الوطنية أو  )ب( 
 ؛ 3- 3- 2- 6و  6- 3- 1- 4باألحكام الواردة في  تصنع فيه أوعية الضغط، شريطة الوفاء  

عدا المتفجرات، والمواد غ ر المستقرة حراريا ، واألواس د  صلبة ما يرخص باستشدام  ذه األوعية لنقل أية مادة سائلة أو 
يسمممح   مادة مشممعة )ما لم الفوةية العضمموية، والمواد الذاتية التفاعل، والمواد التي يمكن أن يتولد ف ها ضممغط كب ر نتيجة نشمموء تفاعل كيميائي أو

 (.9-1-4بذلك في 

 .3ب، الجدول P200، توجيه التعبئة ب1-4-1-4وال ينطبق  ذا القسم الفرعي على المواد المذكورة في  

 . 2- 6على النحو المب ن في الفصل   ُيعتَمد كل نموذج تصميمي ألوعية الضغط من قبل السلطة المشتصة لبلد الصنع أو  2- 6- 3- 1- 4

 ُينص على غ ر ذلك. ميغاباسكال، ما لم 0,6ا عن يقل ضغط اختبار  تستشدم أوعية ضغط ال 4-1-3-6-3

يمكن تزويد أوعية الضمممممغط بوسممممم لة لتشأيف الضمممممغط في حاالت الطوارئ لتجن  انفجار الوعاء في حالة الملء الزائد  4-1-3-6-4
 ُينص على غ ر ذلك. حوادث الحريق، ما لم أو

ذاتها على مقاومة عوامل العط  دون انطالق وتصمممممممممممممممم صمممممممممممممممامات أوعية الضممممممممممممممغط وتبنى بح ا تكون قادرة بحد  
بح ا تتم وقايتها من العط  الذن قد يسممممممممب  انطالق محتويات وعاء الضممممممممغط عن غ ر قصممممممممد، وذلك بإحدى الطرائق المب نة   المحتويات، أو

 )أ( إلى )ه(.8-1-6-1-4 في

°س. ويترع في أعلى الوعاء فرال كاف 50في المائة من سمممعة وعاء الضمممغط عند   95ال يتجاوز مسمممتوى الملء نسمممبة  4-1-3-6-5
 °س.55لضمان عدم امتالء وعاء الضغط بالسائل عند 

سممممنوات. ويتضمممممن الفحص الدورن   5ُينص على غ ر ذلك، تشضممممع أوعية الضممممغط لفحص واختبار دوري ن كل  ما لم 4-1-3-6-6
اختبارا  معادال  فعاال  غ ر ُمعط   باالتفاق مع  بديلة تعتمد ا السممممممممملطة المشتصمممممممممة، واختبار ضمممممممممغط أوطريقة  معاينة خارجية ومعاينة داخلية أو

العناصممر القابلة  صمممامات تشأيف الضممغط في حاالت الطوارئ، أو السمملطة المشتصممة يشمممل فحصمما  لجميع التوابع )مثل إحكام الصمممامات، أو
تحقاق فحصممممها واختبار ا الدوري ن، ب د أنه يجوز نقلها بعد انقضمممماء الحد الزمني. ويج  أن ت بأ أوعية الضممممغط بعد تاري  اسمممم  لالنصممممهار(. وال

 .11-1-6-1-4تفي إصالحات أوعية الضغط باالشتراطات الواردة في 

قبل عملية ملء وعاء الضممممغط، يقوم المسممممؤول عن الملء بفحص الوعاء، ويتأود من أن الوعاء مرخص به للمواد المقرر   4-1-3-6-7
قلها فيه، ومن الوفاء بأحكام  ذه الالئحة. وتقفل صممممممممممامات اإلغالق بعد الملء وتظل مغلقة أثناء النقل. ويتحقق المرسمممممممممل من كون وسمممممممممائل ن 

 يتسرب منها شيء. اإلغالق والتجه زات محكمة ال

بعد إجراء العمليات الضمممممممرورية  تمأل بمادة غ ر تلك التي ملئت بها من قبل إال أوعية الضمممممممغط القابلة إلعادة ملئها ال 4-1-3-6-8
 لتغ  ر االستشدام.
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تفي  )والتي ال   6- 3- 1- 4يكون وضمممع العالمات على أوعية الضمممغط المسمممتشدمة لتعبئة السممموائل والمواد الصممملبة المب نة في   9- 6- 3- 1- 4
 ( متوافقا  مع اشتراطات السلطة المشتصة لبلد الصنع. 2- 6باشتراطات الفصل  

  يجوز اسمممتشدامها  الحاويات الوسممميطة غ ر المرخص باسمممتشدامها تشصممميصممما في توجيه التعبئة المنطبق عل ها، ال  أو العبوات   4-1-3-7
 يلي: تكن معتمدة بصورة محددة من السلطة المشتصة وشريطة الوفاء بما سلعة، ما لم لنقل مادة أو

 العبوة البديلة باالشتراطات العامة الواردة في  ذا الجزء؛  تفيأن  )أ(

، إذا نص على ذلمك توجيمه التعبئمة الوارد في قمائممة 6وأن تفي العبوة البمديلمة بماالشممممممممممممممتراطمات الواردة في الجزء  ب()
 البضائع الشطرة؛

  لو كانت المادة م بأة وأن ُتقرر السمممملطة المشتصممممة أن العبوة البديلة توفر على األقل نفس مسممممتوى السممممالمة كما  )ج(
 لتعبئة الشاص الوارد في قائمة البضائع الشطرة؛وفقا  للطريقة المب نة في توجيه ا

يدل على أن السممممملطة   مسمممممتند نقل صمممممورة من موافقة السممممملطة المشتصمممممة تتضممممممن ما بكل شمممممحنة أو ترفقوأن  )د(
 المشتصة قد اعتمدت العبوة البديلة.

ذه الالئحة التنظيمية النموذجية ينبغي للسممممممملطات المشتصمممممممة التي تمنح  ذه الموافقات أن تتشذ اإلجراء الالزم لتعديل   مالحظة:
 بح ا تدرج ف ها األحكام المشمولة في  ذه الموافقات، حس  االقتضاء.

 1السلع غير المعبأة غير سلع الرتبة  4-1-3-8
بد من نقلها فارغة   ، وكان ال6-6 أو 1-6إذا تعذرت تعبئة السملع الضمشمة والمت نة وفقا  الشمتراطات أن من الفصمل ن   4-1-3-8-1

 يلي: وغ ر منظفة وغ ر م بأة، جاز للسلطة المشتصة أن توافق على نقلها بهذا الشكل. وتراعي السلطة المشتصة في ذلك ما

يكفي لتحمُّل الصمممممدمات وعمليات التحم ل التي تحدث أثناء النقل  ماتكون السممممملع الضمممممشمة والمت نة قوية ب  أن )أ(
في ذلك عمليات تنزيل المشممممممحونات وتحم لها فيما ب ن وحدات النقل، وب ن وحدات النقل والمشازن،   عادة، بما

 الحق؛ آليا  في وقت لمناولتها يدويا  أوتحم ل  طبلية وكذلك أن عملية نقل من

يمكن فقمدان المحتويمات في ظروف النقمل العماديمة   ع وسممممممممممممممائمل اإلغالق والفتحمات بح ما الإغالق جمي  ُيحَكمأن   )ب(
الضممممممممممممممغط )نتيجمة االرتفماع مثال (. ويجم  الحرص  الرطوبمة أو نتيجمة لتغ ر درجمة الحرارة أو نتيجمة لال تزاز أو

 على عدم التصاق أن بقايا خطرة بالسطح الشارجي للسلع الضشمة والمت نة؛

 يلي: سلع الضشمة والمت نة التي تالمس البضائع الشطرة مباشرة ماأن يراعى لل )ج(

 تضع  إلى درجة كب رة نتيجة مالمستها البضائَع الشطرة؛ أال تتأثر أو '1'

 التفاعل مع البضائع الشطرة؛ وأال تسب  تأث را  خطرا ، مثل حفز عملية تفاعل أو '2'

د السلع الضشمة والمت نة المحتوية ع )د( تشّوه دائم   لى سوائل وتؤمَّن للتأّود من عدم حدوث تسرُّب منها أوأن ُتنضَّ
 ف ها أثناء النقل؛

وسمممممائل مناولة أخرى تفاديا للشضمممممشضمممممة أثناء نقلها في ظروف  صمممممناديق شمممممحن أو أن ُتثبَّت في حّماالت أو (ه )
 العادية. النقل

، تشضممممع إلجراءات  1-8-3-1-4السمممملع غ ر الم بأة، التي توافق عل ها السمممملطة المشتصممممة وفقا  لألحكام الواردة في   4-1-3-8-2
ضممممافة إلى ذلك، أن يكفل مرسممممل  ذه السمممملع إرسممممال نسممممشة من موافقة السمممملطة المشتصممممة مع السمممملع . ويج ، باإل5اإلرسممممال المب نة في الجزء  

 الضشمة والمت نة.

معدات  آالت أو معدات عسمممممكرية أو المت نة خزاناُت وقود مرنة أو يجوز أن يدخل تحت مسمممممّمى السممممملعة الضمممممشمة أو مالحظة:
 تحتون على بضائع خطرة تتجاوز عتبة الكميات المحدودة.
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 قائمة توجيهات التعبئة 4-1-4

 توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات )باستثناء الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة( 4-1-4-1
P001 )توجيه التعبئة )السوائل P001 

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

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 

 العبوات المجمعة
    العبوات الخارجية العبوات الداخلية

    أسطوانات لترات 10 زجاج
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1A1 ،  1A2فوالذ )  لترا 30 بالستيك

 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1B1 ،  1B2ألومن وم )  لترا 40 معدن
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1N1 ،  1N2معدن آخر )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1H1 ،  1H2بالستيك )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 1Dخش  رقائقي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 75 ( 1Gورتون ليفي )  
    صناديق 
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Aفوالذ )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Bألومن وم )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Nمعدن آخر )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 4C1, 4C2خش  طبيعي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 4Dخش  رقائقي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 75 ( 4Fالتكوين ) خش  معاد   
 كغ 400 كغ 400 كغ 75 ( 4Gورتون ليفي )  
 كغ 60 كغ 60 كغ 60 ( 4H1بالستيك ممدد )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 4H2)   صل بالستيك   
    تنكات 
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3A1 ،  3A2فوالذ )  
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3B1 ،  3B2ألومن وم )  
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3H1 ،  3H2بالستيك )  

 العبوات المفردة

    أسطوانات
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ(لترا   250 ( 1A2فوالذ بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ( لترا   250 ( 1B2ألومن وم بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1N1معدن آخر بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ( لترا   250 ( IN2معدن آخر بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ( لترا   250 ( 1H2بالستيك بغطاء قابل للنزع ) 
 )تابع على الصفحة التالية(

 __________ 

 ثانية./2مم 200ال يسمح إال بالمواد التي تكون لزوجتها أوثر من  )أ(

 

15 

P001  )تابع(توجيه التعبئة )السوائل( P001 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 ( 3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر   
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 

    تنكات
 لترا   60 لترا   60 لترا   60 ( 3A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   60 لترا   60 )أ( لترا   60 ( 3A2فوالذ بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   60 لترا   60 لترا   60 ( 3B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   60 لترا   60 )أ( لترا   60 ( 3B2ألومن وم بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   60 لترا   60 لترا   60 ( 3H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   60 لترا   60 )أ( لترا   60 ( 3H2بالستيك بغطاء قابل للنزع ) 
 العبوات المركبة

  أو البالسممممممممممتيك  األلومن وم  أوعية بالسممممممممممتيك في أسممممممممممطوانات من الفوالذ أو 
 (6HA1   6وHB1  6وHH1 ) 

 لترا   250 لترا   250 لترا   250

 6HG1الرقائقي ) الششم    أوعية بالسمتيك في أسمطوانات من الكرتون أو
 ( 6HD1و

 لترا   250 لترا   250 لترا   120

  األلومن وم  صممممممناديق من الفوالذ أو  أوعية بالسممممممتيك في صممممممناديق شممممممحن أو 
الششمممممممممم  الرقائقي   أوعية بالسممممممممممتيك في صممممممممممناديق من الششمممممممممم  أو أو
  6HD2 أو  6HC أو  6HB2 أو   6HA2)   الصممل  البالسممتيك   الكرتون أو  أو 
 ( 6HH2 أو 6HG2 أو

 لترا   60 لترا   60 لترا   60

من الفوالذ أو الكرتون  األلومن وم أو أوعيممممة زجمممماجيممممة في أسممممممممممممممطوانممممات 
 6PA1البالسممتيك الممدد )  أو  صممل الالبالسممتيك   الششمم  الرقائقي أو أو
في صناديق من الفوالذ   ( أو6PH1 أو  6PD1 أو 6PG1 أو 6PB1أو
 6PA2الشوص ) في سممالل من  الكرتون أو الششمم  أو األلومن وم أو أو
 ( 6PD2 أو 6PG2 أو  6PC أو 6PB2 أو

 لترا   60 لترا   60 لترا   60

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

PP1   والمواد الالصممممقة وأحبار الطباعة والمواد المتصمممملة بأحبار الطباعة والد انات    1866و  1263و  1210و  1133في حالة أرقام األمم المتحدة
والعبوات المعدنية والبالسممممتيكية المعدة لتعبئة المواد   3082األمم المتحدة   والمواد المتصمممملة بالد انات ومحال ل الراتنجات التي تدرج تحت رقم

 لدى نقلها:  1- 6يشترط اجتياز ا اختبارات األداء الواردة في الفصل   أقل للعبوة، ال  أو لترات    5بكميات مقدار ا   IIIو   IIمن مجموعتي التعبئة  
والمثبتة    المسمممممممتفة  وحدات الشمممممممحن مثل العبوات المفردة الموضممممممموعة أو  أو   الصمممممممندوةية   التحم ل   طبليات   التحم ل أو   طبليات باسمممممممتشدام   )أ( 

يتعلق بالنقل البحرن   التحم ل. وفيما   لطبليات غ ر ذلك من الوسمائل المالئمة   قابلة للشمد والتمدد أو  بأغطية ُتفرش أو  بالتحزيم بسم ور، أو 
 وحدات الشحن م بأة وممسوكة بإحكام في وحدات شحن مغلقة؛  أو   الصندوةية   التحم ل   طبليات  التحم ل أو   طبليات تكون 

 كغ.  40اخلية لعبوة مجمعة ذات كتلة صافية قصوى  أو كعبوة د )ب( 
PP2 1-6تفي بأحكام الفصل   لترا  وال 250، يمكن استشدام برام ل خشبية ذات سعة قصوى  3065األمم المتحدة   في حالة رقم . 
PP4 تستوفي العبوات مستوى األداء لمجموعة التعبئة  1774األمم المتحدة   في حالة رقم ،II . 
PP5 تسممتشدم أسممطوانات   ال يكون االنفجار ممكنا  بسممب  زيادة الضممغط الداخلي. كما ، تصممنع العبوات بح ا ال1204األمم المتحدة   مفي حالة رق

 الغازات وأوعية الغازات لهذه المواد. 
PP10 مجموعة التعبئة  1791األمم المتحدة   في حالة رقم ،II .تكون العبوة قابلة للتنأيس ، 
PP31 تكون العبوات مغلقة بإحكام. 1131األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP33 مجموعتا التعبئة  1308األمم المتحدة   في حالة رقم ،I وIIكغ.  75بالعبوات المجمعة التي يكون الحد األقصى لكتلتها الكلية   يسمح إال ، ال 
PP81 حمالمة   في الممائمة، وفي  85تزيمد على   في الممائمة وال  60، ح ما تزيمد نسممممممممممممممبمة حمض اله مدروفلوريمك على  1790األمم المتحمدة   في حمالمة رقم

في المائة، تكون المدة المسمممموح بها السمممتشدام األسمممطوانات   55، ح ا تزيد نسمممبة حمض النتريك )ماء النار( على 2031األمم المتحدة   رقم
 ت ن من تاري  صنعها. والتنكات المصنوعة من البالستيك كعبوات مفردة سن

PP93   البشار لمنع تزايد الضممممغط الذن قد   تصمممممم العبوات وتصممممنع بأسمممملوب يسمممممح بتسممممري  الغاز أو،  3534و   3532في حالة رقمي األمم المتحدة
 يؤدن إلى تمزق العبوات في حالة فقدان االستقرار. 
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 قائمة توجيهات التعبئة 4-1-4

 توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات )باستثناء الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة( 4-1-4-1
P001 )توجيه التعبئة )السوائل P001 

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

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 

 العبوات المجمعة
    العبوات الخارجية العبوات الداخلية

    أسطوانات لترات 10 زجاج
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1A1 ،  1A2فوالذ )  لترا 30 بالستيك

 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1B1 ،  1B2ألومن وم )  لترا 40 معدن
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1N1 ،  1N2معدن آخر )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 1H1 ،  1H2بالستيك )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 1Dخش  رقائقي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 75 ( 1Gورتون ليفي )  
    صناديق 
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Aفوالذ )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Bألومن وم )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Nمعدن آخر )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 4C1, 4C2خش  طبيعي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 4Dخش  رقائقي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 75 ( 4Fالتكوين ) خش  معاد   
 كغ 400 كغ 400 كغ 75 ( 4Gورتون ليفي )  
 كغ 60 كغ 60 كغ 60 ( 4H1بالستيك ممدد )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 150 ( 4H2)   صل بالستيك   
    تنكات 
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3A1 ،  3A2فوالذ )  
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3B1 ،  3B2ألومن وم )  
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3H1 ،  3H2بالستيك )  

 العبوات المفردة

    أسطوانات
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ(لترا   250 ( 1A2فوالذ بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ( لترا   250 ( 1B2ألومن وم بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1N1معدن آخر بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ( لترا   250 ( IN2معدن آخر بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   450 لترا   450 لترا   250 ( 1H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   450 لترا   450 )أ( لترا   250 ( 1H2بالستيك بغطاء قابل للنزع ) 
 )تابع على الصفحة التالية(

 __________ 

 ثانية./2مم 200ال يسمح إال بالمواد التي تكون لزوجتها أوثر من  )أ(
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P001  )تابع(توجيه التعبئة )السوائل( P001 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 ( 3-3-1-4السعة القصوى/الكتلة الصافية )انظر   
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 

    تنكات
 لترا   60 لترا   60 لترا   60 ( 3A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   60 لترا   60 )أ( لترا   60 ( 3A2فوالذ بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   60 لترا   60 لترا   60 ( 3B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   60 لترا   60 )أ( لترا   60 ( 3B2ألومن وم بغطاء قابل للنزع ) 
 لترا   60 لترا   60 لترا   60 ( 3H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع ) 

 لترا   60 لترا   60 )أ( لترا   60 ( 3H2بالستيك بغطاء قابل للنزع ) 
 العبوات المركبة

  أو البالسممممممممممتيك  األلومن وم  أوعية بالسممممممممممتيك في أسممممممممممطوانات من الفوالذ أو 
 (6HA1   6وHB1  6وHH1 ) 

 لترا   250 لترا   250 لترا   250

 6HG1الرقائقي ) الششم    أوعية بالسمتيك في أسمطوانات من الكرتون أو
 ( 6HD1و

 لترا   250 لترا   250 لترا   120

  األلومن وم  صممممممناديق من الفوالذ أو  أوعية بالسممممممتيك في صممممممناديق شممممممحن أو 
الششمممممممممم  الرقائقي   أوعية بالسممممممممممتيك في صممممممممممناديق من الششمممممممممم  أو أو
  6HD2 أو  6HC أو  6HB2 أو   6HA2)   الصممل  البالسممتيك   الكرتون أو  أو 
 ( 6HH2 أو 6HG2 أو

 لترا   60 لترا   60 لترا   60

من الفوالذ أو الكرتون  األلومن وم أو أوعيممممة زجمممماجيممممة في أسممممممممممممممطوانممممات 
 6PA1البالسممتيك الممدد )  أو  صممل الالبالسممتيك   الششمم  الرقائقي أو أو
في صناديق من الفوالذ   ( أو6PH1 أو  6PD1 أو 6PG1 أو 6PB1أو
 6PA2الشوص ) في سممالل من  الكرتون أو الششمم  أو األلومن وم أو أو
 ( 6PD2 أو 6PG2 أو  6PC أو 6PB2 أو

 لترا   60 لترا   60 لترا   60

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

PP1   والمواد الالصممممقة وأحبار الطباعة والمواد المتصمممملة بأحبار الطباعة والد انات    1866و  1263و  1210و  1133في حالة أرقام األمم المتحدة
والعبوات المعدنية والبالسممممتيكية المعدة لتعبئة المواد   3082األمم المتحدة   والمواد المتصمممملة بالد انات ومحال ل الراتنجات التي تدرج تحت رقم

 لدى نقلها:  1- 6يشترط اجتياز ا اختبارات األداء الواردة في الفصل   أقل للعبوة، ال  أو لترات    5بكميات مقدار ا   IIIو   IIمن مجموعتي التعبئة  
والمثبتة    المسمممممممتفة  وحدات الشمممممممحن مثل العبوات المفردة الموضممممممموعة أو  أو   الصمممممممندوةية   التحم ل   طبليات   التحم ل أو   طبليات باسمممممممتشدام   )أ( 

يتعلق بالنقل البحرن   التحم ل. وفيما   لطبليات غ ر ذلك من الوسمائل المالئمة   قابلة للشمد والتمدد أو  بأغطية ُتفرش أو  بالتحزيم بسم ور، أو 
 وحدات الشحن م بأة وممسوكة بإحكام في وحدات شحن مغلقة؛  أو   الصندوةية   التحم ل   طبليات  التحم ل أو   طبليات تكون 

 كغ.  40اخلية لعبوة مجمعة ذات كتلة صافية قصوى  أو كعبوة د )ب( 
PP2 1-6تفي بأحكام الفصل   لترا  وال 250، يمكن استشدام برام ل خشبية ذات سعة قصوى  3065األمم المتحدة   في حالة رقم . 
PP4 تستوفي العبوات مستوى األداء لمجموعة التعبئة  1774األمم المتحدة   في حالة رقم ،II . 
PP5 تسممتشدم أسممطوانات   ال يكون االنفجار ممكنا  بسممب  زيادة الضممغط الداخلي. كما ، تصممنع العبوات بح ا ال1204األمم المتحدة   مفي حالة رق

 الغازات وأوعية الغازات لهذه المواد. 
PP10 مجموعة التعبئة  1791األمم المتحدة   في حالة رقم ،II .تكون العبوة قابلة للتنأيس ، 
PP31 تكون العبوات مغلقة بإحكام. 1131األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP33 مجموعتا التعبئة  1308األمم المتحدة   في حالة رقم ،I وIIكغ.  75بالعبوات المجمعة التي يكون الحد األقصى لكتلتها الكلية   يسمح إال ، ال 
PP81 حمالمة   في الممائمة، وفي  85تزيمد على   في الممائمة وال  60، ح ما تزيمد نسممممممممممممممبمة حمض اله مدروفلوريمك على  1790األمم المتحمدة   في حمالمة رقم

في المائة، تكون المدة المسمممموح بها السمممتشدام األسمممطوانات   55، ح ا تزيد نسمممبة حمض النتريك )ماء النار( على 2031األمم المتحدة   رقم
 ت ن من تاري  صنعها. والتنكات المصنوعة من البالستيك كعبوات مفردة سن

PP93   البشار لمنع تزايد الضممممغط الذن قد   تصمممممم العبوات وتصممممنع بأسمممملوب يسمممممح بتسممممري  الغاز أو،  3534و   3532في حالة رقمي األمم المتحدة
 يؤدن إلى تمزق العبوات في حالة فقدان االستقرار. 

- 15 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

16 

P002 )توجيه التعبئة )مواد صلبة P002 

 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

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

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iالتعبئة    مجموعة 

 العبوات المجمعة 
    العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1A1  ،1A2فوالذ )  كغ 10 زجاج 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1B1 ،  1B2ألومن وم )  كغ 50 )أ(بالستيك 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1N1 ،  1N2معدن آخر )  كغ 50 معدن
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1H1 ،  1H2بالستيك )  كغ 50 )أ()ب()ج( ورق 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1Dخش  رقائقي )  كغ 50 )أ()ب()ج( ورتون 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1Gورتون )  
    صناديق 
 ( 4Aفوالذ )  

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 

 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 كغ 400 كغ 400 كغ 250
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4C2خش  طبيعي ذو جدران مانعة للتنش ل ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Dخش  رقائقي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 125 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 125 ( 4Gورتون ) 
 كغ 60 كغ 60 كغ 60 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4H2)   صل بالستيك  
    تنكات

 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3A1 ،  3A2فوالذ ) 
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3B1 ،  3B2ألومن وم ) 

 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3H1 ،  3H2بالستيك )  
 العبوات المفردة

    أسطوانات
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 )د((  12A أو 11Aفوالذ ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( )د(12B أو  11Bألومن وم ) 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( )د(12N أو  11Nاأللومن وم )  أومعدن آخر غ ر الفوالذ  

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( )د(12H أو 11Hبالستيك ) 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 )ه(( 1Gورتون ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 )ه(( 1Dخش  رقائقي ) 
 )تابع على الصفحة التالية(

 __________ 

 تكون  ذه العبوات الداخلية مانعة للتنش ل. )أ(
 (. 4- 3- 1- 4تستشدم  ذه العبوات الداخلية عندما تكون المواد المنقولة قابلة للتحول إلى سائل أثناء النقل )انظر  ال   )ب(
 .Iال تستشدم العبوات الداخلية المكونة من ورق أو كرتون ليفي للمواد من مجموعة التعبئة  )ج(

 (.4-3-1-4حول إلى سائل أثناء النقل )انظر التي قد تت Iال تستشدم  ذه العبوات للمواد من مجموعة التعبئة  )د(
 .(4-3-1-4)انظر ال تستشدم  ذه العبوات عندما تكون المواد المنقولة قابلة للتحول إلى سائل أثناء النقل  )ه(
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P002  )تابع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

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

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iالتعبئة  مجموعة

    تنكات
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( )د(32A أو 31Aفوالذ ) 

 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( )د(32B أو  31Bألومن وم ) 
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 )د(( 32H أو 31Hبالستيك ) 

    صناديق
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Aفوالذ ) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Bألومن وم ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Nمعدن آخر ) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 41Cخش  طبيعي ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(4Dخش  رقائقي )) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 42Cخش  طبيعي مع جدران مانعة للتنش ل ) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Gورتون ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 42H)   صل بالستيك  

    أكياس
 كغ 50 كغ 50 غ ر مسموح بها )ه(( 52M5, 3L5, 4H5, 3Hأوياس ) 

    العبوات المجمعة: 
الششممممممممممممم  الرقائقي   األلومن وم أو أوعية بالسمممممممممممممتيك في أسمممممممممممممطوانات من الفوالذ أو

أو أو )  الكرتون   )ه(61HD أو  )ه(61HG أو  61HB أو  61HAالبالسممممممممممممممتيمممممممك 
 ( 6HH1 أو

 كغ 400 كغ 400 كغ 400

صممناديق   األلومن وم أو  صممناديق من الفوالذ أو  أوعية بالسممتيك في صممناديق شممحن أو 
صمناديق من البالسمتيك   صمناديق من الكرتون أو  صمناديق خشم  رقائقي أو  خشمبية أو 

 (  62HH أو   )ه( 62HG أو   )ه( 62HD أو  6HC أو   62HB أو   62HA)   صل  ال 

 كغ 75 كغ 75 كغ 75

الششمممممممممممممممم  الرقممائقي   األلومن وم أو الفوالذ أوأوعيممة زجمماجيممة في أسممممممممممممممطوانممات من  
في صمممممممممممممناديق من  )ه( أو61PG)  أو )ه(61PD أو  61PB أو  61PAالكرتون )  أو

في سممممممممالل من قضممممممممبان الشممممممممجر   الكرتون أو الششمممممممم  أو األلومن وم أو الفوالذ أو
 (62PA  62 أوPB  6 أوPC  62أوPG)أو  )ه  (62PD)أو)ه مممن  (  عممبمموات  فممي 

 ( 62PHأو  )ه(61PH)   صل الالممدد أو  البالستيك  

 كغ 75 كغ 75 كغ 75

 )تابع على الصفحة التالية(
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P002 )توجيه التعبئة )مواد صلبة P002 

 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

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

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iالتعبئة    مجموعة 

 العبوات المجمعة 
    العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1A1  ،1A2فوالذ )  كغ 10 زجاج 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1B1 ،  1B2ألومن وم )  كغ 50 )أ(بالستيك 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1N1 ،  1N2معدن آخر )  كغ 50 معدن
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1H1 ،  1H2بالستيك )  كغ 50 )أ()ب()ج( ورق 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1Dخش  رقائقي )  كغ 50 )أ()ب()ج( ورتون 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( 1Gورتون )  
    صناديق 
 ( 4Aفوالذ )  

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 

 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 كغ 400 كغ 400 كغ 250
 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4C2خش  طبيعي ذو جدران مانعة للتنش ل ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4Dخش  رقائقي )  
 كغ 400 كغ 400 كغ 125 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 125 ( 4Gورتون ) 
 كغ 60 كغ 60 كغ 60 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 250 ( 4H2)   صل بالستيك  
    تنكات

 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3A1 ،  3A2فوالذ ) 
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3B1 ،  3B2ألومن وم ) 

 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( 3H1 ،  3H2بالستيك )  
 العبوات المفردة

    أسطوانات
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 )د((  12A أو 11Aفوالذ ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( )د(12B أو  11Bألومن وم ) 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( )د(12N أو  11Nاأللومن وم )  أومعدن آخر غ ر الفوالذ  

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 ( )د(12H أو 11Hبالستيك ) 
 كغ 400 كغ 400 كغ 400 )ه(( 1Gورتون ) 

 كغ 400 كغ 400 كغ 400 )ه(( 1Dخش  رقائقي ) 
 )تابع على الصفحة التالية(

 __________ 

 تكون  ذه العبوات الداخلية مانعة للتنش ل. )أ(
 (. 4- 3- 1- 4تستشدم  ذه العبوات الداخلية عندما تكون المواد المنقولة قابلة للتحول إلى سائل أثناء النقل )انظر  ال   )ب(
 .Iال تستشدم العبوات الداخلية المكونة من ورق أو كرتون ليفي للمواد من مجموعة التعبئة  )ج(

 (.4-3-1-4حول إلى سائل أثناء النقل )انظر التي قد تت Iال تستشدم  ذه العبوات للمواد من مجموعة التعبئة  )د(
 .(4-3-1-4)انظر ال تستشدم  ذه العبوات عندما تكون المواد المنقولة قابلة للتحول إلى سائل أثناء النقل  )ه(
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P002  )تابع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

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

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iالتعبئة  مجموعة

    تنكات
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( )د(32A أو 31Aفوالذ ) 

 كغ 120 كغ 120 كغ 120 ( )د(32B أو  31Bألومن وم ) 
 كغ 120 كغ 120 كغ 120 )د(( 32H أو 31Hبالستيك ) 

    صناديق
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Aفوالذ ) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Bألومن وم ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Nمعدن آخر ) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 41Cخش  طبيعي ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(4Dخش  رقائقي )) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 42Cخش  طبيعي مع جدران مانعة للتنش ل ) 

 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 4Gورتون ) 
 كغ 400 كغ 400 غ ر مسموح بها )ه(( 42H)   صل بالستيك  

    أكياس
 كغ 50 كغ 50 غ ر مسموح بها )ه(( 52M5, 3L5, 4H5, 3Hأوياس ) 

    العبوات المجمعة: 
الششممممممممممممم  الرقائقي   األلومن وم أو أوعية بالسمممممممممممممتيك في أسمممممممممممممطوانات من الفوالذ أو

أو أو )  الكرتون   )ه(61HD أو  )ه(61HG أو  61HB أو  61HAالبالسممممممممممممممتيمممممممك 
 ( 6HH1 أو

 كغ 400 كغ 400 كغ 400

صممناديق   األلومن وم أو  صممناديق من الفوالذ أو  أوعية بالسممتيك في صممناديق شممحن أو 
صمناديق من البالسمتيك   صمناديق من الكرتون أو  صمناديق خشم  رقائقي أو  خشمبية أو 

 (  62HH أو   )ه( 62HG أو   )ه( 62HD أو  6HC أو   62HB أو   62HA)   صل  ال 

 كغ 75 كغ 75 كغ 75

الششمممممممممممممممم  الرقممائقي   األلومن وم أو الفوالذ أوأوعيممة زجمماجيممة في أسممممممممممممممطوانممات من  
في صمممممممممممممناديق من  )ه( أو61PG)  أو )ه(61PD أو  61PB أو  61PAالكرتون )  أو

في سممممممممالل من قضممممممممبان الشممممممممجر   الكرتون أو الششمممممممم  أو األلومن وم أو الفوالذ أو
 (62PA  62 أوPB  6 أوPC  62أوPG)أو  )ه  (62PD)أو)ه مممن  (  عممبمموات  فممي 

 ( 62PHأو  )ه(61PH)   صل الالممدد أو  البالستيك  

 كغ 75 كغ 75 كغ 75

 )تابع على الصفحة التالية(
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P002  )تابع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

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

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iالتعبئة  مجموعة

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء االشتراطات العامة الواردة في    أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP7 مغلفا  بطبقة من البالسمممممتيك ومثبتا  بوسمممممائل مناسمممممبة،  طبليات تحم ل ، السممممملولويد، يمكن نقله غ ر م بأ على2000األمم المتحدة   في حالة رقم ،
 كغ.  1 000تحم ل    طبليةكل    تتجاوز  وحدات نقل مغلقة. ويج  أالمثل س ور الفوالذ كحمولة كاملة في 

PP8 تسممممتشدم أسممممطوانات الغاز   يكون االنفجار ممكنا  نتيجة تزايد الضممممغط الداخلي. وال ، تصممممنع العبوات بح ا ال2002األمم المتحدة   في حالة رقم
 وأوعية الغاز لهذه المواد. 

PP9   تتوافق العبوات مع نموذج تصممممممممممممميمي اجتاز اختبار منع التسممممممممممممرب عند مسممممممممممممتوى أداء  3244و  3243و  3175في حالة أرقام األمم المتحدة ،
يشمترط إجراء اختبار منع التسمرب عندما تمتّص السموائل في مادة صملبة موجودة في   ال 3175األمم المتحدة   حالة رقم . وفيIIمجموعة التعبئة  

 أوياس محكمة. 
PP11 مجموعة التعبئة  1309األمم المتحدة   في حالة رقم ،III 5، يسمممح باألوياس  1362األمم المتحدة   ورقمH1 5وL1  5وM1   إذا كانت م بأة في

 التحم ل.   طبلياتمّطيا  على   أوياس من البالستيك وكانت مغلفة تغليفا  انكماشيا  أو
PP12   5، يسمح باألوياس  3077و   2213و   1361في حالة أرقام األمم المتحدةH1   5وL1  5وM1   .إذا كانت منقولة في وحدات شحن مغلقة 
PP13 للعبوات المركبة التي تستوفي مستوى أداء مجموعة التعبئة   يرخص إال ، ال2870األمم المتحدة   في حالة السلع المصنفة تحت رقمI . 
PP14   1-6يشترط أن تجتاز العبوات اختبارات األداء الواردة في الفصل   ، ال3314و 2698و 2211في حالة أرقام األمم المتحدة . 
PP15  يج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة 2623و 1324في حالة رقمي األمم المتحدة ،III. 
PP20  يجوز استشدام أن وعاء مانع للتنش ل وغ ر قابل للتمزق. 2217األمم المتحدة  في حالة رقم 

PP30  الكرتون الليفي. يسمح بعبوات داخلية من الورق أو  ، ال2471األمم المتحدة  في حالة رقم 

PP34  5)مثال  الحبوب الكاملة(، يسمح باألوياس  2969األمم المتحدة  في حالة رقمH1 5وL1 5وM1 . 

PP37  5، يسمح باألوياس 2212و 2590في حالة رقمي األمم المتحدةM1  توضع في   األوياس من أن نوع في وحدات شحن مغلقة أو، وتنقل جميع
 عبوات مجمعة صلبة مغلقة.

PP38  مجموعة التعبئة 1309األمم المتحدة  في حالة رقم ،II في وحدات شحن مغلقة. يسمح باألوياس إال  ، ال 

PP84  أداء مجموعة التعبئة    ، تستعمل العبوات الشارجية الصلبة التي تستوفي مستوى 1057األمم المتحدة   في حالة رقمII  وتكون العبوات مصممة ومصنوعة .
 السوائل القابلة لالشتعال.  اإلطالق غ ر المقصود للغازات أو  االشتعال غ ر المقصود لألدوات أو  ومرتبة على نحو يمنع الحركة أو 

PP85   تكون األوياس مفصولة بعضها عن بعض عندما  ، ينبغي أن  3487و  3486و  3485و   2880و  2208و  1748في حالة أرقام األمم المتحدة
 يسمح باألوياس كعبوة مفردة. حالة النقل البحرن، ال  تستشدم كعبوات مفردة وذلك للسماح بتبّدد الحرارة. وفي 

PP92   لذن قد يؤدن  البشار لمنع تزايد الضغط ا تصمم العبوات وتصنع بأسلوب يسمح بتسري  الغاز أو،  3533و   3531في حالة رقمي األمم المتحدة
 إلى تمزق العبوات في حالة فقدان االستقرار.
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P003   توجيه التعبئة P003 

  8- 1-1-4و  4- 1- 1- 4و   2- 1- 1- 4و   1- 1- 1- 4توضمممع البضمممائع الشطرة في عبوات خارجية مناسمممبة. وتسمممتوفي العبوات األحكام الواردة في  
. وتسممممتشدم عبوات خارجية مصممممنوعة من مواد مناسممممبة تكون ذات قوة وتصممممميم  4-1-6تصمممممم بح ا تسممممتوفي شممممروط الصممممنع الواردة في  كما  3-1-4و

عبوات داخلية لعبوات مركبة تكون العبوة    ذا لنقل سممممملع أو مالئم ن يتناسمممممبان مع سمممممعة العبوة واالسمممممتشدام المقصمممممود منها. وعندما يسمممممتشدم توجيه التعبئة
 ة ومصنوعة على نحو يمنع التفريغ غ ر المقصود للسلع أثناء ظروف النقل العادية. مصمم

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP16 يج  أن تُحمى البطاريات من حدوث قصر دارة كهربائية داخل العبوات. 2800األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP17 كغ للعبوات األخرى.  125 كغ لعبوات الكرتون أو 55تتجاوز الكتلة الصافية للعبوات   ، ال2037األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP18 ُتصممممَّم وُتصمممنع العبوات على نحو يسممممح بانطالق غاز ثاني أوسممم د الكربون لمنع تكوين ضمممغط يمكن أن 1845األمم المتحدة   في حالة رقم ،

 وات. يحدث تمزقا  للعب
PP19   يرخص بنقل البضائع كباالت.  3360و 1856و 1365و 1364و 1327في حالة أرقام األمم المتحدة 
PP20   يمكن نقل البضائع في أوعية مانعة للتنش ل ومقاومة للتمزق. 2793و 1408و 1386و 1363في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP32   يمكن نقل البضمممممممائع غ ر م بأة، في  3164والسممممممملع المت نة المصمممممممنفة تحت رقم األمم المتحدة    3358و  2857في حالة رقمي األمم المتحدة ،

 في عبوات مجمعة مالئمة.  صناديق شحن أو
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا    . ( 3-3-1-4كغ )انظر   400مالحظة: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

PP90 أوياس مصممممممممممنوعة من مادة مت نة مانعة للتسممممممممممرب ومقاومة   تسممممممممممتشدم بطانات داخلية محكمة اإلغالق أو  ، 3506األمم المتحدة   حالة رقم  في
حالة النقل الجون، يجوز تطب ق   لالنثقاب وغ ر منفذة للزئبق من أجل منع ارتشمممممممماح المادة من العبوة بصممممممممرف النظر عن وضممممممممع العبوة. وفي

 اشتراطات إضافية. 
PP91 3-1-4، يمكن نقل أجهزة إطفاء الحريق الكب رة غ ر م بأة شمممممريطة أن تسمممممتوفي االشمممممتراطات الواردة في  1044األمم المتحدة   في حالة رقم -

)أ( إلى )د(، وأن تكون التجه زات األخرى المركبة  8-1-6-1-4 )أ( إلى )ه(، وأن تكون الصمممممممامات محمية باتباع إحدى الطرق وفقا  للرقم8
  على أجهزة إطفاء الحريق محمية لمنع التنشمممممميط العرضممممممي. وألغراض  ذا الحكم الشاص المتعلق بالتعبئة، تعني بأجهزة إطفاء الحريق الكب رةب 

 . 3-3ي الفصل  الوارد ف 225أجهزة إطفاء الحريق التي جرى وصفها في النقاط )ج( إلى )ه( من الحكم الشاص  
PP96   يج  أن توفر للعبوات تهوية كافية لمنع تشمممممممّكل  327نفايات خراطيش الغاز المنقولة طبقا  للحكم الشاص    2037في حالة رقم األمم المتحدة ،

 أجواء خط رة وتراوم الضغط. 
 

P004 توجيه التعبئة P004 
 . 3479و 3478و 3477و 3476و 3473ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3- 1- 4و   6- 1- 1- 4و  3- 1- 1- 4و  2- 1- 1- 4و   1- 1- 1- 4في حالة خراطيش الشاليا الوقودية، شريطة استيفاء األحكام الواردة في  (1)
 (؛ 1A2 ،  1B2 ، 1N2 ،  1H2 ، 1D ،  1Gأسطوانات ) 

 (؛ 4A ،  4B ،  4N ،  4C1 ،  4C2 ،  4D ،  4F ،  4G ،  4H1 ، 4H2صناديق ) 
 (؛ 3A2  ،3B2 ،  3H2تنكات ) 

 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
الشاليممما الوقوديمممة الم بمممأة مع معمممدات: عبوات خمممارجيمممة قويمممة   (2)    1- 1-1-4تسممممممممممممممتوفي االحكمممام العممماممممة الواردة في  في حمممالمممة خراطيش 

 : 3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و
وضمممعها في عبوات خارجية مع مادة توسممم د   عندما تكون خراطيش الشاليا الوقودية م بأة مع معدات، يج  تعبئتها في عبوات داخلية أو

 وضع المحتويات في عبوة خارجية.  فاصل )فواصل( حماية  لشراطيش الشاليا الوقودية من العط  الذن يمكن أن تسببه الحركة أو أو
 لحركة داخل العبوة الشارجية. يج  تأم ن المعدات ضد ا

 ألغراض توجيه التعبئة  ذا، تعني كلمة بمعداتب الجهاز الذن يستلزم خراطيش الشاليا الوقودية التي ت بأ معه لتشغ له. 
  2-1-1- 4و   1- 1- 1- 4  تسمممممممممتوفي االحكام الواردة في   في حالة خراطيش الشاليا الوقودية المركبة في معدات: عبوات خارجية قوية  (3)

 :3- 1- 4و   6- 1- 1- 4و 
( التي تحتون على خراطيش خاليا وقودية يجوز نقلها غ ر م بأة. في حالة خراطيش الشاليا  8- 3- 1- 4المعدات المت نة الضممممممممممممشمة )انظر  

 المركبة في معدات، يج  أن تحمى المنظومة بكاملها من حدوث قصر دارة كهربائية ومن التشغ ل غ ر المقصود.   الوقودية 
ص باستشدامها في ) مالحظة  (. 3-3-1-4)انظر   كغ 400( كتلة صافية قدر ا  3( و) 2: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
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P002  )تابع(توجيه التعبئة )مواد صلبة( P002 

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

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iالتعبئة  مجموعة

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء االشتراطات العامة الواردة في    أوعية الضغط
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP7 مغلفا  بطبقة من البالسمممممتيك ومثبتا  بوسمممممائل مناسمممممبة،  طبليات تحم ل ، السممممملولويد، يمكن نقله غ ر م بأ على2000األمم المتحدة   في حالة رقم ،
 كغ.  1 000تحم ل    طبليةكل    تتجاوز  وحدات نقل مغلقة. ويج  أالمثل س ور الفوالذ كحمولة كاملة في 

PP8 تسممممتشدم أسممممطوانات الغاز   يكون االنفجار ممكنا  نتيجة تزايد الضممممغط الداخلي. وال ، تصممممنع العبوات بح ا ال2002األمم المتحدة   في حالة رقم
 وأوعية الغاز لهذه المواد. 

PP9   تتوافق العبوات مع نموذج تصممممممممممممميمي اجتاز اختبار منع التسممممممممممممرب عند مسممممممممممممتوى أداء  3244و  3243و  3175في حالة أرقام األمم المتحدة ،
يشمترط إجراء اختبار منع التسمرب عندما تمتّص السموائل في مادة صملبة موجودة في   ال 3175األمم المتحدة   حالة رقم . وفيIIمجموعة التعبئة  

 أوياس محكمة. 
PP11 مجموعة التعبئة  1309األمم المتحدة   في حالة رقم ،III 5، يسمممح باألوياس  1362األمم المتحدة   ورقمH1 5وL1  5وM1   إذا كانت م بأة في

 التحم ل.   طبلياتمّطيا  على   أوياس من البالستيك وكانت مغلفة تغليفا  انكماشيا  أو
PP12   5، يسمح باألوياس  3077و   2213و   1361في حالة أرقام األمم المتحدةH1   5وL1  5وM1   .إذا كانت منقولة في وحدات شحن مغلقة 
PP13 للعبوات المركبة التي تستوفي مستوى أداء مجموعة التعبئة   يرخص إال ، ال2870األمم المتحدة   في حالة السلع المصنفة تحت رقمI . 
PP14   1-6يشترط أن تجتاز العبوات اختبارات األداء الواردة في الفصل   ، ال3314و 2698و 2211في حالة أرقام األمم المتحدة . 
PP15  يج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة 2623و 1324في حالة رقمي األمم المتحدة ،III. 
PP20  يجوز استشدام أن وعاء مانع للتنش ل وغ ر قابل للتمزق. 2217األمم المتحدة  في حالة رقم 

PP30  الكرتون الليفي. يسمح بعبوات داخلية من الورق أو  ، ال2471األمم المتحدة  في حالة رقم 

PP34  5)مثال  الحبوب الكاملة(، يسمح باألوياس  2969األمم المتحدة  في حالة رقمH1 5وL1 5وM1 . 

PP37  5، يسمح باألوياس 2212و 2590في حالة رقمي األمم المتحدةM1  توضع في   األوياس من أن نوع في وحدات شحن مغلقة أو، وتنقل جميع
 عبوات مجمعة صلبة مغلقة.

PP38  مجموعة التعبئة 1309األمم المتحدة  في حالة رقم ،II في وحدات شحن مغلقة. يسمح باألوياس إال  ، ال 

PP84  أداء مجموعة التعبئة    ، تستعمل العبوات الشارجية الصلبة التي تستوفي مستوى 1057األمم المتحدة   في حالة رقمII  وتكون العبوات مصممة ومصنوعة .
 السوائل القابلة لالشتعال.  اإلطالق غ ر المقصود للغازات أو  االشتعال غ ر المقصود لألدوات أو  ومرتبة على نحو يمنع الحركة أو 

PP85   تكون األوياس مفصولة بعضها عن بعض عندما  ، ينبغي أن  3487و  3486و  3485و   2880و  2208و  1748في حالة أرقام األمم المتحدة
 يسمح باألوياس كعبوة مفردة. حالة النقل البحرن، ال  تستشدم كعبوات مفردة وذلك للسماح بتبّدد الحرارة. وفي 

PP92   لذن قد يؤدن  البشار لمنع تزايد الضغط ا تصمم العبوات وتصنع بأسلوب يسمح بتسري  الغاز أو،  3533و   3531في حالة رقمي األمم المتحدة
 إلى تمزق العبوات في حالة فقدان االستقرار.
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P003   توجيه التعبئة P003 

  8- 1-1-4و  4- 1- 1- 4و   2- 1- 1- 4و   1- 1- 1- 4توضمممع البضمممائع الشطرة في عبوات خارجية مناسمممبة. وتسمممتوفي العبوات األحكام الواردة في  
. وتسممممتشدم عبوات خارجية مصممممنوعة من مواد مناسممممبة تكون ذات قوة وتصممممميم  4-1-6تصمممممم بح ا تسممممتوفي شممممروط الصممممنع الواردة في  كما  3-1-4و

عبوات داخلية لعبوات مركبة تكون العبوة    ذا لنقل سممممملع أو مالئم ن يتناسمممممبان مع سمممممعة العبوة واالسمممممتشدام المقصمممممود منها. وعندما يسمممممتشدم توجيه التعبئة
 ة ومصنوعة على نحو يمنع التفريغ غ ر المقصود للسلع أثناء ظروف النقل العادية. مصمم

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP16 يج  أن تُحمى البطاريات من حدوث قصر دارة كهربائية داخل العبوات. 2800األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP17 كغ للعبوات األخرى.  125 كغ لعبوات الكرتون أو 55تتجاوز الكتلة الصافية للعبوات   ، ال2037األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP18 ُتصممممَّم وُتصمممنع العبوات على نحو يسممممح بانطالق غاز ثاني أوسممم د الكربون لمنع تكوين ضمممغط يمكن أن 1845األمم المتحدة   في حالة رقم ،

 وات. يحدث تمزقا  للعب
PP19   يرخص بنقل البضائع كباالت.  3360و 1856و 1365و 1364و 1327في حالة أرقام األمم المتحدة 
PP20   يمكن نقل البضائع في أوعية مانعة للتنش ل ومقاومة للتمزق. 2793و 1408و 1386و 1363في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP32   يمكن نقل البضمممممممائع غ ر م بأة، في  3164والسممممممملع المت نة المصمممممممنفة تحت رقم األمم المتحدة    3358و  2857في حالة رقمي األمم المتحدة ،

 في عبوات مجمعة مالئمة.  صناديق شحن أو
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا    . ( 3-3-1-4كغ )انظر   400مالحظة: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

PP90 أوياس مصممممممممممنوعة من مادة مت نة مانعة للتسممممممممممرب ومقاومة   تسممممممممممتشدم بطانات داخلية محكمة اإلغالق أو  ، 3506األمم المتحدة   حالة رقم  في
حالة النقل الجون، يجوز تطب ق   لالنثقاب وغ ر منفذة للزئبق من أجل منع ارتشمممممممماح المادة من العبوة بصممممممممرف النظر عن وضممممممممع العبوة. وفي

 اشتراطات إضافية. 
PP91 3-1-4، يمكن نقل أجهزة إطفاء الحريق الكب رة غ ر م بأة شمممممريطة أن تسمممممتوفي االشمممممتراطات الواردة في  1044األمم المتحدة   في حالة رقم -

)أ( إلى )د(، وأن تكون التجه زات األخرى المركبة  8-1-6-1-4 )أ( إلى )ه(، وأن تكون الصمممممممامات محمية باتباع إحدى الطرق وفقا  للرقم8
  على أجهزة إطفاء الحريق محمية لمنع التنشمممممميط العرضممممممي. وألغراض  ذا الحكم الشاص المتعلق بالتعبئة، تعني بأجهزة إطفاء الحريق الكب رةب 

 . 3-3ي الفصل  الوارد ف 225أجهزة إطفاء الحريق التي جرى وصفها في النقاط )ج( إلى )ه( من الحكم الشاص  
PP96   يج  أن توفر للعبوات تهوية كافية لمنع تشمممممممّكل  327نفايات خراطيش الغاز المنقولة طبقا  للحكم الشاص    2037في حالة رقم األمم المتحدة ،

 أجواء خط رة وتراوم الضغط. 
 

P004 توجيه التعبئة P004 
 . 3479و 3478و 3477و 3476و 3473ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3- 1- 4و   6- 1- 1- 4و  3- 1- 1- 4و  2- 1- 1- 4و   1- 1- 1- 4في حالة خراطيش الشاليا الوقودية، شريطة استيفاء األحكام الواردة في  (1)
 (؛ 1A2 ،  1B2 ، 1N2 ،  1H2 ، 1D ،  1Gأسطوانات ) 

 (؛ 4A ،  4B ،  4N ،  4C1 ،  4C2 ،  4D ،  4F ،  4G ،  4H1 ، 4H2صناديق ) 
 (؛ 3A2  ،3B2 ،  3H2تنكات ) 

 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
الشاليممما الوقوديمممة الم بمممأة مع معمممدات: عبوات خمممارجيمممة قويمممة   (2)    1- 1-1-4تسممممممممممممممتوفي االحكمممام العممماممممة الواردة في  في حمممالمممة خراطيش 

 : 3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و
وضمممعها في عبوات خارجية مع مادة توسممم د   عندما تكون خراطيش الشاليا الوقودية م بأة مع معدات، يج  تعبئتها في عبوات داخلية أو

 وضع المحتويات في عبوة خارجية.  فاصل )فواصل( حماية  لشراطيش الشاليا الوقودية من العط  الذن يمكن أن تسببه الحركة أو أو
 لحركة داخل العبوة الشارجية. يج  تأم ن المعدات ضد ا

 ألغراض توجيه التعبئة  ذا، تعني كلمة بمعداتب الجهاز الذن يستلزم خراطيش الشاليا الوقودية التي ت بأ معه لتشغ له. 
  2-1-1- 4و   1- 1- 1- 4  تسمممممممممتوفي االحكام الواردة في   في حالة خراطيش الشاليا الوقودية المركبة في معدات: عبوات خارجية قوية  (3)

 :3- 1- 4و   6- 1- 1- 4و 
( التي تحتون على خراطيش خاليا وقودية يجوز نقلها غ ر م بأة. في حالة خراطيش الشاليا  8- 3- 1- 4المعدات المت نة الضممممممممممممشمة )انظر  

 المركبة في معدات، يج  أن تحمى المنظومة بكاملها من حدوث قصر دارة كهربائية ومن التشغ ل غ ر المقصود.   الوقودية 
ص باستشدامها في ) مالحظة  (. 3-3-1-4)انظر   كغ 400( كتلة صافية قدر ا  3( و) 2: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
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P005 توجيه التعبئة P005 
 . 3530و 3529و 3528ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

يشترط أن تكون  ناع عبوة   اآلالت بح ا ُتكفل لوس لة االحتواء التي تحتون على البضائع الشطرة حماية كافية، ال وتصميم المحركات أو  صنع إذا تم  
 خارجية.

ئم ن يتناسبان  اآلالت في عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مال وإاّل وجبت تعبئة البضائع الشطرة المضّمنة في المحركات أو 
تجعلها سائبة في ظروف النقل   وج  تثب تها بطريقة ال  ، أو1-1-1-4مع سعة العبوة واالستشدام المقصود منها وتستوفي االشتراطات المنطبقة الواردة في  

 وسائل مناولة أخرى. صناديق شحن أو  العادية، كأن تثبت مثال  في حمّاالت أو 
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا : يجوز أن تتجاوز العبوات المالحظة  .( 3-3-1-4)انظر  كغ 400مرخَّ

يرجح حدوث عط  في وس لة االحتواء التي تحتون على البضائع الشطرة   اآلالت بح ا ال وفضال  عن ذلك، يتم احتواء وس لة االحتواء داخل المحركات أو
اآلالت في حالة حدوث عط  في وس لة االحتواء التي تحتون على البضائع   أوحدوث تسرب للبضائع الشطرة من المحركات   في ظروف النقل العادية، أو

 الشطرة السائلة، )يمكن استشدام بطانة مانعة للتسرب الستيفاء  ذا الشرط(.
رة منها، وتكفل مراةبة  تسمرب البضمائع الشط توسم د ا بطريقة تكفل منع كسمر ا أو ويتم ترك   وسم لة االحتواء التي تحتون على البضمائع الشطرة وتأم نها أو

تكون مادة التوسمممم د قابلة للتفاعل على نحو خطر مع محتويات وسمممم لة االحتواء.   اآلالت أثناء ظروف النقل العادية. ويج  أال حركتها داخل المحركات أو
 يؤدن أن تسرب للمحتويات إلى االنتقاص كث را  من الشواص الوقائية لمادة التوس د.  يج  أال وما

 إضافي:اشتراط 
أو البطاريات  )مثل  األخرى  الشطرة  البضائع  ترك    أو يتم  الحريق  إطفاء  أو  أجهزة  المضغوط  الغاز  المحركات   مجّمعات  لعمل  الالزمة  األمان(  أجهزة 

 اآلالت. تشغ لها اآلمن، بطريقة مأمونة في المحركات أو  اآلالت أو أو
 

P006 توجيه التعبئة P006 
 . 3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   ( 1) 
 ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 . IIيج  أن تستوفي العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة  
 وباإلضافة إلى ذلك، ففي حالة السلع المت نة يرخص باستشدام العبوات التالية:  ( 2) 

يمكن اسمتشدام عبوات خارجية مصمنوعة من مواد مناسمبة تكون ذات قوة وتصمميم مالئم ن يتناسمبان مع سمعة العبوة واالسمتشدام المقصمود منها.  
لتحق ق مسمممتوى من الحماية يكون على    3-1-4و  8-1-1-4و  2-1-1-4و  1-1-1-4ويج  أن تسمممتوفي العبوات االشمممتراطات الواردة في 
إذا كانت السمممممملعة توفر الحماية    طبليات تحم ل. ويمكن نقل السمممممملع غ ر م بأة أو على 1-6األقل مكافئا  لذلك المنصمممممموص عليه في الفصممممممل  

 للبضائع الشطرة المركبة ف ها. 
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا    مالحظة:   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 باإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية:  ( 3) 
تصّنع األوعية الموجودة داخل سلع تحتون على سوائل أو مواد صلبة من مادة مناسبة وأن تثبت داخل السلعة بطريقة تحول دون كسر ا   )أ(

 العبوة الشارجية في ظروف النقل العادية؛أو حدوث ثقوب ف ها أو تسرب محتوياتها إلى السلعة نفسها أو إلى 
وت بأ العبوات الداخلية التي تحتون على سموائل بح ا تكون وسمائل إغالقها متجهة بشمكل صمحيح. ويج  إضمافة إلى ذلك أن تسمتوفي   )ب( 

 ؛ 5-5-1-6األوعية أحكام اختبار الضغط الداخلي الواردة في  
االنثقاب بسهولة، مثل األوعية المصنوعة من الزجاج أو الشزف أو الفشار الحجرن أو بعض  يج  تثب ت األوعية المعرضة للكسر أو  )ج( 

 المواد البالستيكية. وأن تسرب للمحتويات يج  أال يضع  بشكل ملحوظ الشواص الوقائية للسلعة أو العبوة الشارجية؛ 
، حسممممم   2-6والفصمممممل    6-1-4ت الواردة في القسمممممم  يج  أن تسمممممتوفي األوعية الموجودة داخل سممممملع تحتون على غازات االشمممممتراطا )د( 

 ؛ P208 أو P200توجيه التعبئة    هاالقتضاء، أو أن تكون قادرة على توف ر مستوى من الحماية مكاف  للمستوى الذن يوفر 
 ية. في حالة عدم وجود وعاء في السلعة، يج  أن تغل  السلعة المواد الشطرة وتحول دون انطالقها في ظروف النقل العاد )ه( 

 يج  أن ت بأ السلع لمنع حركتها وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية.  ( 4) 
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P010 توجيه التعبئة P010 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية، شريطة أن تستوفي األحكام العامة الواردة في 
 ( 3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  

 المجمعة العبوات 

  العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 
 لتر 1زجاج  
 ا  لتر  40فوالذ  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1H1) ،(1H2مواد بالستيكية  

 ( IDخش  رقائقي ) 
 ( IGورتون ليفي ) 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 4C1) ،(4C2خش  طبيعي  

 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التشك ل ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

 ( 4H1مواد بالستيكية ممدة ) 

 ( 4H2) ة  صلبمواد بالستيكية  

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

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

 العبوات المفردة 

 أسطوانات
 ( 1A1فوالذ، غطاء غ ر قابل للنزع ) 

 تنكات
 ( 3A1قابل للنزع ) فوالذ، غطاء غ ر 

 عبوات مركبة
 ( 6HA1بالستيكية في أسطوانات فوالذية )   أوعية

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  أوعية ضغط فوالذية،  

 
 ا  لتر  450

 
 لترا   60

 
 لترا   250

 
P099 توجيه التعبئة P099 

(. ويج  أن ترفق بكل شمحنة نسمشة من اعتماد السملطة المشتصمة  7-3-1-4العبوات التي تعتمد ا السملطة المشتصمة )انظر   ال تسمتشدم لهذه البضمائع إال
 أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المشتصة قد اعتمدت العبوة.  أو
 

P101 توجيه التعبئة P101 

الذن تعمل    )أ(   في النقل الدولي للبلد للمركبات    المستشدمة العبوات التي تعتمد ا السلطة المشتصة. وتحمل مستندات النقل العالمة المم ّ زة   ال تستشدم إال 
 السلطة المشتصة من أجله، وذلك على النحو التالي:

 باعتمدت العبوة السلطة المشتصة ل ...ب

للس ر    1949لدولة التسج ل المستشدمة في الشاحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفقا  التفاةية جنيف لعام  العالمة المم زة   )أ(
 .للس ر على الطرق  1968  نا لعام على الطرق أو اتفاةية ف 
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P005 توجيه التعبئة P005 
 . 3530و 3529و 3528ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

يشترط أن تكون  ناع عبوة   اآلالت بح ا ُتكفل لوس لة االحتواء التي تحتون على البضائع الشطرة حماية كافية، ال وتصميم المحركات أو  صنع إذا تم  
 خارجية.

ئم ن يتناسبان  اآلالت في عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مال وإاّل وجبت تعبئة البضائع الشطرة المضّمنة في المحركات أو 
تجعلها سائبة في ظروف النقل   وج  تثب تها بطريقة ال  ، أو1-1-1-4مع سعة العبوة واالستشدام المقصود منها وتستوفي االشتراطات المنطبقة الواردة في  

 وسائل مناولة أخرى. صناديق شحن أو  العادية، كأن تثبت مثال  في حمّاالت أو 
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا : يجوز أن تتجاوز العبوات المالحظة  .( 3-3-1-4)انظر  كغ 400مرخَّ

يرجح حدوث عط  في وس لة االحتواء التي تحتون على البضائع الشطرة   اآلالت بح ا ال وفضال  عن ذلك، يتم احتواء وس لة االحتواء داخل المحركات أو
اآلالت في حالة حدوث عط  في وس لة االحتواء التي تحتون على البضائع   أوحدوث تسرب للبضائع الشطرة من المحركات   في ظروف النقل العادية، أو

 الشطرة السائلة، )يمكن استشدام بطانة مانعة للتسرب الستيفاء  ذا الشرط(.
رة منها، وتكفل مراةبة  تسمرب البضمائع الشط توسم د ا بطريقة تكفل منع كسمر ا أو ويتم ترك   وسم لة االحتواء التي تحتون على البضمائع الشطرة وتأم نها أو

تكون مادة التوسمممم د قابلة للتفاعل على نحو خطر مع محتويات وسمممم لة االحتواء.   اآلالت أثناء ظروف النقل العادية. ويج  أال حركتها داخل المحركات أو
 يؤدن أن تسرب للمحتويات إلى االنتقاص كث را  من الشواص الوقائية لمادة التوس د.  يج  أال وما

 إضافي:اشتراط 
أو البطاريات  )مثل  األخرى  الشطرة  البضائع  ترك    أو يتم  الحريق  إطفاء  أو  أجهزة  المضغوط  الغاز  المحركات   مجّمعات  لعمل  الالزمة  األمان(  أجهزة 

 اآلالت. تشغ لها اآلمن، بطريقة مأمونة في المحركات أو  اآلالت أو أو
 

P006 توجيه التعبئة P006 
 . 3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   ( 1) 
 ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 . IIيج  أن تستوفي العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة  
 وباإلضافة إلى ذلك، ففي حالة السلع المت نة يرخص باستشدام العبوات التالية:  ( 2) 

يمكن اسمتشدام عبوات خارجية مصمنوعة من مواد مناسمبة تكون ذات قوة وتصمميم مالئم ن يتناسمبان مع سمعة العبوة واالسمتشدام المقصمود منها.  
لتحق ق مسمممتوى من الحماية يكون على    3-1-4و  8-1-1-4و  2-1-1-4و  1-1-1-4ويج  أن تسمممتوفي العبوات االشمممتراطات الواردة في 
إذا كانت السمممممملعة توفر الحماية    طبليات تحم ل. ويمكن نقل السمممممملع غ ر م بأة أو على 1-6األقل مكافئا  لذلك المنصمممممموص عليه في الفصممممممل  

 للبضائع الشطرة المركبة ف ها. 
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا    مالحظة:   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 باإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية:  ( 3) 
تصّنع األوعية الموجودة داخل سلع تحتون على سوائل أو مواد صلبة من مادة مناسبة وأن تثبت داخل السلعة بطريقة تحول دون كسر ا   )أ(

 العبوة الشارجية في ظروف النقل العادية؛أو حدوث ثقوب ف ها أو تسرب محتوياتها إلى السلعة نفسها أو إلى 
وت بأ العبوات الداخلية التي تحتون على سموائل بح ا تكون وسمائل إغالقها متجهة بشمكل صمحيح. ويج  إضمافة إلى ذلك أن تسمتوفي   )ب( 

 ؛ 5-5-1-6األوعية أحكام اختبار الضغط الداخلي الواردة في  
االنثقاب بسهولة، مثل األوعية المصنوعة من الزجاج أو الشزف أو الفشار الحجرن أو بعض  يج  تثب ت األوعية المعرضة للكسر أو  )ج( 

 المواد البالستيكية. وأن تسرب للمحتويات يج  أال يضع  بشكل ملحوظ الشواص الوقائية للسلعة أو العبوة الشارجية؛ 
، حسممممم   2-6والفصمممممل    6-1-4ت الواردة في القسمممممم  يج  أن تسمممممتوفي األوعية الموجودة داخل سممممملع تحتون على غازات االشمممممتراطا )د( 

 ؛ P208 أو P200توجيه التعبئة    هاالقتضاء، أو أن تكون قادرة على توف ر مستوى من الحماية مكاف  للمستوى الذن يوفر 
 ية. في حالة عدم وجود وعاء في السلعة، يج  أن تغل  السلعة المواد الشطرة وتحول دون انطالقها في ظروف النقل العاد )ه( 

 يج  أن ت بأ السلع لمنع حركتها وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية.  ( 4) 
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P010 توجيه التعبئة P010 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية، شريطة أن تستوفي األحكام العامة الواردة في 
 ( 3-3-1-4الكمية الصافية القصوى )انظر  

 المجمعة العبوات 

  العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 
 لتر 1زجاج  
 ا  لتر  40فوالذ  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1H1) ،(1H2مواد بالستيكية  

 ( IDخش  رقائقي ) 
 ( IGورتون ليفي ) 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 4C1) ،(4C2خش  طبيعي  

 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التشك ل ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

 ( 4H1مواد بالستيكية ممدة ) 

 ( 4H2) ة  صلبمواد بالستيكية  

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

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

 العبوات المفردة 

 أسطوانات
 ( 1A1فوالذ، غطاء غ ر قابل للنزع ) 

 تنكات
 ( 3A1قابل للنزع ) فوالذ، غطاء غ ر 

 عبوات مركبة
 ( 6HA1بالستيكية في أسطوانات فوالذية )   أوعية

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  أوعية ضغط فوالذية،  

 
 ا  لتر  450

 
 لترا   60

 
 لترا   250

 
P099 توجيه التعبئة P099 

(. ويج  أن ترفق بكل شمحنة نسمشة من اعتماد السملطة المشتصمة  7-3-1-4العبوات التي تعتمد ا السملطة المشتصمة )انظر   ال تسمتشدم لهذه البضمائع إال
 أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المشتصة قد اعتمدت العبوة.  أو
 

P101 توجيه التعبئة P101 

الذن تعمل    )أ(   في النقل الدولي للبلد للمركبات    المستشدمة العبوات التي تعتمد ا السلطة المشتصة. وتحمل مستندات النقل العالمة المم ّ زة   ال تستشدم إال 
 السلطة المشتصة من أجله، وذلك على النحو التالي:

 باعتمدت العبوة السلطة المشتصة ل ...ب

للس ر    1949لدولة التسج ل المستشدمة في الشاحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفقا  التفاةية جنيف لعام  العالمة المم زة   )أ(
 .للس ر على الطرق  1968  نا لعام على الطرق أو اتفاةية ف 
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P110(a) توجيه التعبئة P110(a) 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 بالبالستيكمبطن  نسيج مغطى أو
 مطاط

 نسيج معالج بالمطاط
 نسيج

 أوعية
 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك نسيج مغطى أو
 مطاط

 نسيج معالج بالمطاط
 أوعية

 بالستيك
 معدن
 خش 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

أو الممفمموالذ  غمم ممر  آخممر  األلممومممنمم مموم   مممعمممممممدن 
 (1N1 ،  1N2 ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراطات إضافية: 
 وسادة مرطبة.  تمأل العبوات الوسيطة بمادة مشبَّعة بالماء مثل محلول مانع للتجمد أو -1
  وسممممممممادة مرطبة. ُترّك  العبوات الشارجية وُتلحم لمنع تبشر المحلول المرط ،  تمأل العبوات الشارجية بمادة مشممممممممبعة بالماء مثل محلول مانع للتجمد أو  -2

 ح ن يتم النقل في صورة جافة.  0224األمم المتحدة   باستثناء حالة رقم
 

P110(b) توجيه التعبئة P110(b) 
              واألحكمام الشماصممممممممممممممة المتعلقمة بمالتعبئمة الواردة   3-1-4و  1-1-4يرخص بمالعبوات التماليمة شممممممممممممممريطمة اسممممممممممممممتيفماء األحكمام العماممة المتعلقمة بمالتعبئمة الواردة في  

 : 5-1-4في  
 العبوات الخارجية الوسيطةالعبوات   العبوات الداخلية

 أوعية
 معدن
 خش 

ل  مطاط، موصّ 
ل  بالستيك، موصّ 

 أكياس
ل  مطاط، موصّ 

ل  بالستيك، موصّ 

 حواجز فاصلة
 معدن
 خش 

 بالستيك
 ورتون ليفي

 صناديق
 ( 4C2خش  طبيعي، جدار مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق  
PP42   يج  استيفاء الشروط التالية: 0224و 0135و 0130و 0129و 0114و 0113و 0074في حالة أرقام األمم المتحدة ، 

 ل من المادة المتفجرة )ومية مناظرة للمادة الجافة(؛  50ال تحتون العبوات الداخلية على أوثر من  )أ(  
 ال تحتون الُحجرات المفصولة بحواجز على أوثر من عبوة داخلية واحدة، مثبَّتة بإحكام؛  )ب(  
مة إلى ما )ج(    حج رة.  25يصل إلى   يمكن أن تكون العبوة الشارجية مقسَّ
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P111 توجيه التعبئة P111 
واألحكام الشاصمة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسمتشدام العبوات التالية، شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق، مانع لتسرب الماء

 بالستيك
 معالج بالمطاطنسيج  

 وعيةأ
 خش 

 ألواح
 بالستيك

 نسيج معالج بالمطاط

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
د )   ( 4H1بالستيك ممدَّ

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 ( 1Dخش  رقائقي ) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP43 1تكون العبوات الداخلية ضممممممممممممرورية عندما تسممممممممممممتشدم أسممممممممممممطوانات من المعدن )  ، ال0159األمم المتحدة   في حالة رقمA1  1 أوA2 1 أوB1 
 ( كعبوات خارجية. 1H2 أو  1H1من البالستيك )  ( أو1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو
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P110(a) توجيه التعبئة P110(a) 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 بالبالستيكمبطن  نسيج مغطى أو
 مطاط

 نسيج معالج بالمطاط
 نسيج

 أوعية
 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك نسيج مغطى أو
 مطاط

 نسيج معالج بالمطاط
 أوعية

 بالستيك
 معدن
 خش 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

أو الممفمموالذ  غمم ممر  آخممر  األلممومممنمم مموم   مممعمممممممدن 
 (1N1 ،  1N2 ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراطات إضافية: 
 وسادة مرطبة.  تمأل العبوات الوسيطة بمادة مشبَّعة بالماء مثل محلول مانع للتجمد أو -1
  وسممممممممادة مرطبة. ُترّك  العبوات الشارجية وُتلحم لمنع تبشر المحلول المرط ،  تمأل العبوات الشارجية بمادة مشممممممممبعة بالماء مثل محلول مانع للتجمد أو  -2

 ح ن يتم النقل في صورة جافة.  0224األمم المتحدة   باستثناء حالة رقم
 

P110(b) توجيه التعبئة P110(b) 
              واألحكمام الشماصممممممممممممممة المتعلقمة بمالتعبئمة الواردة   3-1-4و  1-1-4يرخص بمالعبوات التماليمة شممممممممممممممريطمة اسممممممممممممممتيفماء األحكمام العماممة المتعلقمة بمالتعبئمة الواردة في  

 : 5-1-4في  
 العبوات الخارجية الوسيطةالعبوات   العبوات الداخلية

 أوعية
 معدن
 خش 

ل  مطاط، موصّ 
ل  بالستيك، موصّ 

 أكياس
ل  مطاط، موصّ 

ل  بالستيك، موصّ 

 حواجز فاصلة
 معدن
 خش 

 بالستيك
 ورتون ليفي

 صناديق
 ( 4C2خش  طبيعي، جدار مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق  
PP42   يج  استيفاء الشروط التالية: 0224و 0135و 0130و 0129و 0114و 0113و 0074في حالة أرقام األمم المتحدة ، 

 ل من المادة المتفجرة )ومية مناظرة للمادة الجافة(؛  50ال تحتون العبوات الداخلية على أوثر من  )أ(  
 ال تحتون الُحجرات المفصولة بحواجز على أوثر من عبوة داخلية واحدة، مثبَّتة بإحكام؛  )ب(  
مة إلى ما )ج(    حج رة.  25يصل إلى   يمكن أن تكون العبوة الشارجية مقسَّ
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P111 توجيه التعبئة P111 
واألحكام الشاصمة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسمتشدام العبوات التالية، شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق، مانع لتسرب الماء

 بالستيك
 معالج بالمطاطنسيج  

 وعيةأ
 خش 

 ألواح
 بالستيك

 نسيج معالج بالمطاط

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
د )   ( 4H1بالستيك ممدَّ

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 ( 1Dخش  رقائقي ) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP43 1تكون العبوات الداخلية ضممممممممممممرورية عندما تسممممممممممممتشدم أسممممممممممممطوانات من المعدن )  ، ال0159األمم المتحدة   في حالة رقمA1  1 أوA2 1 أوB1 
 ( كعبوات خارجية. 1H2 أو  1H1من البالستيك )  ( أو1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو
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P112(a) توجيه التعبئة P112(a) 
 (1.1D)مواد صلبة مرطَّبة، 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4  في

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية  
 أكياس

 ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء
 بالستيك

 نسيج
 نسيج معالج بالمطاط

 بالستيك منسوج
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك نسيج مغطى أو
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fمعاد التكوين ) خش   

 ( 4Gورتون ليفي ) 
د )   ( 4H1بالستيك ممدَّ

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 ( 1Dخش  رقائقي ) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراط إضافي: 
 أسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للنزع كعبوات خارجية. ال تكون العبوات الوسيطة ضرورية في حالة استشدام  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0394و 0219و 0154و 0078و 0076و 0004في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP45   ضرورية. تكون العبوات الوسيطة   ، ال0226و 0072في حالة رقمي األمم المتحدة 
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P112(b)   توجيه التعبئة P112(b) 
 د(1-1جافة، غير المساحيق ة  صلب )مواد 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية 
 أكياس

 ورق كرافت
 ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء

 بالستيك
 نسيج

 نسيج معاَلج بالمطاط
 بالستيك منسوج

 فقط(  0150األمم المتحدة   )لرقم  أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك أونسيج مغطى  

 أكياس
 ( 5H2بالستيك منسوج مانع للتنش ل ) 

 ( 5H3بالستيك منسوج مقاوم للماء ) 
 ( 5H4رقائق بالستيك ) 

 ( 5L2نسيج مانع للتنش ل ) 
 ( 5L3نسيج مقاوم للماء ) 

 ( 5M2ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء ) 
 صناديق

 ( 4Aفوالذ ) 
 ( 4Bألومن وم ) 

 ( 4Nمعدن آخر ) 
 ( 4C1عادن ) خش  طبيعي  

 ( 4C2خش  طبيعي عادن مانع للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

د )   ( 4H1بالستيك ممدَّ
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H2( و) 1H1بالستيك  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP46 0209األمم المتحدة   في حالة رقم ( 5، يوصمممى باسمممتشدام األوياس المقاومة للتنش لH2لتعبئة قشمممارة أو )   حب بات ثالثي نتروطولوين في الحالة

 كغ.  30الجافة بوزن صاف أقصاه  
PP47 تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون العبوة الشارجية كيسا .  ، ال0222األمم المتحدة   في حالة رقم 
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P112(a) توجيه التعبئة P112(a) 
 (1.1D)مواد صلبة مرطَّبة، 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4  في

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية  
 أكياس

 ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء
 بالستيك

 نسيج
 نسيج معالج بالمطاط

 بالستيك منسوج
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك نسيج مغطى أو
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fمعاد التكوين ) خش   

 ( 4Gورتون ليفي ) 
د )   ( 4H1بالستيك ممدَّ

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 ( 1Dخش  رقائقي ) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراط إضافي: 
 أسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للنزع كعبوات خارجية. ال تكون العبوات الوسيطة ضرورية في حالة استشدام  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0394و 0219و 0154و 0078و 0076و 0004في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP45   ضرورية. تكون العبوات الوسيطة   ، ال0226و 0072في حالة رقمي األمم المتحدة 
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P112(b)   توجيه التعبئة P112(b) 
 د(1-1جافة، غير المساحيق ة  صلب )مواد 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية 
 أكياس

 ورق كرافت
 ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء

 بالستيك
 نسيج

 نسيج معاَلج بالمطاط
 بالستيك منسوج

 فقط(  0150األمم المتحدة   )لرقم  أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك أونسيج مغطى  

 أكياس
 ( 5H2بالستيك منسوج مانع للتنش ل ) 

 ( 5H3بالستيك منسوج مقاوم للماء ) 
 ( 5H4رقائق بالستيك ) 

 ( 5L2نسيج مانع للتنش ل ) 
 ( 5L3نسيج مقاوم للماء ) 

 ( 5M2ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء ) 
 صناديق

 ( 4Aفوالذ ) 
 ( 4Bألومن وم ) 

 ( 4Nمعدن آخر ) 
 ( 4C1عادن ) خش  طبيعي  

 ( 4C2خش  طبيعي عادن مانع للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

د )   ( 4H1بالستيك ممدَّ
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H2( و) 1H1بالستيك  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP46 0209األمم المتحدة   في حالة رقم ( 5، يوصمممى باسمممتشدام األوياس المقاومة للتنش لH2لتعبئة قشمممارة أو )   حب بات ثالثي نتروطولوين في الحالة

 كغ.  30الجافة بوزن صاف أقصاه  
PP47 تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون العبوة الشارجية كيسا .  ، ال0222األمم المتحدة   في حالة رقم 
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P112(c)   توجيه التعبئة P112(c) 
 د(1-1)مساحيق صلبة جافة 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء
 بالستيك

 بالستيك منسوج
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 أكياس
لمملمممممممممماء  مممقممممممماوم  الممطممبممقمممممممات،  مممتممعمممممممدد   ورق 

 ومبطن من الداخل بالبالستيك
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4B) ألومن وم  
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fمعاد التكوين ) خش   

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراطات إضافية: 
 خارجية. ال تكون العبوات الداخلية ضرورية في حالة استشدام األسطوانات كعبوة   -1
 تكون العبوة مانعة للتنش ل.  -2

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP46  0209األمم المتحدة   في حالة رقم ( 5، يوصممممى باسممممتشدام األوياس المانعة للتنش لH2لتعبئة قشممممارة وحب بات ثالثي نتروطولوين في الحالة الجافة )  

 كغ.  30بوزن صاف أقصاه  
PP48 العبوات المصمممممنوعة من مادة أخرى ذات قدر قل ل من المعدن، مثل وسمممممائل   تسمممممتشدم عبوات معدنية. أما ال  0504األمم المتحدة   في حالة رقم

 تعتبر عبوات معدنية.  ، فال4-1-6ك المذكورة في الفقرة  التجه زات المعدنية األخرى كتل اإلغالق المعدنية أو
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P113 توجيه التعبئة P113 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق 

 بالستيك
 نسيج معالج بالمطاط

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي، جدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2  فوالذ

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراط إضافي: 
 مانعة للتنش ل. تكون العبوة  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP49   ل من المادة. 50ي بأ في العبوة الداخلية الواحدة أوثر من  ، ال0305و 0094في حالة رقمي األمم المتحدة 
PP50 خارجية. ، ليست العبوات الداخلية ضرورية في حالة استشدام أسطوانات كعبوات  0027األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP51 ورق مشبع بالشمع كعبوة داخلية.  ، يمكن استشدام صفائح ورق كرافت أو0028األمم المتحدة   في حالة رقم 
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P112(c)   توجيه التعبئة P112(c) 
 د(1-1)مساحيق صلبة جافة 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء
 بالستيك

 بالستيك منسوج
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 أكياس
لمملمممممممممماء  مممقممممممماوم  الممطممبممقمممممممات،  مممتممعمممممممدد   ورق 

 ومبطن من الداخل بالبالستيك
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4B) ألومن وم  
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي مانع للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fمعاد التكوين ) خش   

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراطات إضافية: 
 خارجية. ال تكون العبوات الداخلية ضرورية في حالة استشدام األسطوانات كعبوة   -1
 تكون العبوة مانعة للتنش ل.  -2

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0386و 0219و 0216و 0154و 0078و 0076و 0004في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP46  0209األمم المتحدة   في حالة رقم ( 5، يوصممممى باسممممتشدام األوياس المانعة للتنش لH2لتعبئة قشممممارة وحب بات ثالثي نتروطولوين في الحالة الجافة )  

 كغ.  30بوزن صاف أقصاه  
PP48 العبوات المصمممممنوعة من مادة أخرى ذات قدر قل ل من المعدن، مثل وسمممممائل   تسمممممتشدم عبوات معدنية. أما ال  0504األمم المتحدة   في حالة رقم

 تعتبر عبوات معدنية.  ، فال4-1-6ك المذكورة في الفقرة  التجه زات المعدنية األخرى كتل اإلغالق المعدنية أو
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P113 توجيه التعبئة P113 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق 

 بالستيك
 نسيج معالج بالمطاط

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي، جدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2  فوالذ

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 اشتراط إضافي: 
 مانعة للتنش ل. تكون العبوة  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP49   ل من المادة. 50ي بأ في العبوة الداخلية الواحدة أوثر من  ، ال0305و 0094في حالة رقمي األمم المتحدة 
PP50 خارجية. ، ليست العبوات الداخلية ضرورية في حالة استشدام أسطوانات كعبوات  0027األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP51 ورق مشبع بالشمع كعبوة داخلية.  ، يمكن استشدام صفائح ورق كرافت أو0028األمم المتحدة   في حالة رقم 
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P114(a) توجيه التعبئة P114(a) 
 بة()مواد صلبة مرطَّ 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 بالستيك
 نسيج

 بالستيك منسوج
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك نسيج مغل  أو
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 حواجز فاصلة
 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو 
 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 

 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4Gليفي ) ورتون 

 ( 4H2)   صل  بالستيك  
 أسطوانات

 1A1) ،(1A2  فوالذ 
 1B1)  ،(1B2  ألومن وم 

 1N1) ،(1N2آخر   معدن 
 ( 1Dخش  رقائقي ) 

 ( 1Gورتون ) 
 1H1) ،(1H2  بالستيك 

 اشتراط إضافي: 
 خارجية. ال تكون العبوات الوسيطة ضرورية عندما تستشدم أسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للنزع كعبوات  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0236و 0235و 0234و 0132و 0077في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP43  1، ليسممممممت العبوات الداخلية ضممممممرورية في حالة اسممممممتشدام أسممممممطوانات من المعدن ) 0342األمم المتحدة   في حالة رقمA1   1 أوA2  1 أوB1  1 أوB2  

 ( كعبوات خارجية. 1H2 أو  1H1من البالستيك )  ( أو1N2 أو 1N1 أو
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P114(b) توجيه التعبئة P114(b) 
 )مواد صلبة جافة(

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 ورق كرافت
 بالستيك

 نسيج مانع للتنش ل
 بالستيك منسوج مانع للتنش ل

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 ورق 

 بالستيك
 بالستيك منسوج مانع للتنش ل

 خش 
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 

 ( 4C2خش  طبيعي، بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0236و 0235و 0234و 0132و 0077في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP48   العبوات المصممنوعة من مادة أخرى ذات قدر قل ل من المعدن،   تسممتشدم العبوات المعدنية. أما ، ال0509و  0508في حالة رقمي األمم المتحدة

 تعتبر عبوات معدنية.  ، فال4-1-6التجه زات المعدنية األخرى كتلك المذكورة في الفقرة   مثل وسائل اإلغالق المعدنية أو
PP50 تكون العبوات الداخلية ضرورية في حالة استشدام أسطوانات كعبوات خارجية.  ال 0508و 0161و 0160ألمم المتحدة  في حالة أرقام ا 
PP52   0161و 0160في حمالمة رقمي األمم المتحمدة ( 1، عنمد اسممممممممممممممتشمدام أسممممممممممممممطوانمات معمدنيمةA1  1 أوA2  1 أوB1  1 أوB2  1 أوN1  1 أوN2 )

 خارجية.  طريقة تمنع خطر االنفجار في حالة حدوث ارتفاع في الضغط الداخلي ألسباب داخلية أووعبوات خارجية، ُتركَّ  العبوات المعدنية ب
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P114(a) توجيه التعبئة P114(a) 
 بة()مواد صلبة مرطَّ 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 بالستيك
 نسيج

 بالستيك منسوج
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 خش 

 أكياس
 بالستيك

 مبطن بالبالستيك نسيج مغل  أو
 أوعية

 معدن
 بالستيك

 حواجز فاصلة
 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو 
 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 

 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4Gليفي ) ورتون 

 ( 4H2)   صل  بالستيك  
 أسطوانات

 1A1) ،(1A2  فوالذ 
 1B1)  ،(1B2  ألومن وم 

 1N1) ،(1N2آخر   معدن 
 ( 1Dخش  رقائقي ) 

 ( 1Gورتون ) 
 1H1) ،(1H2  بالستيك 

 اشتراط إضافي: 
 خارجية. ال تكون العبوات الوسيطة ضرورية عندما تستشدم أسطوانات مانعة للتسرب بغطاء قابل للنزع كعبوات  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0236و 0235و 0234و 0132و 0077في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP43  1، ليسممممممت العبوات الداخلية ضممممممرورية في حالة اسممممممتشدام أسممممممطوانات من المعدن ) 0342األمم المتحدة   في حالة رقمA1   1 أوA2  1 أوB1  1 أوB2  

 ( كعبوات خارجية. 1H2 أو  1H1من البالستيك )  ( أو1N2 أو 1N1 أو
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P114(b) توجيه التعبئة P114(b) 
 )مواد صلبة جافة(

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 ورق كرافت
 بالستيك

 نسيج مانع للتنش ل
 بالستيك منسوج مانع للتنش ل

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 ورق 

 بالستيك
 بالستيك منسوج مانع للتنش ل

 خش 
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 

 ( 4C2خش  طبيعي، بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص. 0236و 0235و 0234و 0132و 0077في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP48   العبوات المصممنوعة من مادة أخرى ذات قدر قل ل من المعدن،   تسممتشدم العبوات المعدنية. أما ، ال0509و  0508في حالة رقمي األمم المتحدة

 تعتبر عبوات معدنية.  ، فال4-1-6التجه زات المعدنية األخرى كتلك المذكورة في الفقرة   مثل وسائل اإلغالق المعدنية أو
PP50 تكون العبوات الداخلية ضرورية في حالة استشدام أسطوانات كعبوات خارجية.  ال 0508و 0161و 0160ألمم المتحدة  في حالة أرقام ا 
PP52   0161و 0160في حمالمة رقمي األمم المتحمدة ( 1، عنمد اسممممممممممممممتشمدام أسممممممممممممممطوانمات معمدنيمةA1  1 أوA2  1 أوB1  1 أوB2  1 أوN1  1 أوN2 )

 خارجية.  طريقة تمنع خطر االنفجار في حالة حدوث ارتفاع في الضغط الداخلي ألسباب داخلية أووعبوات خارجية، ُتركَّ  العبوات المعدنية ب
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P115 توجيه التعبئة P115 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 بالستيك
 خش 

 أكياس
 معدنيةبالستيك في أوعية  

 أسطوانات
 معدن

 أوعية
 خش 

 صناديق
 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 

 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 ( 1Dخش  رقائقي ) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP45 تكون العبوات الوسيطة ضرورية.   ، ال0144األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP53   ّد العبوات الداخلية بسممدادة ملولبة،  0497و  0495و  0143و  0075في حالة أرقام األمم المتحدة ، عند اسممتشدام الصممناديق كعبوات خارجية، ُتسممَ

تزيد سمممعتها على خمسمممة لترات. وتحاط العبوات الداخلية بمواد توسممم د ماصمممة غ ر قابلة لالحتراق. وتكون كمية مواد التوسممم د الماصمممة كافية   وال
  كغ لكل عبوة  30 ن األوعية المعدنية. وتقتصممر كمية الحشمموة الدافعة الصممافية على  المتصمماص المحتويات السممائلة. وتوضممع مواد توسمم د للفصممل ب 

 عندما تستشدم الصناديق كعبوة خارجية. 
PP54   عند اسمتشدام األسمطوانات كعبوات خارجية عندما تسمتشدم األسمطوانات كعبوات  0497و  0495و  0143و  0075في حالة أرقام األمم المتحدة ،

وسممميطة، تحاط بمواد توسممم د غ ر قابلة لالحتراق بكمية كافية المتصممماص المحتويات السمممائلة. ويمكن اسمممتشدام عبوة مركبة تتكون من وعاء من 
 لترا .  120يتجاوز صافي حجم الحشوة الدافعة في كل عبوة   طة. والالبالستيك داخل أسطوانة معدنية بدال  من العبوات الداخلية والوسي

PP55 توضع مواد توس د ماصة.  0144األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP56 يمكن استشدام أوعية معدنية كعبوات داخلية. 0144األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP57   تستشدم األوياس كعبوات وسيطة عندما تستشدم الصناديق كعبوات خارجية. 0497و 0495و 0143و 0075في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP58   تستشدم األسطوانات كعبوات وسيطة عندما تستشدم األسطوانات كعبوات خارجية. 0497و  0495و   0143و   0075في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP59 يمكن استشدام صناديق ال0144األمم المتحدة   في حالة رقم ، ( 4كرتون الليفيG .كعبوات خارجية ) 
PP60 رقم حالة  المتحدة   في  ال0144األمم   ،  ( ألومن وم  أسطوانات  أو 1B2و  1B1تستشدم  الفوالذ  غ ر  آخر  معدن  من  وأسطوانات            األلومن وم  ( 

 (1N1 1وN2.) 
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P116 توجيه التعبئة P116 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق مقاوم للماء والزيت

 بالستيك
 مبطن بالبالستيك أونسيج مغل   

 بالستيك منسوج مانع للتنش ل
 أوعية

 ورتون ليفي مقاوم للماء
 معدن

 بالستيك
 خش  مانع للتنش ل

 صحائف
 ورق مقاوم للماء

 ورق مشرب بالشمع
 بالستيك

 أكياس غ ر ضرورية
 ( 5H1  ،5H2  ،5H3بالستيك منسوج ) 

 ( 5M2ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء ) 
 ( 5H4رقائق بالستيك ) 

 ( 5L2نسيج مانع للتنش ل ) 
 ( 5L3نسيج مقاوم للماء ) 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي، جدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 تنكات

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

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP61   تكون العبوات الداخلية ضممممممرورية عند اسممممممتشدام أسممممممطوانات مانعة للتسممممممرب   ، ال0332و  0331و  0241و  0082في حالة أرقام األمم المتحدة

 وبغطاء قابل للنزع كعبوات خارجية.  
PP62   تكون العبوات الداخلية ضمممرورية عندما توضمممع المادة المتفجرة في مادة غ ر  ، ال0332و  0331و  0241و  0082في حالة أرقام األمم المتحدة

 منفذة للسائل. 
PP63 غ ر منفذ ألسترات النتريك.   صل تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما توضع المادة في بالستيك   ، ال0081األمم المتحدة   في حالة رقم 

PP64 5تكون العبوات الداخلية ضرورية عند استشدام أوياس   ، ال0331األمم المتحدة   في حالة رقمH25 ( أوH3 5)  أوH4   .كعبوات خارجية 
PP65  فمحذو . 

PP66 تستشدم األوياس كعبوات خارجية.  ، ال0081األمم المتحدة   في حالة رقم 
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P115 توجيه التعبئة P115 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 بالستيك
 خش 

 أكياس
 معدنيةبالستيك في أوعية  

 أسطوانات
 معدن

 أوعية
 خش 

 صناديق
 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 

 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 
 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 ( 1Dخش  رقائقي ) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP45 تكون العبوات الوسيطة ضرورية.   ، ال0144األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP53   ّد العبوات الداخلية بسممدادة ملولبة،  0497و  0495و  0143و  0075في حالة أرقام األمم المتحدة ، عند اسممتشدام الصممناديق كعبوات خارجية، ُتسممَ

تزيد سمممعتها على خمسمممة لترات. وتحاط العبوات الداخلية بمواد توسممم د ماصمممة غ ر قابلة لالحتراق. وتكون كمية مواد التوسممم د الماصمممة كافية   وال
  كغ لكل عبوة  30 ن األوعية المعدنية. وتقتصممر كمية الحشمموة الدافعة الصممافية على  المتصمماص المحتويات السممائلة. وتوضممع مواد توسمم د للفصممل ب 

 عندما تستشدم الصناديق كعبوة خارجية. 
PP54   عند اسمتشدام األسمطوانات كعبوات خارجية عندما تسمتشدم األسمطوانات كعبوات  0497و  0495و  0143و  0075في حالة أرقام األمم المتحدة ،

وسممميطة، تحاط بمواد توسممم د غ ر قابلة لالحتراق بكمية كافية المتصممماص المحتويات السمممائلة. ويمكن اسمممتشدام عبوة مركبة تتكون من وعاء من 
 لترا .  120يتجاوز صافي حجم الحشوة الدافعة في كل عبوة   طة. والالبالستيك داخل أسطوانة معدنية بدال  من العبوات الداخلية والوسي

PP55 توضع مواد توس د ماصة.  0144األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP56 يمكن استشدام أوعية معدنية كعبوات داخلية. 0144األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP57   تستشدم األوياس كعبوات وسيطة عندما تستشدم الصناديق كعبوات خارجية. 0497و 0495و 0143و 0075في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP58   تستشدم األسطوانات كعبوات وسيطة عندما تستشدم األسطوانات كعبوات خارجية. 0497و  0495و   0143و   0075في حالة أرقام األمم المتحدة ، 
PP59 يمكن استشدام صناديق ال0144األمم المتحدة   في حالة رقم ، ( 4كرتون الليفيG .كعبوات خارجية ) 
PP60 رقم حالة  المتحدة   في  ال0144األمم   ،  ( ألومن وم  أسطوانات  أو 1B2و  1B1تستشدم  الفوالذ  غ ر  آخر  معدن  من  وأسطوانات            األلومن وم  ( 

 (1N1 1وN2.) 
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P116 توجيه التعبئة P116 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق مقاوم للماء والزيت

 بالستيك
 مبطن بالبالستيك أونسيج مغل   

 بالستيك منسوج مانع للتنش ل
 أوعية

 ورتون ليفي مقاوم للماء
 معدن

 بالستيك
 خش  مانع للتنش ل

 صحائف
 ورق مقاوم للماء

 ورق مشرب بالشمع
 بالستيك

 أكياس غ ر ضرورية
 ( 5H1  ،5H2  ،5H3بالستيك منسوج ) 

 ( 5M2ورق متعدد الطبقات مقاوم للماء ) 
 ( 5H4رقائق بالستيك ) 

 ( 5L2نسيج مانع للتنش ل ) 
 ( 5L3نسيج مقاوم للماء ) 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي، جدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 تنكات

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

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP61   تكون العبوات الداخلية ضممممممرورية عند اسممممممتشدام أسممممممطوانات مانعة للتسممممممرب   ، ال0332و  0331و  0241و  0082في حالة أرقام األمم المتحدة

 وبغطاء قابل للنزع كعبوات خارجية.  
PP62   تكون العبوات الداخلية ضمممرورية عندما توضمممع المادة المتفجرة في مادة غ ر  ، ال0332و  0331و  0241و  0082في حالة أرقام األمم المتحدة

 منفذة للسائل. 
PP63 غ ر منفذ ألسترات النتريك.   صل تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما توضع المادة في بالستيك   ، ال0081األمم المتحدة   في حالة رقم 

PP64 5تكون العبوات الداخلية ضرورية عند استشدام أوياس   ، ال0331األمم المتحدة   في حالة رقمH25 ( أوH3 5)  أوH4   .كعبوات خارجية 
PP65  فمحذو . 

PP66 تستشدم األوياس كعبوات خارجية.  ، ال0081األمم المتحدة   في حالة رقم 
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P130 توجيه التعبئة P130 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 صناديق غ ر ضرورية غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dرقائقي )) خش   
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP67 ممممما المتحممممدة   ينطبق    0039و  0038و  0035و  0034و  0019و  0018و  0016و  0015و  0010و  0009و  0006يلي على أرقممممام األمم 
  0246و  0245و 0244و  0243و 0221و  0186و  0183و 0182و  0181و 0171و  0169و  0168و 0138و  0137و 0056و  0048و
  0346و  0345و 0344و  0329و 0328و  0321و  0303و 0301و  0300و 0299و  0297و  0287و 0286و  0281و 0280و  0254و
:  0510و  0502و  0488و  0451و  0438و  0437و  0436و  0435و  0434و  0425و  0424و  0412و  0370و  0363و  0362و  0347و

بوسممائل إشممعال تحتون على وسمم لتي أمان  السمملع المتفجرة الكب رة والمت نة التي تكون مشصممصممة عادة لالسممتشدام العسممكرن، بدون وسممائل إشممعالها أو 
ذات دفع ذاتي، يج  حماية وسممممممائل اإلشممممممعال من   فعالت ن على األقل، يمكن نقلها غ ر م بأة. وعندما تكون  ذه السمممممملع مزودة بحشمممممموات دافعة أو 

التي تجرى على السممملعة   4روف التنشممميط التي يمكن أن تحدث أثناء ظروف النقل العادية. والحصمممول على نتيجة سمممالبة في مجموعة االختبارات  ظ 
في صناديق شحن،    وضعها  غ ر الم بأة يدل على أنه يمكن النظر في نقل السلع غ ر م بأة. ويمكن تثب ت  ذه السلع غ ر الم بأة في حّماالت أو 

 ية وس لة مناولة مناسبة أخرى. أ أو
 . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّص باستشدامها كتلة صافية قدر ا    مالحظة: 
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P131 توجيه التعبئة P131 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق 

 بالستيك
 ورتون ليفي

 أوعية
 معدن

 بالستيك
 خش 

 بكرات

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dبشش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2بالستيك، صل  ) 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP68   تستشدم األوياس والبكرات كعبوات داخلية.  ، ال0455و 0267و 0029في حالة أرقام األمم المتحدة 
 

P132(a) توجيه التعبئة P132(a) 
 الكرتون الليفي يحتوي على متفجر صاعق  البالستيك أومن  )سلع تتكون من غالف مغلق معدني أو

 أو تتكون من متفجرات صاعقة مربوطة بالبالستيك(
واألحكام الشاصمة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسمتشدام العبوات التالية شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 صناديق غ ر ضرورية غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  
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P130 توجيه التعبئة P130 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 صناديق غ ر ضرورية غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dرقائقي )) خش   
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP67 ممممما المتحممممدة   ينطبق    0039و  0038و  0035و  0034و  0019و  0018و  0016و  0015و  0010و  0009و  0006يلي على أرقممممام األمم 
  0246و  0245و 0244و  0243و 0221و  0186و  0183و 0182و  0181و 0171و  0169و  0168و 0138و  0137و 0056و  0048و
  0346و  0345و 0344و  0329و 0328و  0321و  0303و 0301و  0300و 0299و  0297و  0287و 0286و  0281و 0280و  0254و
:  0510و  0502و  0488و  0451و  0438و  0437و  0436و  0435و  0434و  0425و  0424و  0412و  0370و  0363و  0362و  0347و

بوسممائل إشممعال تحتون على وسمم لتي أمان  السمملع المتفجرة الكب رة والمت نة التي تكون مشصممصممة عادة لالسممتشدام العسممكرن، بدون وسممائل إشممعالها أو 
ذات دفع ذاتي، يج  حماية وسممممممائل اإلشممممممعال من   فعالت ن على األقل، يمكن نقلها غ ر م بأة. وعندما تكون  ذه السمممممملع مزودة بحشمممممموات دافعة أو 

التي تجرى على السممملعة   4روف التنشممميط التي يمكن أن تحدث أثناء ظروف النقل العادية. والحصمممول على نتيجة سمممالبة في مجموعة االختبارات  ظ 
في صناديق شحن،    وضعها  غ ر الم بأة يدل على أنه يمكن النظر في نقل السلع غ ر م بأة. ويمكن تثب ت  ذه السلع غ ر الم بأة في حّماالت أو 

 ية وس لة مناولة مناسبة أخرى. أ أو
 . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّص باستشدامها كتلة صافية قدر ا    مالحظة: 
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P131 توجيه التعبئة P131 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق 

 بالستيك
 ورتون ليفي

 أوعية
 معدن

 بالستيك
 خش 

 بكرات

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dبشش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2بالستيك، صل  ) 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP68   تستشدم األوياس والبكرات كعبوات داخلية.  ، ال0455و 0267و 0029في حالة أرقام األمم المتحدة 
 

P132(a) توجيه التعبئة P132(a) 
 الكرتون الليفي يحتوي على متفجر صاعق  البالستيك أومن  )سلع تتكون من غالف مغلق معدني أو

 أو تتكون من متفجرات صاعقة مربوطة بالبالستيك(
واألحكام الشاصمة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسمتشدام العبوات التالية شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 صناديق غ ر ضرورية غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  
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P132(b) توجيه التعبئة P132(b) 
 )سلع بدون غالف مغلق(

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة   3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في 
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 صحائف
 ورق 

 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 

P133 توجيه التعبئة P133 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة   3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في 
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 بحواجز فاصلةصواٍن مزودة  
 ورتون ليفي

 بالستيك
 خش 

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 اشتراط إضافي: 
 عند استشدام الصواني كعبوات داخلية.  ال تكون األوعية ضرورية كعبوات وسيطة إال

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP69   تستشدم الصواني كعبوات داخلية.  ، ال0306و 0268و 0225و 0212و 0043في حالة أرقام األمم المتحدة 
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P134 توجيه التعبئة P134 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 مقاومة للماء

 أوعية
 فييورتون ل

 معدن
 بالستيك

 خش 
 ألواح

 ورتون ليفي مموَّج
 أنابيب

 ورتون ليفي

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 
P135 توجيه التعبئة P135 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 ورق 
 بالستيك

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 صحائف
 ورق 

 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
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P132(b) توجيه التعبئة P132(b) 
 )سلع بدون غالف مغلق(

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة   3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في 
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 صحائف
 ورق 

 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 

P133 توجيه التعبئة P133 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة   3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في 
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 بحواجز فاصلةصواٍن مزودة  
 ورتون ليفي

 بالستيك
 خش 

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 اشتراط إضافي: 
 عند استشدام الصواني كعبوات داخلية.  ال تكون األوعية ضرورية كعبوات وسيطة إال

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP69   تستشدم الصواني كعبوات داخلية.  ، ال0306و 0268و 0225و 0212و 0043في حالة أرقام األمم المتحدة 
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P134 توجيه التعبئة P134 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 مقاومة للماء

 أوعية
 فييورتون ل

 معدن
 بالستيك

 خش 
 ألواح

 ورتون ليفي مموَّج
 أنابيب

 ورتون ليفي

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 
P135 توجيه التعبئة P135 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أكياس

 ورق 
 بالستيك

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 صحائف
 ورق 

 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
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P136 توجيه التعبئة P136 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 نسيج
 صناديق

 ورتون ليفي
 بالستيك

 خش 
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 

P137 توجيه التعبئة P137 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 صناديق
 ورتون ليفي

 خش 
 أنابيب

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2بالستيك، صل  ) 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP70   يكون التجويف  ، عنمدمما ت بمأ العبوات ذات الشممممممممممممممكمل المحمدد في عبوات مفردة،  0441و  0440و 0439و  0059في حمالمة أرقمام األمم المتحمدة
. وعندما ت بأ العبوات ذات الشمكل المحدد في أزواج،  4-2-5و  3-2-5  للشمكل ن  المشروطي متجها إلى تحت، وتوضمع على العبوة عالمة وفقا  

 يوجه التجويفان المشروطيان إلى الداخل لتقل ل تأث ر النفا في حالة االشتعال العرضّي. 
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P138 توجيه التعبئة P138 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 اشتراط إضافي:

 ضرورة الستعمال العبوات الداخلية. إذا كانت أطراف السلع محكمة اإلغالق، فال 
 

P139 توجيه التعبئة P139 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 بكرات

 صحائف
 ورق 

 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP71   يج  إغالق طرَفي الفت ل الصممممماعق بإحكام، مثال  باالسمممممتعانة بسمممممدادة  0290و  0289و  0104و  0102و  0065في حالة أرقام األمم المتحدة ،
 المتفجر. ويج  تثب ت طرفي الفت ل الصاعق المرن بطريقة محكمة. يمكن تسرب   محكمة بح ا ال

PP72   تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون في ملفات.  ، ال0289و 0065في حالة رقمي األمم المتحدة 
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P136 توجيه التعبئة P136 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 نسيج
 صناديق

 ورتون ليفي
 بالستيك

 خش 
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 

P137 توجيه التعبئة P137 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 صناديق
 ورتون ليفي

 خش 
 أنابيب

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2بالستيك، صل  ) 

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP70   يكون التجويف  ، عنمدمما ت بمأ العبوات ذات الشممممممممممممممكمل المحمدد في عبوات مفردة،  0441و  0440و 0439و  0059في حمالمة أرقمام األمم المتحمدة
. وعندما ت بأ العبوات ذات الشمكل المحدد في أزواج،  4-2-5و  3-2-5  للشمكل ن  المشروطي متجها إلى تحت، وتوضمع على العبوة عالمة وفقا  

 يوجه التجويفان المشروطيان إلى الداخل لتقل ل تأث ر النفا في حالة االشتعال العرضّي. 
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P138 توجيه التعبئة P138 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 اشتراط إضافي:

 ضرورة الستعمال العبوات الداخلية. إذا كانت أطراف السلع محكمة اإلغالق، فال 
 

P139 توجيه التعبئة P139 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 بكرات

 صحائف
 ورق 

 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP71   يج  إغالق طرَفي الفت ل الصممممماعق بإحكام، مثال  باالسمممممتعانة بسمممممدادة  0290و  0289و  0104و  0102و  0065في حالة أرقام األمم المتحدة ،
 المتفجر. ويج  تثب ت طرفي الفت ل الصاعق المرن بطريقة محكمة. يمكن تسرب   محكمة بح ا ال

PP72   تكون العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون في ملفات.  ، ال0289و 0065في حالة رقمي األمم المتحدة 
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P140 توجيه التعبئة P140 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 أوعية
 خش 

 بكرات
 صحائف

 ورق كرافت
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP73 تكون العبوات الداخلية ضرورية إذا كانت األطراف محكمة اإلغالق.  ، ال0105األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP74 ح نمما تكون الشممممممممممممممع لمة مغطماة بمأنبوبمة من الورق وطرفما األنبوبمة   ممانعمة للتنش مل، إال، يجم  أن تكون العبوة  0101األمم المتحمدة   في حمالمة رقم

 مغط  ن بغطاءين قابل ن للنزع. 
PP75 من معدن آخر.  األلومن وم أو األسطوانات المصنوعة من الفوالذ أو تستشدم الصناديق أو ، ال0101األمم المتحدة   في حالة رقم 

 
P141 توجيه التعبئة P141 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4  في

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 بحواجز فاصلةصواٍن مزودة  
 بالستيك

 خش 
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
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P142 توجيه التعبئة P142 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق 

 بالستيك
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق 

 صواٍن مزودة بحواجز فاصلة
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 

P143 توجيه التعبئة P143 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق كرافت

 بالستيك
 نسيج

 بالمطاطنسيج معالج  
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 صوان مزودة بحواجز فاصلة
 بالستيك

 خش 

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 اشتراط إضافي: 

 صندوق صلد(. ( )وعاء من البالستيك داخل  6HH2بدال  من العبوات الداخلية والشارجية المب نة أعاله، يمكن استشدام عبوات مركبة ) 
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP76   عند اسمممتشدام عبوات معدنية، تكون  ذه العبوات مصمممممة بشمممكل 0491و  0415و  0272و  0271في حالة أرقام األمم المتحدة ،
 خارجية.  يمنع خطر االنفجار نتيجة لزيادة الضغط الداخلي ألسباب داخلية أو
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P140 توجيه التعبئة P140 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 بالستيك

 أوعية
 خش 

 بكرات
 صحائف

 ورق كرافت
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

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

PP73 تكون العبوات الداخلية ضرورية إذا كانت األطراف محكمة اإلغالق.  ، ال0105األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP74 ح نمما تكون الشممممممممممممممع لمة مغطماة بمأنبوبمة من الورق وطرفما األنبوبمة   ممانعمة للتنش مل، إال، يجم  أن تكون العبوة  0101األمم المتحمدة   في حمالمة رقم

 مغط  ن بغطاءين قابل ن للنزع. 
PP75 من معدن آخر.  األلومن وم أو األسطوانات المصنوعة من الفوالذ أو تستشدم الصناديق أو ، ال0101األمم المتحدة   في حالة رقم 

 
P141 توجيه التعبئة P141 

واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 : 5-1-4  في

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 بحواجز فاصلةصواٍن مزودة  
 بالستيك

 خش 
 حواجز فاصلة في العبوات الخارجية

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
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P142 توجيه التعبئة P142 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق 

 بالستيك
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 صحائف
 ورق 

 صواٍن مزودة بحواجز فاصلة
 بالستيك

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 

P143 توجيه التعبئة P143 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أكياس
 ورق كرافت

 بالستيك
 نسيج

 بالمطاطنسيج معالج  
 أوعية

 ورتون ليفي
 معدن

 بالستيك
 خش 

 صوان مزودة بحواجز فاصلة
 بالستيك

 خش 

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد التكوين ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 اشتراط إضافي: 

 صندوق صلد(. ( )وعاء من البالستيك داخل  6HH2بدال  من العبوات الداخلية والشارجية المب نة أعاله، يمكن استشدام عبوات مركبة ) 
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP76   عند اسمممتشدام عبوات معدنية، تكون  ذه العبوات مصمممممة بشمممكل 0491و  0415و  0272و  0271في حالة أرقام األمم المتحدة ،
 خارجية.  يمنع خطر االنفجار نتيجة لزيادة الضغط الداخلي ألسباب داخلية أو
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P144 توجيه التعبئة P144 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 العبوات الخارجيةحواجز فاصلة في  

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( مع بطانة معدنية4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( مع بطانة معدنية4Dخش  رقائقي ) 

 ( مع بطانة معدنية4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP77   حالة نقل األدوات التي تنشممممممممممممممط بالماء غ ر م بأة،  ، يج  حماية العبوات من دخول الماء إل ها. وفي 0249و   0248في حالة رقمي األمم المتحدة  
 تزود بوس لتي حماية مستقلت ن على األقل لمنع دخول الماء إل ها. 

 . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة
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P200 توجيه التعبئة P200   
. ويج ، عالوة على ذلك، اسمتيفاء االشمتراطات العامة  1-6-1-4في حالة أوعية الضمغط، يج  اسمتيفاء االشمتراطات العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

 (. MEGCفي حالة حاويات الغاز المتعددة العناصر )  4-2-4الواردة في  
، وحاويات الغاز المتعددة العناصمر  2-6طوانات المصمّنعة على النحو المب ن في الفصمل  يسممح باسمتشدام األسمطوانات واألناب   وأوعية الضمغط وحزم األسم 

، لنقل مادة محددة عندما يكون ذلك مب نا  في الجداول التالية. ويمكن لألحكام الشاصممممممممممة المتعلقة بتعبئة بعض  5-7-6المصممممممممممّنعة على النحو المب ن في  
 حزم األسطوانات.  أوعية الضغط أو األناب   أو ات أوالمواد أن تحظر استشدام نوع مع ن من األسطوان

أقل   )جزء في المل ون( أو  3مل/م 200( بمقدار يسمممماون  50)ت ق  50LCأوعية الضممممغط، التي تحتون على مواد سمممممية ترك ز ا النصممممفي القاتل   ( 1) 
الضمممغط على أوعية الضمممغط المسمممتشدمة في    ُتجهَّز بوسممم لة لتنأيس الضمممغط. ويج  ترك   وسمممائل لتنأيس على النحو المب ن في الجدول، ال

أوعية الضمممممممغط   . أما1070األمم المتحدة   وأوسممممممم د النتروز المدرج تحت رقم  1013األمم المتحدة   نقل ثاني أوسممممممم د الكربون المدرج تحت رقم
لسمممملطة المشتصممممة في بلد  األخرى فيج  تجه ز ا بوسممممائل لتنأيس الضممممغط إذا طلبت ذلك السمممملطة المشتصممممة في بلد االسممممتشدام. كذلك تحدد ا

 االستشدام، عند االقتضاء، نوع وس لة تنأيس الضغط وأجهزة تصريف الضغط وقدرة وسائل تنأيس الضغط على التنأيس. 
  2(، والمواد غ ر الممدرجمة في الرتبمة  2(، والغمازات المسمممممممممممممم َّلمة والممذابمة )الجمدول  1تب ن الجمداول الثالثمة التماليمة الغمازات المضممممممممممممممغوطمة )الجمدول   ( 2) 

 (. و ي تتضمن: 3)الجدول  
 األمم المتحدة واسم المادة ووصفها وتصنيفها؛  رقم )أ(  
 (، في حالة المواد السمية؛ 50)ت ق  50LCالترك ز النصفي القاتل   )ب(  
 ب؛ Xباستشدامها لنقل المادة، التي يرمز لها بالحرف بأنواع أوعية الضغط المسموح   )ج(  
 مدة االختبار القصوى للتفتيش الدورن ألوعية الضغط؛  )د(  

سمنوات.   5يتعلق بأوعية الضمغط التي تسمتشدم في صمنعها المواد المركبة، تبلغ مدة االختبار القصموى للفحص الدورن   فيما  مالحظة: 
 سنوات(، إذا وافقت السلطة المشتصة لبلد االستشدام. 10)أن حتى   2و 1حددة في الجدول ن  ويجوز تمديد مدة االختبار إلى تلك الم

 ضغط االختبار األدنى ألوعية الضغط؛  )ه(  
األقصمممى ألوعية الضمممغط للغازات المضمممغوطة )ال يتجاوز ضمممغط التشمممغ ل ثلثي ضمممغط االختبار في الحاالت التي    ضمممغط التشمممغ ل )و( 

 نسبة )نس ( الملء القصوى حس  ضغط )ضغوط( االختبار للغازات المس َّلة والمذابة؛  نة( أوتكون ف ها القيمة مب َّ  ال
 األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة، المنطبقة على مادة بع نها.  )ز(  

 ال يتجاوز ملء أوعية الضغط، في أن حال من األحوال، الحد المسموح به بموج  االشتراطات التالية:  ( 3) 
يتجاوز الضمممممممغط العامل ثلثي ضمممممممغط االختبار ألوعية الضمممممممغط. تفرض الق ود المتعلقة بهذا الحد   حالة الغازات المضمممممممغوطة، الفي   )أ( 

°س ضممغط االختبار،  65يتجاوز الضممغط الداخلي عند   ب. والo(، حكم التعبئة الشاص ب5األعلى على الضممغط العامل بموج  البند ) 
 في أن حال من األحوال؛ 

°س ضممغط االختبار ألوعية  65يتجاوز الضممغط المسممتقر عند  في حالة الغازات المسمم َّلة العالية الضممغط، تكون نسممبة الملء بح ا ال )ب( 
 الضغط. 

ذكر في الجدول شممممريطة أن تسممممتوفي الم يار أعاله، باسممممتثناء الحاالت التي   يسمممممح باسممممتشدام ضممممغوط اختبار ونسمممم  ملء غ ر ما  
 ب شريطة أن: oحكم التعبئة ب(،  5ينطبق عل ها البند ) 

 ب، ح ثما انطبق؛ r(، حكم التعبئة الشاص ب5يستوفي الم يار )  '1'
 أو يستوفي الم يار أعاله في جميع الحاالت األخرى.  '2'

تتاح بشممممأنها بيانات ذات صمممملة، تحسمممم  نسممممبة الملء القصمممموى   وفي حالة الغازات المسمممم َّلة العالية الضممممغط ومشاليط الغازات التي ال
 ب على النحو التالي: FRب

hx P gx d4-10x5.8FR =  

 نسبة الملء القصوى  = FR ح ا 
gd =   بار( )غرام/لتر(  1°س،  15وثافة الغاز )عند 
hP =  )ضغط االختبار األدنى )بار 

 )تابع على الصفحة التالية(

- 40 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

40 

P144 توجيه التعبئة P144 
واألحكام الشاصممة المتعلقة بالتعبئة الواردة    3-1-4و  1-1-4يرخص باسممتشدام العبوات التالية شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

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

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 العبوات الخارجيةحواجز فاصلة في  

 صناديق غ ر ضرورية
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( مع بطانة معدنية4C1خش  طبيعي عادن ) 
 ( مع بطانة معدنية4Dخش  رقائقي ) 

 ( مع بطانة معدنية4Fخش  معاد التكوين ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

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

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP77   حالة نقل األدوات التي تنشممممممممممممممط بالماء غ ر م بأة،  ، يج  حماية العبوات من دخول الماء إل ها. وفي 0249و   0248في حالة رقمي األمم المتحدة  
 تزود بوس لتي حماية مستقلت ن على األقل لمنع دخول الماء إل ها. 

 . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة
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P200 توجيه التعبئة P200   
. ويج ، عالوة على ذلك، اسمتيفاء االشمتراطات العامة  1-6-1-4في حالة أوعية الضمغط، يج  اسمتيفاء االشمتراطات العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  

 (. MEGCفي حالة حاويات الغاز المتعددة العناصر )  4-2-4الواردة في  
، وحاويات الغاز المتعددة العناصمر  2-6طوانات المصمّنعة على النحو المب ن في الفصمل  يسممح باسمتشدام األسمطوانات واألناب   وأوعية الضمغط وحزم األسم 

، لنقل مادة محددة عندما يكون ذلك مب نا  في الجداول التالية. ويمكن لألحكام الشاصممممممممممة المتعلقة بتعبئة بعض  5-7-6المصممممممممممّنعة على النحو المب ن في  
 حزم األسطوانات.  أوعية الضغط أو األناب   أو ات أوالمواد أن تحظر استشدام نوع مع ن من األسطوان

أقل   )جزء في المل ون( أو  3مل/م 200( بمقدار يسمممماون  50)ت ق  50LCأوعية الضممممغط، التي تحتون على مواد سمممممية ترك ز ا النصممممفي القاتل   ( 1) 
الضمممغط على أوعية الضمممغط المسمممتشدمة في    ُتجهَّز بوسممم لة لتنأيس الضمممغط. ويج  ترك   وسمممائل لتنأيس على النحو المب ن في الجدول، ال

أوعية الضمممممممغط   . أما1070األمم المتحدة   وأوسممممممم د النتروز المدرج تحت رقم  1013األمم المتحدة   نقل ثاني أوسممممممم د الكربون المدرج تحت رقم
لسمممملطة المشتصممممة في بلد  األخرى فيج  تجه ز ا بوسممممائل لتنأيس الضممممغط إذا طلبت ذلك السمممملطة المشتصممممة في بلد االسممممتشدام. كذلك تحدد ا

 االستشدام، عند االقتضاء، نوع وس لة تنأيس الضغط وأجهزة تصريف الضغط وقدرة وسائل تنأيس الضغط على التنأيس. 
  2(، والمواد غ ر الممدرجمة في الرتبمة  2(، والغمازات المسمممممممممممممم َّلمة والممذابمة )الجمدول  1تب ن الجمداول الثالثمة التماليمة الغمازات المضممممممممممممممغوطمة )الجمدول   ( 2) 

 (. و ي تتضمن: 3)الجدول  
 األمم المتحدة واسم المادة ووصفها وتصنيفها؛  رقم )أ(  
 (، في حالة المواد السمية؛ 50)ت ق  50LCالترك ز النصفي القاتل   )ب(  
 ب؛ Xباستشدامها لنقل المادة، التي يرمز لها بالحرف بأنواع أوعية الضغط المسموح   )ج(  
 مدة االختبار القصوى للتفتيش الدورن ألوعية الضغط؛  )د(  

سمنوات.   5يتعلق بأوعية الضمغط التي تسمتشدم في صمنعها المواد المركبة، تبلغ مدة االختبار القصموى للفحص الدورن   فيما  مالحظة: 
 سنوات(، إذا وافقت السلطة المشتصة لبلد االستشدام. 10)أن حتى   2و 1حددة في الجدول ن  ويجوز تمديد مدة االختبار إلى تلك الم

 ضغط االختبار األدنى ألوعية الضغط؛  )ه(  
األقصمممى ألوعية الضمممغط للغازات المضمممغوطة )ال يتجاوز ضمممغط التشمممغ ل ثلثي ضمممغط االختبار في الحاالت التي    ضمممغط التشمممغ ل )و( 

 نسبة )نس ( الملء القصوى حس  ضغط )ضغوط( االختبار للغازات المس َّلة والمذابة؛  نة( أوتكون ف ها القيمة مب َّ  ال
 األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة، المنطبقة على مادة بع نها.  )ز(  

 ال يتجاوز ملء أوعية الضغط، في أن حال من األحوال، الحد المسموح به بموج  االشتراطات التالية:  ( 3) 
يتجاوز الضمممممممغط العامل ثلثي ضمممممممغط االختبار ألوعية الضمممممممغط. تفرض الق ود المتعلقة بهذا الحد   حالة الغازات المضمممممممغوطة، الفي   )أ( 

°س ضممغط االختبار،  65يتجاوز الضممغط الداخلي عند   ب. والo(، حكم التعبئة الشاص ب5األعلى على الضممغط العامل بموج  البند ) 
 في أن حال من األحوال؛ 

°س ضممغط االختبار ألوعية  65يتجاوز الضممغط المسممتقر عند  في حالة الغازات المسمم َّلة العالية الضممغط، تكون نسممبة الملء بح ا ال )ب( 
 الضغط. 

ذكر في الجدول شممممريطة أن تسممممتوفي الم يار أعاله، باسممممتثناء الحاالت التي   يسمممممح باسممممتشدام ضممممغوط اختبار ونسمممم  ملء غ ر ما  
 ب شريطة أن: oحكم التعبئة ب(،  5ينطبق عل ها البند ) 

 ب، ح ثما انطبق؛ r(، حكم التعبئة الشاص ب5يستوفي الم يار )  '1'
 أو يستوفي الم يار أعاله في جميع الحاالت األخرى.  '2'

تتاح بشممممأنها بيانات ذات صمممملة، تحسمممم  نسممممبة الملء القصمممموى   وفي حالة الغازات المسمممم َّلة العالية الضممممغط ومشاليط الغازات التي ال
 ب على النحو التالي: FRب

hx P gx d4-10x5.8FR =  

 نسبة الملء القصوى  = FR ح ا 
gd =   بار( )غرام/لتر(  1°س،  15وثافة الغاز )عند 
hP =  )ضغط االختبار األدنى )بار 

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200   
 الملء القصوى على النحو التالي: وإذا كانت كثافة الغاز مجهولة، تحس  نسبة  

FR =  P   MM 10
R  338

h
- 3 

 

 نسبة الملء القصوى  = FR ح ا 
hP =  )ضغط االختبار األدنى )بار 

MM =  )الكتلة الجزيئية )غرام/جزنء 
 على النحو التالي:   Rويحس  ثابت الغاز  

R = 31451.8 bar.l/mol.K 2-10x  
 ؛ للمكوناتوفي حالة مشاليط الغازات، يؤخذ بمتوسط الكتلة الجزيئية وتراعى الترك زات الحجمية   

في المائة من كثافة   95في حالة الغازات المسممم َّلة المنشفضمممة الضمممغط، يج  أن تعادل الكتلة القصممموى للمحتويات لكل لتر من الماء   )ج( 
  °س. 60يمأل الغاز في طوره السمممائل وعاء الضمممغط عند ارتفاع درجات الحرارة حتى   °س؛ وعالوة على ذلك، يج  أال 50الطور السمممائل عند 

 بار(.   1ك لوباسكال )  100°س ناقصا   65يقل ضغط االختبار لوعاء الضغط عن الضغط البشارن )بالقيمة المطلقة( للسائل عند   وال
تتوفر بشمأنها بيانات ذات صملة، تحسم  نسمبة الملء القصموى   الوفي حالة الغازات المسم َّلة المنشفضمة الضمغط ومشاليط الغازات التي    

 على النحو التالي: 
1) x d24.0 -x BP  0032.0FR = ( 

 نسبة الملء القصوى  =FR  ح ا 
   BP=  )نقطة الغليان )درجة كلفن 
   1d=  )وثافة السائل عند نقطة الغليان )وغ/ل 

، األسممممممممممت ل ن الشالي من المذي ، انظر  3374األمم المتحدة   حالة رقم ، األسممممممممممت ل ن المذاب، وفي1001األمم المتحدة   وفي حالة رقم )د( 
 ب. p(، حكم التعبئة الشاص ب5البند ) 

في االعتبار عند حساب    -المضغوط  الغاز المس َّل والغاز    -في حالة الغازات المسّ لة المحّملة بغازات مضغوطة، ينبغي أخذ المكون ن   )ه(
 الضغط الداخلي في وعاء الضغط.

°س؛ وباإلضافة  50ضعفا  كثافة الطور السائل عند    0,95تتجاوز الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من السعة المائية   ويج  أن ال 
 °س.60 يمأل الطور السائل وعاء الضغط بشكل كامل عند أن درجة حرارة حتى إلى ذلك، يج  أن ال

، يج  أن ال °س ضغط االختبار في وعاء الضغط. ويج  أن  65يتجاوز الضغط الداخلي عند   وعندما يكون وعاء الضغط مملوء 
تكن البيانات االختبارية متاحة، تنفذ   الحجمية لجميع المواد في أوعية الضغط. وإذا لم   في االعتبار الضغوط البشارية والتمددات  تؤخذ

 الشطوات التالية:
 °س )درجة حرارة الملء(؛15حساب ضغط البشار للغاز المس َّل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  '1'
 °س وحساب الحجم المتبقي للطور الغازن؛65°س إلى 15حساب التمدد الحجمي للطور السائل الناجم عن التسش ن من  '2'
 °س مع أخذ التمدد الحجمي للطور السائل في االعتبار؛65حساب الضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  '3'

 ار.°س في االعتب65°س و15: يؤخذ عامل انضغاط الغاز المضغوط عند مالحظة
 °س؛65حساب ضغط البشار للغاز المس َّل عند  '4'
 °س؛65الضغط الكلي  و مجموع ضغط البشار للغاز المس َّل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  '5'
 °س في االعتبار؛65أخذ قابلية ذوبان الغاز المضغوط في الطور السائل عند  '6'

 بار(. 1ك لوباسكال )  100الضغط الكلي المحسوب ناقص يقل ضغط االختبار في وعاء الضغط عن  ويج  أن ال 
تكن قابلية ذوبان الغاز المضممممغوط في طور السممممائل معروفة من أجل الحسممممابات، يمكن حسمممماب ضممممغط االختبار من دون أخذ   وإذا لم

 ‘( في الحسبان. 6قابلية ذوبان الغاز )الفقرة الفرعية ‘
 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200  
 يج  أن ُيجرن عملية ملء وعاء الضغط موظفون ذوو مؤ الت باستشدام المعدات واإلجراءات المناسبة.  (4) 

 وينبغي أن تتضمن اإلجراءات عمليات التدق ق التالية:  
 امتثال األوعية والملحقات ألحكام  ذه الالئحة؛ -   
 لمتطلبات المنتج المقرر نقله؛امتثالها   -   
 عدم وجود تل  قد يؤثر على السالمة؛  -   
 ضغطه، حس  االقتضاء؛ التق د بدرجة الملء أو   -   
 العالمات والتعريف.  -   
 وتعتبر  ذه االشتراطات مستوفاة إذا طبقت المعاي ر التالية:   

ISO 10691: 2004  فوالذية ملحومة قابلة إلعادة الملء لغاز البترول المسمممممممممممممّ ل  أسمممممممممممممطوانات    -أسمممممممممممممطوانات الغاز
 (LPG  )-  .إجراءات التحقق قبل الملء وخالله وبعده 

ISO 11372: 2011   شروط الملء وفحص الملء.   -أسطوانات األس ت ل ن   -أسطوانات الغاز 

ISO 11755: 2005   والمسممممّ لة )باسممممتثناء االسمممم ت ل ن(  حزم األسممممطوانات للغازات المضممممغوطة   -أسممممطوانات الغاز- 
 الفحص وقت الملء. 

ISO 13088: 2011   شروط الملء وفحص الملء -حزم أسطوانات األس ت ل ن   -أسطوانات الغاز . 

ISO 24431:2016  غ ُر الملحومة والملحومة والمركبةأسممطوانات الغازات المضممغوطة والمسممّ لة    -   ات أسممطوانات الغاز  
  الفحص وقت الملء.  -االس ت ل ن(  )باستثناء  

 األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة:  ( 5) 
 التوافق المادن  
  a :  .ال تستشدم أوعية الضغط المصنوعة من سبائك األلومن وم 
  b :  .ال تستشدم الصمامات النحاسية 
  c :   في المائة.  65ال تتجاوز نسبة النحاس في األجزاء المعدنية المالمسة للمحتويات 
  d : باألوعية التي تحمل العالمة ب يسمممممح إال ، الأو أوعية ضممممغط مرّكبة مبطَّنة بالفوالذ  عند اسممممتشدام أوعية ضممممغط فوالذيةH   ب وفقا

 )ع(. 4- 7- 2- 2- 6 للفقرة
 )جزء في المل ون(  3مل/م 200(  50تتجاوز نسبة ترك ز ا النصفي القاتل )ت ق التي الاشتراطات للمواد السمية   
  k :  زة للضغط، تطابق لولبتها لولبة مشارج الصمامات.  ُتجهَّز مشارج الصمامات بسدادات أو  أغطية مانعة لتسرب الغاز، محتج 

مغلقا أثناء النقل. وبعد الملء، يفرل أنبوب التوصمممممم ل المتشممممممع   ويرك  صمممممممام فردن على كل أسممممممطوانة داخل الحزمة ويكون 
 ويغسل ويسد. 

، فلور مضمممممممغوط، بصممممممممامات عازلة على مجموعات أسمممممممطوانات  1045األمم المتحدة   يمكن تزويد الحزم التي تحتون على رقم
 سطوانة. لترا ، وذلك بدال  من ترك   صمام عازل على كل أ 150تتجاوز سعتها المائية اإلجمالية   ال

يقل سممك   بار، وأن ال  200مسماويا  ل   يج  أن يكون ضمغط اختبار األسمطوانات الفردية واألسمطوانات الداخلة في حزمة أوبر أو
تفي بهذا الشممممممرط في عبوة خارجية   مم للفوالذ. وتنقل األسممممممطوانات الفردية التي ال  2 مم لسممممممبيكة األلومن وم أو 3,5الجدار عن 

  يقل سممممك جدار أوعية الضمممغط . ويج  أال Iتحمي األسمممطوانة وتجه زاتها بدرجة كافية وتفي بمسمممتوى أداء مجموعة التعبئة  ة  صممملب 
 عن القيمة التي تحدد ا السلطة المشتصة. 

 وال ترك  وس لة لتشأيف الضغط على أوعية الضغط. 
 لترا .  85اخلة في حزمة وال تتجاوز السعة المائية القصوى لألسطوانات الفردية ولألسطوانات الد

يج  أن يكون كل صمممام مت نا  بح ا يصمممد لضممغط االختبار في وعاء الضممغط، وموصمموال مباشممرة بوعاء الضممغط إما بلول  مسممتدق  
 (. ISOالتي وضعتها المنظمة الدولية للتوح د القياسي )  2:2001- 10692 وإما بوس لة أخرى تفي باشتراطات الرقم 

 عبر ا.  عديم الحشية وبحاجز عديم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسري  عن طريق العبوة أو   ويكون الصمام إما من نوع 
 ويشتبر كل وعاء ضغط بعد ملئه للتأود من عدم التسرب. 

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200   
 الملء القصوى على النحو التالي: وإذا كانت كثافة الغاز مجهولة، تحس  نسبة  

FR =  P   MM 10
R  338

h
- 3 

 

 نسبة الملء القصوى  = FR ح ا 
hP =  )ضغط االختبار األدنى )بار 

MM =  )الكتلة الجزيئية )غرام/جزنء 
 على النحو التالي:   Rويحس  ثابت الغاز  

R = 31451.8 bar.l/mol.K 2-10x  
 ؛ للمكوناتوفي حالة مشاليط الغازات، يؤخذ بمتوسط الكتلة الجزيئية وتراعى الترك زات الحجمية   

في المائة من كثافة   95في حالة الغازات المسممم َّلة المنشفضمممة الضمممغط، يج  أن تعادل الكتلة القصممموى للمحتويات لكل لتر من الماء   )ج( 
  °س. 60يمأل الغاز في طوره السمممائل وعاء الضمممغط عند ارتفاع درجات الحرارة حتى   °س؛ وعالوة على ذلك، يج  أال 50الطور السمممائل عند 

 بار(.   1ك لوباسكال )  100°س ناقصا   65يقل ضغط االختبار لوعاء الضغط عن الضغط البشارن )بالقيمة المطلقة( للسائل عند   وال
تتوفر بشمأنها بيانات ذات صملة، تحسم  نسمبة الملء القصموى   الوفي حالة الغازات المسم َّلة المنشفضمة الضمغط ومشاليط الغازات التي    

 على النحو التالي: 
1) x d24.0 -x BP  0032.0FR = ( 

 نسبة الملء القصوى  =FR  ح ا 
   BP=  )نقطة الغليان )درجة كلفن 
   1d=  )وثافة السائل عند نقطة الغليان )وغ/ل 

، األسممممممممممت ل ن الشالي من المذي ، انظر  3374األمم المتحدة   حالة رقم ، األسممممممممممت ل ن المذاب، وفي1001األمم المتحدة   وفي حالة رقم )د( 
 ب. p(، حكم التعبئة الشاص ب5البند ) 

في االعتبار عند حساب    -المضغوط  الغاز المس َّل والغاز    -في حالة الغازات المسّ لة المحّملة بغازات مضغوطة، ينبغي أخذ المكون ن   )ه(
 الضغط الداخلي في وعاء الضغط.

°س؛ وباإلضافة  50ضعفا  كثافة الطور السائل عند    0,95تتجاوز الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من السعة المائية   ويج  أن ال 
 °س.60 يمأل الطور السائل وعاء الضغط بشكل كامل عند أن درجة حرارة حتى إلى ذلك، يج  أن ال

، يج  أن ال °س ضغط االختبار في وعاء الضغط. ويج  أن  65يتجاوز الضغط الداخلي عند   وعندما يكون وعاء الضغط مملوء 
تكن البيانات االختبارية متاحة، تنفذ   الحجمية لجميع المواد في أوعية الضغط. وإذا لم   في االعتبار الضغوط البشارية والتمددات  تؤخذ

 الشطوات التالية:
 °س )درجة حرارة الملء(؛15حساب ضغط البشار للغاز المس َّل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  '1'
 °س وحساب الحجم المتبقي للطور الغازن؛65°س إلى 15حساب التمدد الحجمي للطور السائل الناجم عن التسش ن من  '2'
 °س مع أخذ التمدد الحجمي للطور السائل في االعتبار؛65حساب الضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  '3'

 ار.°س في االعتب65°س و15: يؤخذ عامل انضغاط الغاز المضغوط عند مالحظة
 °س؛65حساب ضغط البشار للغاز المس َّل عند  '4'
 °س؛65الضغط الكلي  و مجموع ضغط البشار للغاز المس َّل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  '5'
 °س في االعتبار؛65أخذ قابلية ذوبان الغاز المضغوط في الطور السائل عند  '6'

 بار(. 1ك لوباسكال )  100الضغط الكلي المحسوب ناقص يقل ضغط االختبار في وعاء الضغط عن  ويج  أن ال 
تكن قابلية ذوبان الغاز المضممممغوط في طور السممممائل معروفة من أجل الحسممممابات، يمكن حسمممماب ضممممغط االختبار من دون أخذ   وإذا لم

 ‘( في الحسبان. 6قابلية ذوبان الغاز )الفقرة الفرعية ‘
 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200  
 يج  أن ُيجرن عملية ملء وعاء الضغط موظفون ذوو مؤ الت باستشدام المعدات واإلجراءات المناسبة.  (4) 

 وينبغي أن تتضمن اإلجراءات عمليات التدق ق التالية:  
 امتثال األوعية والملحقات ألحكام  ذه الالئحة؛ -   
 لمتطلبات المنتج المقرر نقله؛امتثالها   -   
 عدم وجود تل  قد يؤثر على السالمة؛  -   
 ضغطه، حس  االقتضاء؛ التق د بدرجة الملء أو   -   
 العالمات والتعريف.  -   
 وتعتبر  ذه االشتراطات مستوفاة إذا طبقت المعاي ر التالية:   

ISO 10691: 2004  فوالذية ملحومة قابلة إلعادة الملء لغاز البترول المسمممممممممممممّ ل  أسمممممممممممممطوانات    -أسمممممممممممممطوانات الغاز
 (LPG  )-  .إجراءات التحقق قبل الملء وخالله وبعده 

ISO 11372: 2011   شروط الملء وفحص الملء.   -أسطوانات األس ت ل ن   -أسطوانات الغاز 

ISO 11755: 2005   والمسممممّ لة )باسممممتثناء االسمممم ت ل ن(  حزم األسممممطوانات للغازات المضممممغوطة   -أسممممطوانات الغاز- 
 الفحص وقت الملء. 

ISO 13088: 2011   شروط الملء وفحص الملء -حزم أسطوانات األس ت ل ن   -أسطوانات الغاز . 

ISO 24431:2016  غ ُر الملحومة والملحومة والمركبةأسممطوانات الغازات المضممغوطة والمسممّ لة    -   ات أسممطوانات الغاز  
  الفحص وقت الملء.  -االس ت ل ن(  )باستثناء  

 األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة:  ( 5) 
 التوافق المادن  
  a :  .ال تستشدم أوعية الضغط المصنوعة من سبائك األلومن وم 
  b :  .ال تستشدم الصمامات النحاسية 
  c :   في المائة.  65ال تتجاوز نسبة النحاس في األجزاء المعدنية المالمسة للمحتويات 
  d : باألوعية التي تحمل العالمة ب يسمممممح إال ، الأو أوعية ضممممغط مرّكبة مبطَّنة بالفوالذ  عند اسممممتشدام أوعية ضممممغط فوالذيةH   ب وفقا

 )ع(. 4- 7- 2- 2- 6 للفقرة
 )جزء في المل ون(  3مل/م 200(  50تتجاوز نسبة ترك ز ا النصفي القاتل )ت ق التي الاشتراطات للمواد السمية   
  k :  زة للضغط، تطابق لولبتها لولبة مشارج الصمامات.  ُتجهَّز مشارج الصمامات بسدادات أو  أغطية مانعة لتسرب الغاز، محتج 

مغلقا أثناء النقل. وبعد الملء، يفرل أنبوب التوصمممممم ل المتشممممممع   ويرك  صمممممممام فردن على كل أسممممممطوانة داخل الحزمة ويكون 
 ويغسل ويسد. 

، فلور مضمممممممغوط، بصممممممممامات عازلة على مجموعات أسمممممممطوانات  1045األمم المتحدة   يمكن تزويد الحزم التي تحتون على رقم
 سطوانة. لترا ، وذلك بدال  من ترك   صمام عازل على كل أ 150تتجاوز سعتها المائية اإلجمالية   ال

يقل سممك   بار، وأن ال  200مسماويا  ل   يج  أن يكون ضمغط اختبار األسمطوانات الفردية واألسمطوانات الداخلة في حزمة أوبر أو
تفي بهذا الشممممممرط في عبوة خارجية   مم للفوالذ. وتنقل األسممممممطوانات الفردية التي ال  2 مم لسممممممبيكة األلومن وم أو 3,5الجدار عن 

  يقل سممممك جدار أوعية الضمممغط . ويج  أال Iتحمي األسمممطوانة وتجه زاتها بدرجة كافية وتفي بمسمممتوى أداء مجموعة التعبئة  ة  صممملب 
 عن القيمة التي تحدد ا السلطة المشتصة. 

 وال ترك  وس لة لتشأيف الضغط على أوعية الضغط. 
 لترا .  85اخلة في حزمة وال تتجاوز السعة المائية القصوى لألسطوانات الفردية ولألسطوانات الد

يج  أن يكون كل صمممام مت نا  بح ا يصمممد لضممغط االختبار في وعاء الضممغط، وموصمموال مباشممرة بوعاء الضممغط إما بلول  مسممتدق  
 (. ISOالتي وضعتها المنظمة الدولية للتوح د القياسي )  2:2001- 10692 وإما بوس لة أخرى تفي باشتراطات الرقم 

 عبر ا.  عديم الحشية وبحاجز عديم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسري  عن طريق العبوة أو   ويكون الصمام إما من نوع 
 ويشتبر كل وعاء ضغط بعد ملئه للتأود من عدم التسرب. 

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200   
 أحكام تنطبق على الغازات تحديدا   

l : في عبوات داخلية   يجوز تعبئته أيضما  في عبوات زجاجية محكمة السمد أو  1040األمم المتحدة   أوسم د األث ل ن المدرج تحت رقم
المعدن تسممتوفي مسممتوى أداء مجموعة التعبئة   الششمم  أو معدنية مزّودة بمواد توسمم د مناسممبة في صممناديق من الكرتون الليفي أو

I  ل، في ح ن أن أقصمى كمية مسمموح بها في أية عبوة داخلية   30. وأقصمى كمية مسمموح بها في أية عبوة داخلية زجاجية  ي
ل. وبعد الملء، يج  التأود من أن العبوة الداخلية مانعة للتسمممممممرب بوضمممممممعها في حوض ماء سممممممماخن بدرجة   200معدنية  ي  

تتجاوز الكتلة   °س. وال55لي يعادل الضمغط البشارن ألوسم د األث ل ن عند حرارة كافية، ولمدة كافية، لضممان تحق ق ضمغط داخ
 كغ.  2,5الصافية القصوى في أية عبوة خارجية  

m : بار.  5يتجاوز الضغط العامل   تمأل أوعية الضغط بح ا ال 
n : كغ من الغاز.   5تحتون األسطوانات واألسطوانات الفردية المدرجة في حزم على أوثر من  يج  أال 

  ، مقسمة إلى مجموعات من األسطوانات1045األمم المتحدة   وعندما تكون الحزم التي تحتون على فلور مضغوط، مشار إليه برقم  
 كغ من الغاز.    5تحتون كل مجموعة على أوثر من  ب يج  أالkوفقا  لحكم التعبئة الشاص ب

o : الملء أيا كانت الحال.   نسبة يج  عدم تجاوز القيمة المب نة في الجدول للضغط العامل أو 
p :  األمم   رقم ب حالة األسممت ل ن الشالي من المذي  المشممار إليه   ، وفي 1001األمم المتحدة   األسممت ل ن المذاب المشممار إليه برقم   حالةفي

تتجاوز ةيمة الضممغط العامل وكمية األسممت ل ن القيم المحددة   ، تمأل األسممطوانات بمادة مسممامية أحادية متجانسممة. وال 3374المتحدة  
 ، حسبما ينطبق. ISO 3807:2013الم يار   أو   ISO 3807-1:2000القيم المب نة في الم يار   في الموافقة أو 

من مذي  مناسممم    ، تحتون األسممطوانات على كمية من األسمم تون أو 1001األمم المتحدة   في حالة األسممت ل ن المذاب المدرج تحت رقم 
حسممممبما ينطبق(؛ واألسممممطوانات    ISO 3807:2013الم يار   أو   ISO 3807-1:2000على النحو المب ن في الموافقة )انظر الم يار  

 المربوطة كل منها باألخرى، تنقل و ي في وضع عمودن.  المزودة بوس لة لتشأيف الضغط، أو 
 . المزودة بسدادة قابلة لالنصهاربار فإنه ينطبق فقط على األسطوانات   52أما اشتراط أن يكون ضغط االختبار  

q : أغطية مانعة لتسمممممممرب الغاز على صممممممممامات أوعية الضمممممممغط التي تحتون على الغازات التلقائية االشمممممممتعال   ترك  سمممممممدادات أو
في المائة من المركبات التلقائية االشممتعال. وعندما ُتجَمع أوعية    1د على مشاليط الغازات اللهوبة التي تحتون على نسممبة تزي أو

أغطية   ترك  سممممدادات أو الضممممغط  ذه في حزمة، يرك  صمممممام على كل وعاء ضممممغط، ويكون الصمممممام مغلقا  أثناء النقل، كما
دات واألغطية المانعة  مانعة لتسممممممرب الغاز، حافظة للضممممممغط على مشارج صمممممممامات أنبوب التجميع المتشممممممع . وتكون السممممممدا

 لتسرب الغاز ذات لولبة تطابق لولبة مشارج الصمامات. 
r : يتجاوز الضممممممممممغط ثلثي ضممممممممممغط االختبار لوعاء   يج  أن تكون نسممممممممممبة ملء  ذا الغاز محدودة بح ا إذا حدث تحلل كامل، ال

 الضغط. 
ra  :  :يجوز أيضا  تعبئة  ذا الغاز في كبسوالت بموج  الشروط التالية 

 ل في الكبسولة الواحدة؛  150أال تتجاوز كتلة الغاز  (د) 
 أن تشلو الكبسوالت من أعطال تحط من متانتها؛  (ذ) 

إلى ذلك(   ما رباط أو ختم أو ُتَوْيج أو أن ُيكَفل منع وسممم لة اإلغالق للتسمممرب بوسممم لة إضمممافية )من غطاء أو (ر) 
 من شأنها منع أن تسرب عبر وس لة اإلغالق أثناء النقل؛ 

 كغ.   75يفوق وزنها  فيه الكفاية؛ ويج  في العبوة أال  أن توضع الكبسوالت في عبوة خارجية مت نة بما  ( ز ) 

s : يلي من الشروط:  تستوفي أوعية الضغط المصنوعة من سبائك األلومن وم ما 
 يصدأ؛  فوالذ ال أن تكون مزودة بصمامات من نحاس أصفر أو - 
 تكون ملوثة بالزيت.  ، وأالISO 11621:1997أن تُنظَّ  وفقا  للم يار   - 

t: '1'  مم.  3ال يقل سمك الجدران في أوعية الضغط عن 
 يرتفع بسب  إمكانية تولد اله دروج ن.  يج  التأود قبل عملية النقل من أن الضغط لم '2'  

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200   
 الفحص الدورن  

u :   سممنوات ألوعية الضممغط المصممنوعة من سممبائك األلومن وم عندما تكون سممبيكة   10يجوز تمديد الفترة ب ن االختبارات الدورية إلى
 . ISO 7866:2012 + Cor 1:2014وعاء الضغط قد أخضعت الختبار التآول نتيجة لوجهاد وفقا  للم يار  

v :   سممممنة لألسممممطوانات الفوالذية إذا وافقت على ذلك السمممملطة المشتصممممة في   15يجوز تمديد الفترة ب ن عمليات الفحص الدورن إلى
 بلد االستشدام. 

 اشتراطات ألوصاف بغ ر محددة على نحو آخرب )ل م أ( وللمشاليط 
z : خطرة.  تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضارة أو تكون مواد صنع أوعية الضغط وتوابعها موائمة للمحتويات، وال 

 ( ذات الصلة. 3االختبار ونسبة الملء وفقا  الشتراطات البند ) يحس  ضغط  
أوعية ضممممممممغط   في أناب   أو  3مل/م  )50LC( 200(  50يتجاوز ترك ز ا النصممممممممفي القاتل )ت ق ال تنقل المواد السمممممممممية التي ال

شلوط أوسممممممم د النتريك  ب. غ ر أنه يمكن نقل مkحاويات غاز متعددة العناصمممممممر، وتسمممممممتوفي  ذه المواد حكم التعبئة الشاص ب أو
 في أوعية ضغط.  1975األمم المتحدة   ورابع أوس د ثنائي النتروج ن المدرج تحت رقم

مشاليط غازات   ب بالنسممبة ألوعية الضممغط المحتوية على غازات تلقائية االشممتعال أوqتسممتوفى اشممتراطات حكم التعبئة الشاص ب
 ئية االشتعال. في المائة من مركبات تلقا 1لهوبة تحتون على أوثر من 

إضمممممممافة   االنحالل( أثناء النقل. ويج  ضممممممممان اسمممممممتقرار المواد أو تتشذ التداب ر الالزمة لمنع التفاعالت الشطرة )أن البلمرة أو
 عامل مانع للتفاعل إذا اقتضت الضرورة. 

، يراعى أن يكون مسممممممممممممممتوى  1911األمم المتحمدة   ب الممدرج تحمت رقم6H2Bعنمد مملء المشماليط التي تحتون على ثنمائي بوران ب
 يتجاوز الضغط في الوعاء ثلثي ضغط االختبار، إذا انحل ثنائي البوران تماما .  الضغط بح ا ال

المشمماليط األخرى التي تحتون على   ، أو2192األمم المتحممدة   في حممالممة المشمماليط التي تحتون على الجرمممان المممدرج تحممت رقم
في المائة من الجرمان في الهل وم   28يصمل إلى   ما الن تروج ن أو في المائة من الجرمان في اله دروج ن أو 35يصمل إلى   ما
يتجاوز ثلثي ضممممممممغط االختبار لوعاء الضممممممممغط، إذا حدث انحالل   سممممممممتوى ضممممممممغط الاألرغون، يج  أن يكون الملء حتى م أو

 للجرمان.  وامل
  في المائة في أوعية ضمممغط تصمممل  35دون نسمممبة حجمية تبلغ   ف ها فلور  ال يكون ترك ز   التي يجوز ملء مشاليط الفلور والن تروج ن  

 المطلقة(.  بار )بالقيمة 31  ضمنهإلى ضغط تشغ ل أقصى مسموح به ال يتجاوز الضغط الجزئي للفلور  

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝 (bar) < 31
𝑥𝑥𝑓𝑓

− 1 

 . 100/ ية= ترك ز الفلور بالنسبة المئوية الحجم xfح ا:  
في الممائمة في أوعيمة    35  تبلغ  فلور ف هما دون نسممممممممممممممبمة حجميمةال  ترك ز  يكون   التيويجوز مملء مشماليط الفلور والغمازات الشماملمة  

بار )بالقيمة المطلقة(، مع   31  ضممممنهضمممغط تصمممل إلى ضمممغط تشمممغ ل أقصمممى مسمممموح به ال يتجاوز الضمممغط الجزئي للفلور  
 عند حساب الضغط الجزئي.  ISO 10156:2017وفقا  للم يار  يالن تروج ن  التكافؤمعامل    مراعاة

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝 (bar) < 31
𝑥𝑥𝑓𝑓

(𝑥𝑥𝑓𝑓 + 𝐾𝐾𝑘𝑘 × 𝑥𝑥𝑘𝑘) − 1 

 ؛ 100/ الحجمية= ترك ز الفلور بالنسبة المئوية   xf ح ا: 
 Kk  (؛ يالن تروج ن  التكافؤغاز خامل بالنسبة إلى الن تروج ن )معامل    تكافؤ= معامل 
 xk 100/ ية= ترك ز الغاز الشامل بالنسبة المئوية الحجم . 

بار. ويسماون ضمغط االختبار األدنى   200مشاليط الفلور والغازات الشاملة  في حالة  ضمغط التشمغ ل  ويج  مع ذلك أال يتجاوز  
 .القيمة األعلى   على أن ُتطبقبار،    200مرة ضغط التشغ ل أو   1,5ألوعية الضغط الشاصة بمشاليط الفلور والغازات الشاملة  

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200   
 أحكام تنطبق على الغازات تحديدا   

l : في عبوات داخلية   يجوز تعبئته أيضما  في عبوات زجاجية محكمة السمد أو  1040األمم المتحدة   أوسم د األث ل ن المدرج تحت رقم
المعدن تسممتوفي مسممتوى أداء مجموعة التعبئة   الششمم  أو معدنية مزّودة بمواد توسمم د مناسممبة في صممناديق من الكرتون الليفي أو

I  ل، في ح ن أن أقصمى كمية مسمموح بها في أية عبوة داخلية   30. وأقصمى كمية مسمموح بها في أية عبوة داخلية زجاجية  ي
ل. وبعد الملء، يج  التأود من أن العبوة الداخلية مانعة للتسمممممممرب بوضمممممممعها في حوض ماء سممممممماخن بدرجة   200معدنية  ي  

تتجاوز الكتلة   °س. وال55لي يعادل الضمغط البشارن ألوسم د األث ل ن عند حرارة كافية، ولمدة كافية، لضممان تحق ق ضمغط داخ
 كغ.  2,5الصافية القصوى في أية عبوة خارجية  

m : بار.  5يتجاوز الضغط العامل   تمأل أوعية الضغط بح ا ال 
n : كغ من الغاز.   5تحتون األسطوانات واألسطوانات الفردية المدرجة في حزم على أوثر من  يج  أال 

  ، مقسمة إلى مجموعات من األسطوانات1045األمم المتحدة   وعندما تكون الحزم التي تحتون على فلور مضغوط، مشار إليه برقم  
 كغ من الغاز.    5تحتون كل مجموعة على أوثر من  ب يج  أالkوفقا  لحكم التعبئة الشاص ب

o : الملء أيا كانت الحال.   نسبة يج  عدم تجاوز القيمة المب نة في الجدول للضغط العامل أو 
p :  األمم   رقم ب حالة األسممت ل ن الشالي من المذي  المشممار إليه   ، وفي 1001األمم المتحدة   األسممت ل ن المذاب المشممار إليه برقم   حالةفي

تتجاوز ةيمة الضممغط العامل وكمية األسممت ل ن القيم المحددة   ، تمأل األسممطوانات بمادة مسممامية أحادية متجانسممة. وال 3374المتحدة  
 ، حسبما ينطبق. ISO 3807:2013الم يار   أو   ISO 3807-1:2000القيم المب نة في الم يار   في الموافقة أو 

من مذي  مناسممم    ، تحتون األسممطوانات على كمية من األسمم تون أو 1001األمم المتحدة   في حالة األسممت ل ن المذاب المدرج تحت رقم 
حسممممبما ينطبق(؛ واألسممممطوانات    ISO 3807:2013الم يار   أو   ISO 3807-1:2000على النحو المب ن في الموافقة )انظر الم يار  

 المربوطة كل منها باألخرى، تنقل و ي في وضع عمودن.  المزودة بوس لة لتشأيف الضغط، أو 
 . المزودة بسدادة قابلة لالنصهاربار فإنه ينطبق فقط على األسطوانات   52أما اشتراط أن يكون ضغط االختبار  

q : أغطية مانعة لتسمممممممرب الغاز على صممممممممامات أوعية الضمممممممغط التي تحتون على الغازات التلقائية االشمممممممتعال   ترك  سمممممممدادات أو
في المائة من المركبات التلقائية االشممتعال. وعندما ُتجَمع أوعية    1د على مشاليط الغازات اللهوبة التي تحتون على نسممبة تزي أو

أغطية   ترك  سممممدادات أو الضممممغط  ذه في حزمة، يرك  صمممممام على كل وعاء ضممممغط، ويكون الصمممممام مغلقا  أثناء النقل، كما
دات واألغطية المانعة  مانعة لتسممممممرب الغاز، حافظة للضممممممغط على مشارج صمممممممامات أنبوب التجميع المتشممممممع . وتكون السممممممدا

 لتسرب الغاز ذات لولبة تطابق لولبة مشارج الصمامات. 
r : يتجاوز الضممممممممممغط ثلثي ضممممممممممغط االختبار لوعاء   يج  أن تكون نسممممممممممبة ملء  ذا الغاز محدودة بح ا إذا حدث تحلل كامل، ال

 الضغط. 
ra  :  :يجوز أيضا  تعبئة  ذا الغاز في كبسوالت بموج  الشروط التالية 

 ل في الكبسولة الواحدة؛  150أال تتجاوز كتلة الغاز  (د) 
 أن تشلو الكبسوالت من أعطال تحط من متانتها؛  (ذ) 

إلى ذلك(   ما رباط أو ختم أو ُتَوْيج أو أن ُيكَفل منع وسممم لة اإلغالق للتسمممرب بوسممم لة إضمممافية )من غطاء أو (ر) 
 من شأنها منع أن تسرب عبر وس لة اإلغالق أثناء النقل؛ 

 كغ.   75يفوق وزنها  فيه الكفاية؛ ويج  في العبوة أال  أن توضع الكبسوالت في عبوة خارجية مت نة بما  ( ز ) 

s : يلي من الشروط:  تستوفي أوعية الضغط المصنوعة من سبائك األلومن وم ما 
 يصدأ؛  فوالذ ال أن تكون مزودة بصمامات من نحاس أصفر أو - 
 تكون ملوثة بالزيت.  ، وأالISO 11621:1997أن تُنظَّ  وفقا  للم يار   - 

t: '1'  مم.  3ال يقل سمك الجدران في أوعية الضغط عن 
 يرتفع بسب  إمكانية تولد اله دروج ن.  يج  التأود قبل عملية النقل من أن الضغط لم '2'  

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع(توجيه التعبئة( P200   
 الفحص الدورن  

u :   سممنوات ألوعية الضممغط المصممنوعة من سممبائك األلومن وم عندما تكون سممبيكة   10يجوز تمديد الفترة ب ن االختبارات الدورية إلى
 . ISO 7866:2012 + Cor 1:2014وعاء الضغط قد أخضعت الختبار التآول نتيجة لوجهاد وفقا  للم يار  

v :   سممممنة لألسممممطوانات الفوالذية إذا وافقت على ذلك السمممملطة المشتصممممة في   15يجوز تمديد الفترة ب ن عمليات الفحص الدورن إلى
 بلد االستشدام. 

 اشتراطات ألوصاف بغ ر محددة على نحو آخرب )ل م أ( وللمشاليط 
z : خطرة.  تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضارة أو تكون مواد صنع أوعية الضغط وتوابعها موائمة للمحتويات، وال 

 ( ذات الصلة. 3االختبار ونسبة الملء وفقا  الشتراطات البند ) يحس  ضغط  
أوعية ضممممممممغط   في أناب   أو  3مل/م  )50LC( 200(  50يتجاوز ترك ز ا النصممممممممفي القاتل )ت ق ال تنقل المواد السمممممممممية التي ال

شلوط أوسممممممم د النتريك  ب. غ ر أنه يمكن نقل مkحاويات غاز متعددة العناصمممممممر، وتسمممممممتوفي  ذه المواد حكم التعبئة الشاص ب أو
 في أوعية ضغط.  1975األمم المتحدة   ورابع أوس د ثنائي النتروج ن المدرج تحت رقم

مشاليط غازات   ب بالنسممبة ألوعية الضممغط المحتوية على غازات تلقائية االشممتعال أوqتسممتوفى اشممتراطات حكم التعبئة الشاص ب
 ئية االشتعال. في المائة من مركبات تلقا 1لهوبة تحتون على أوثر من 

إضمممممممافة   االنحالل( أثناء النقل. ويج  ضممممممممان اسمممممممتقرار المواد أو تتشذ التداب ر الالزمة لمنع التفاعالت الشطرة )أن البلمرة أو
 عامل مانع للتفاعل إذا اقتضت الضرورة. 

، يراعى أن يكون مسممممممممممممممتوى  1911األمم المتحمدة   ب الممدرج تحمت رقم6H2Bعنمد مملء المشماليط التي تحتون على ثنمائي بوران ب
 يتجاوز الضغط في الوعاء ثلثي ضغط االختبار، إذا انحل ثنائي البوران تماما .  الضغط بح ا ال

المشمماليط األخرى التي تحتون على   ، أو2192األمم المتحممدة   في حممالممة المشمماليط التي تحتون على الجرمممان المممدرج تحممت رقم
في المائة من الجرمان في الهل وم   28يصمل إلى   ما الن تروج ن أو في المائة من الجرمان في اله دروج ن أو 35يصمل إلى   ما
يتجاوز ثلثي ضممممممممغط االختبار لوعاء الضممممممممغط، إذا حدث انحالل   سممممممممتوى ضممممممممغط الاألرغون، يج  أن يكون الملء حتى م أو

 للجرمان.  وامل
  في المائة في أوعية ضمممغط تصمممل  35دون نسمممبة حجمية تبلغ   ف ها فلور  ال يكون ترك ز   التي يجوز ملء مشاليط الفلور والن تروج ن  

 المطلقة(.  بار )بالقيمة 31  ضمنهإلى ضغط تشغ ل أقصى مسموح به ال يتجاوز الضغط الجزئي للفلور  

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝 (bar) < 31
𝑥𝑥𝑓𝑓

− 1 

 . 100/ ية= ترك ز الفلور بالنسبة المئوية الحجم xfح ا:  
في الممائمة في أوعيمة    35  تبلغ  فلور ف هما دون نسممممممممممممممبمة حجميمةال  ترك ز  يكون   التيويجوز مملء مشماليط الفلور والغمازات الشماملمة  

بار )بالقيمة المطلقة(، مع   31  ضممممنهضمممغط تصمممل إلى ضمممغط تشمممغ ل أقصمممى مسمممموح به ال يتجاوز الضمممغط الجزئي للفلور  
 عند حساب الضغط الجزئي.  ISO 10156:2017وفقا  للم يار  يالن تروج ن  التكافؤمعامل    مراعاة

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑤𝑤𝑝𝑝 (bar) < 31
𝑥𝑥𝑓𝑓

(𝑥𝑥𝑓𝑓 + 𝐾𝐾𝑘𝑘 × 𝑥𝑥𝑘𝑘) − 1 

 ؛ 100/ الحجمية= ترك ز الفلور بالنسبة المئوية   xf ح ا: 
 Kk  (؛ يالن تروج ن  التكافؤغاز خامل بالنسبة إلى الن تروج ن )معامل    تكافؤ= معامل 
 xk 100/ ية= ترك ز الغاز الشامل بالنسبة المئوية الحجم . 

بار. ويسماون ضمغط االختبار األدنى   200مشاليط الفلور والغازات الشاملة  في حالة  ضمغط التشمغ ل  ويج  مع ذلك أال يتجاوز  
 .القيمة األعلى   على أن ُتطبقبار،    200مرة ضغط التشغ ل أو   1,5ألوعية الضغط الشاصة بمشاليط الفلور والغازات الشاملة  

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 
 الغازات المضغوطة : 1الجدول 

األمم   رقم
 االسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

التركيز القاتل 
(

مل/م
3 )

 

أسطوانات
 

أنابيب 
 

أوعية ضغط 
حزم أسطوانات 

 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
(

بالسنوات
) 

ضغط االختبار، 
(

بار
) )أ(

 

ضغط التشغيل، 
(

بار
) )أ(

 

األحكام 
الخاصة المتعلقة

 
بالتعبئة 

 

    X X X X X 10   2-2  واء، مضغوط 1002

    X X X X X 10   2-2 أرغون، مضغوط 1006

 X X X X X 5   u 3 760 1-2 3-2 أول أوس د الكربون، مضغوط 1016

    X X X X X 5  1-2 3-2 غاز الفحم، مضغوط 1023

1045 
 1-5 3-2 فلور، مضغوط

8 

185 X   X  5 200 30 a, k 
n, o 

    X X X X X 10   2-2  ل وم، مضغوط 1046

 X X X X X 10   d   1-2   دروج ن، مضغوط 1049

    X X X X X 10   2-2 ْوريبتون، مضغوط 1056

    X X X X X 10   2-2 ن ون، مضغوط 1065

    X X X X X 10   2-2 نتروج ن، مضغوط 1066

    X X X X X 5  1-2 3-2 مضغوطغاز النفط،  1071

 X X X X X 10   s  1-5 2-2 أوسج ن، مضغوط 1072

رابع فوسممممممممفات سممممممممداسممممممممي أث ل وغاز   1612
 مضغوط، مشلوط

2-3   X X X X X 5   z 

1660 
 1-5 3-2 أوس د النتريك، مضغوط

8 

115 X   X  5 225 33 k o 

  000    ≤  1-2 3-2 ل م ا غاز مضغوط، سمي، لهوب، 1953
5 

X X X X X 5   z 

 X X X X X 10   z   1-2 غاز مضغوط، لهوب، ل م أ 1954

1955 
   ≤  3-2 غاز مضغوط، سمي، ل م أ

000  5 
X X X X X 5   z 

 X X X X X 10   z   2-2 غاز مضغوط، ل م أ 1956

 X X X X X 10   d   1-2 ديوتريوم، مضغوط 1957

غمممممممازات   1964  ممم مممممممدروكمممربمممونممميمممممممة ممممشممملممموط 
 مضغوطة، ل م أ

2-1   X X X X X 10   z 

أو  1971 مضمممممممممممممغوط  طبيعي  م ثمممممممان،  غممممممماز 
 مضغوط عالي المحتوى من الم ثان 

2-1   X X X X X 10    

 (تابع على الصفحة التالية)
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 يتجاوز ضغط التشغ ل ثلثي ضغط االختبار. ترد بيانات في عمودن ضغط االختبار وضغط التشغ ل، يج  أال إذا لم )أ( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 
 الغازات المضغوطة : 1الجدول 

األمم   رقم
 االسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

التركيز القاتل 
(

مل/م
3 )

 

أسطوانات
 

أنابيب 
 

أوعية ضغط 
حزم أسطوانات 

 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
(

بالسنوات
) 

ضغط االختبار، 
(

بار
) )أ(

 

ضغط التشغيل، 
(

بار
) )أ(

 

األحكام 
الخاصة المتعلقة بالتعبئة 

 

 X X X X X 10   d   1-2   دروج ن ومشلوط م ثان، مضغوط   2034

2190 
 1-5 3-2 ثاني فلوريد األوسج ن، مضغوط

8 

2 -6 X   X  5 200 30 a, k n, o 

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 غاز مضغوط، مؤكسد، ل. م. أ. 3156

 X X X X X 5   z 5  000≤    1-5 3-2 م. أ.  غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، ل.  3303

 X X X X X 5   z 5  000≤    8 3-2 م. أ.  غاز مضغوط، سمي، أوال، ل.  3304

       غممماز مضمممممممممممممغوط، سممممممممممممممي، لهوب، أومممال،   3305
 ل. م. أ. 

2-3 2-1 

8 

   ≥000  5 X X X X X 5   z 

غاز مضممممغوط، سمممممي، مؤكسممممد، أوال، ل.   3306
 م. أ. 

2 -3 5 -1 

8 

   ≥000  5 X X X X X 5   z 

 (تابع على الصفحة التالية)
 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 يتجاوز ضغط التشغ ل ثلثي ضغط االختبار. ترد بيانات في عمودن ضغط االختبار والضغط العامل، يج  أال إذا لم )أ(
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 
 الغازات المضغوطة : 1الجدول 

األمم   رقم
 االسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

التركيز القاتل 
(

مل/م
3 )

 

أسطوانات
 

أنابيب 
 

أوعية ضغط 
حزم أسطوانات 

 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
(

بالسنوات
) 

ضغط االختبار، 
(

بار
) )أ(

 

ضغط التشغيل، 
(

بار
) )أ(

 

األحكام 
الخاصة المتعلقة

 
بالتعبئة 

 

    X X X X X 10   2-2  واء، مضغوط 1002

    X X X X X 10   2-2 أرغون، مضغوط 1006

 X X X X X 5   u 3 760 1-2 3-2 أول أوس د الكربون، مضغوط 1016

    X X X X X 5  1-2 3-2 غاز الفحم، مضغوط 1023

1045 
 1-5 3-2 فلور، مضغوط

8 

185 X   X  5 200 30 a, k 
n, o 

    X X X X X 10   2-2  ل وم، مضغوط 1046

 X X X X X 10   d   1-2   دروج ن، مضغوط 1049

    X X X X X 10   2-2 ْوريبتون، مضغوط 1056

    X X X X X 10   2-2 ن ون، مضغوط 1065

    X X X X X 10   2-2 نتروج ن، مضغوط 1066

    X X X X X 5  1-2 3-2 مضغوطغاز النفط،  1071

 X X X X X 10   s  1-5 2-2 أوسج ن، مضغوط 1072

رابع فوسممممممممفات سممممممممداسممممممممي أث ل وغاز   1612
 مضغوط، مشلوط

2-3   X X X X X 5   z 

1660 
 1-5 3-2 أوس د النتريك، مضغوط

8 

115 X   X  5 225 33 k o 

  000    ≤  1-2 3-2 ل م ا غاز مضغوط، سمي، لهوب، 1953
5 

X X X X X 5   z 

 X X X X X 10   z   1-2 غاز مضغوط، لهوب، ل م أ 1954

1955 
   ≤  3-2 غاز مضغوط، سمي، ل م أ

000  5 
X X X X X 5   z 

 X X X X X 10   z   2-2 غاز مضغوط، ل م أ 1956

 X X X X X 10   d   1-2 ديوتريوم، مضغوط 1957

غمممممممازات   1964  ممم مممممممدروكمممربمممونممميمممممممة ممممشممملممموط 
 مضغوطة، ل م أ

2-1   X X X X X 10   z 

أو  1971 مضمممممممممممممغوط  طبيعي  م ثمممممممان،  غممممممماز 
 مضغوط عالي المحتوى من الم ثان 

2-1   X X X X X 10    

 (تابع على الصفحة التالية)
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 يتجاوز ضغط التشغ ل ثلثي ضغط االختبار. ترد بيانات في عمودن ضغط االختبار وضغط التشغ ل، يج  أال إذا لم )أ( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 
 الغازات المضغوطة : 1الجدول 

األمم   رقم
 االسم والوصف  المتحدة

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

التركيز القاتل 
(

مل/م
3 )

 

أسطوانات
 

أنابيب 
 

أوعية ضغط 
حزم أسطوانات 

 

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار 
(

بالسنوات
) 

ضغط االختبار، 
(

بار
) )أ(

 

ضغط التشغيل، 
(

بار
) )أ(

 

األحكام 
الخاصة المتعلقة بالتعبئة 

 

 X X X X X 10   d   1-2   دروج ن ومشلوط م ثان، مضغوط   2034

2190 
 1-5 3-2 ثاني فلوريد األوسج ن، مضغوط

8 

2 -6 X   X  5 200 30 a, k n, o 

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 غاز مضغوط، مؤكسد، ل. م. أ. 3156

 X X X X X 5   z 5  000≤    1-5 3-2 م. أ.  غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، ل.  3303

 X X X X X 5   z 5  000≤    8 3-2 م. أ.  غاز مضغوط، سمي، أوال، ل.  3304

       غممماز مضمممممممممممممغوط، سممممممممممممممي، لهوب، أومممال،   3305
 ل. م. أ. 

2-3 2-1 

8 

   ≥000  5 X X X X X 5   z 

غاز مضممممغوط، سمممممي، مؤكسممممد، أوال، ل.   3306
 م. أ. 

2 -3 5 -1 

8 

   ≥000  5 X X X X X 5   z 

 (تابع على الصفحة التالية)
 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 يتجاوز ضغط التشغ ل ثلثي ضغط االختبار. ترد بيانات في عمودن ضغط االختبار والضغط العامل، يج  أال إذا لم )أ(
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 أست ل ن، مذاب 1001

52 

 c, p 

 X X X X X 5 33 0٫53 b 4 000 8 3-2 مائي نشادر ال 1005

 X X X X X 5 225 864 8 3-2 ثالثي فلوريد البورون  1008

300 

0٫715 

0٫86 

a 
 

برومو ثالثي فلوروم ثممممان )غمممماز تبريممممد   1009
R 13B1) 

2-2   X X X X X 10 42 

120 

250 

1٫13 

1٫44 

1٫60 

 

 

 

بوتمماداين(    -  2،  1بوتمماداي نممات، مثبتممة ) 1010
 أو

2-1   X X X X X 10 10 0٫59  

بوتممماداين(    -3،  1بوتممماداي نمممات، مثبتمممة ) 1010
 أو

2-1   X X X X X 10 10 0٫55  

مشممماليط بوتممماداي نمممات و  مممدروكربونمممات،   1010
في المممائممة   40مثبتممة، تحتون أوثر من  

 بوتاداي نات

2-1   X X X X X 10   z v 

 X X X X X 10 10 0٫52 v   1-2 بوتان 1011

 X X X X X 10 10 0٫50 z   1-2 بوت ل ن )مشاليط البوت ل نات( أو 1012

  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 بوت ل ن( أو - 1بوت ل ن ) 1012

  X X X X X 10 10 0٫55   1-2 بوت ل ن( أو -2-بوت ل ن )سيس  1012

  X X X X X 10 10 0٫54   1-2 بوت ل ن(   -2-بوت ل ن )ترانس  1012

 X X X X X 10 190   2-2 ثاني أوس د كربون  1013

250 

0٫68 
0٫76 

 

 1-5 3-2 ولور 1017

8 

293 X X X X X 5 22 1٫25 a 

ولورو ثنممممائي فلوروم ثممممان )غمممماز تبريممممد   1018
R 22) 

2-2   X X X X X 10 27 1٫03  

ولورو خماسممممممممممممي فلوروإيثان )غاز تبريد   1020
R 115) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫05  

ربممممممماعممممممي    - 2،  2،  2،  1- كمممممملممممممورو   - 1 1021
 ( R 124فلوروإيثان )غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 11 1٫20  

غممماز تبريمممد  )  ثالثي فلورو م ثمممان  ولورو 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 سيانوج ن 1026

  X X X X X 10 18 0٫55   1-2 بروبان حلقي )سيكلوبروبان( 1027

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 
 

ثنمممائي فلوروم ثمممان )غممماز   ثنمممائي كلورو 1028
 (R 12تبريد  

2-2   X X X X X 10 16 1٫15  

ثنممممائي كلورو فلوروم ثممممان )غمممماز تبريممممد   1029
R 21) 

2-2   X X X X X 10 10 1٫23  

تبريممممد    -1،1 1030 )غمممماز  ثنممممائي فلوروايثممممان 
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 أم ن ثنائي مث ل، ال 1032

  X X X X X 10 18 0٫58   1-2 اث ر ثنائي مث ل 1033

 X X X X X 10 95   1-2 إيثان 1035

120 

300 

0٫25 

0٫30 

0٫40 

 

 X X X X X 10 10 0٫61 b   1-2 أم ن أث ل 1036

 X X X X X 10 10 0٫80 a, ra   1-2 ولوريد أث ل 1037
  X X X X X 10 10 0٫64   1-2 أث ر مث ل أث ل 1039

أوسممممممممم د أث ل ن مع نتروج ن حتى ضمممممممممغط   1040
 س ̊ 50بار( عند    10ميغاباسكال )   1ولي  

2-3 2-1 900  2 X X X X X 5 15 0٫78 L 

أوسمممممم د األث ل ن وثاني أوسمممممم د الكربون،  1041
مشلوط يحتون على أوسمممممممممممممم ممممد األث ل ن 

تتجاوز   في المائة وال  9بنسبة تزيد على  
 في المائة 87

2-1   X X X X X 10 190 

250 
0٫66 

0٫75 
 

 

 X  X X  5   b, z   2-2 سماد نشادرن محلول، به نشادر حر 1043

 X X X X X 5 60 1٫51 a, d 2 860 8 3-2 مائي بروم د اله دروج ن، ال 1048

 X X X X X 5 100 2 810 8 3-2 مائي ولوريد اله دروج ن، ال 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 وبريت د اله دروج ن 1053

  X X X X X 10 10 0٫52   1-2 أيسو بوت ل ن 1055

غازات مسممم لة غ ر لهوبة مضممماف إل ها   1058
  واء ثاني أوس د كربون أو نتروج ن أو

2-2   X X X X X 10    

مشلوط   1060 أسممممممممممممممت ل ن وبروبمممماداي ن،  مث ممممل 
  مثبت أو

2-1   X X X X X 10   c z 

مشلوط   أسممممممممممممممت ل ن وبروبمممماداي ن،  مث ممممل 
في الممائمة إلى   1مثبمت )بروبماداي ن مع  

 في المائة مث ل أستل ن(  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 أم ن مث ل، ال 1061

 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 بروم د مث ل  1062

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 أست ل ن، مذاب 1001

52 

 c, p 

 X X X X X 5 33 0٫53 b 4 000 8 3-2 مائي نشادر ال 1005

 X X X X X 5 225 864 8 3-2 ثالثي فلوريد البورون  1008

300 

0٫715 

0٫86 

a 
 

برومو ثالثي فلوروم ثممممان )غمممماز تبريممممد   1009
R 13B1) 

2-2   X X X X X 10 42 

120 

250 

1٫13 

1٫44 

1٫60 

 

 

 

بوتمماداين(    -  2،  1بوتمماداي نممات، مثبتممة ) 1010
 أو

2-1   X X X X X 10 10 0٫59  

بوتممماداين(    -3،  1بوتممماداي نمممات، مثبتمممة ) 1010
 أو

2-1   X X X X X 10 10 0٫55  

مشممماليط بوتممماداي نمممات و  مممدروكربونمممات،   1010
في المممائممة   40مثبتممة، تحتون أوثر من  

 بوتاداي نات

2-1   X X X X X 10   z v 

 X X X X X 10 10 0٫52 v   1-2 بوتان 1011

 X X X X X 10 10 0٫50 z   1-2 بوت ل ن )مشاليط البوت ل نات( أو 1012

  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 بوت ل ن( أو - 1بوت ل ن ) 1012

  X X X X X 10 10 0٫55   1-2 بوت ل ن( أو -2-بوت ل ن )سيس  1012

  X X X X X 10 10 0٫54   1-2 بوت ل ن(   -2-بوت ل ن )ترانس  1012

 X X X X X 10 190   2-2 ثاني أوس د كربون  1013

250 

0٫68 
0٫76 

 

 1-5 3-2 ولور 1017

8 

293 X X X X X 5 22 1٫25 a 

ولورو ثنممممائي فلوروم ثممممان )غمممماز تبريممممد   1018
R 22) 

2-2   X X X X X 10 27 1٫03  

ولورو خماسممممممممممممي فلوروإيثان )غاز تبريد   1020
R 115) 

2-2   X X X X X 10 25 1٫05  

ربممممممماعممممممي    - 2،  2،  2،  1- كمممممملممممممورو   - 1 1021
 ( R 124فلوروإيثان )غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 11 1٫20  

غممماز تبريمممد  )  ثالثي فلورو م ثمممان  ولورو 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 سيانوج ن 1026

  X X X X X 10 18 0٫55   1-2 بروبان حلقي )سيكلوبروبان( 1027

 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 
 

ثنمممائي فلوروم ثمممان )غممماز   ثنمممائي كلورو 1028
 (R 12تبريد  

2-2   X X X X X 10 16 1٫15  

ثنممممائي كلورو فلوروم ثممممان )غمممماز تبريممممد   1029
R 21) 

2-2   X X X X X 10 10 1٫23  

تبريممممد    -1،1 1030 )غمممماز  ثنممممائي فلوروايثممممان 
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 أم ن ثنائي مث ل، ال 1032

  X X X X X 10 18 0٫58   1-2 اث ر ثنائي مث ل 1033

 X X X X X 10 95   1-2 إيثان 1035

120 

300 

0٫25 

0٫30 

0٫40 

 

 X X X X X 10 10 0٫61 b   1-2 أم ن أث ل 1036

 X X X X X 10 10 0٫80 a, ra   1-2 ولوريد أث ل 1037
  X X X X X 10 10 0٫64   1-2 أث ر مث ل أث ل 1039

أوسممممممممم د أث ل ن مع نتروج ن حتى ضمممممممممغط   1040
 س ̊ 50بار( عند    10ميغاباسكال )   1ولي  

2-3 2-1 900  2 X X X X X 5 15 0٫78 L 

أوسمممممم د األث ل ن وثاني أوسمممممم د الكربون،  1041
مشلوط يحتون على أوسمممممممممممممم ممممد األث ل ن 

تتجاوز   في المائة وال  9بنسبة تزيد على  
 في المائة 87

2-1   X X X X X 10 190 

250 
0٫66 

0٫75 
 

 

 X  X X  5   b, z   2-2 سماد نشادرن محلول، به نشادر حر 1043

 X X X X X 5 60 1٫51 a, d 2 860 8 3-2 مائي بروم د اله دروج ن، ال 1048

 X X X X X 5 100 2 810 8 3-2 مائي ولوريد اله دروج ن، ال 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 وبريت د اله دروج ن 1053

  X X X X X 10 10 0٫52   1-2 أيسو بوت ل ن 1055

غازات مسممم لة غ ر لهوبة مضممماف إل ها   1058
  واء ثاني أوس د كربون أو نتروج ن أو

2-2   X X X X X 10    

مشلوط   1060 أسممممممممممممممت ل ن وبروبمممماداي ن،  مث ممممل 
  مثبت أو

2-1   X X X X X 10   c z 

مشلوط   أسممممممممممممممت ل ن وبروبمممماداي ن،  مث ممممل 
في الممائمة إلى   1مثبمت )بروبماداي ن مع  

 في المائة مث ل أستل ن(  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 أم ن مث ل، ال 1061

 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 بروم د مث ل  1062

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 
 

 2-1   X X X X X 10 17 0٫81 a (R 40ولوريد مث ل )غاز تبريد   1063

 X X X X X 5 10 0٫78 d, u 1  350 1-2 3-2 مركبتان مث ل 1064

المممنمممتمممروجممم مممن 1067 ثمممنمممممممائمممي  أوسمممممممممممممممم مممممممد   رابمممع 
 )ثاني أوس د النتروج ن(

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 ولوريد نتروس ل 1069

 X X X X X 10 180  1-5 2-2  أوس د نتروز 1070

225 

250 

0٫68 

0٫74 

0٫75 

 

 X X X X X 10   v, z   1-2 غازات نفط، مسّ لة 1075

 X  X X  5 20 1٫23 a k 5 8 3-2 فوسج ن 1076

  X X X X X 10 27 0٫43   1-2 بروب ل ن 1077

 X X X X X 10   z   2-2 غاز تبريد، ل. م. أ. 1078

  X X X X X 5 12 1٫23 2  520 8 3-2 ثاني أوس د الكبريت 1079

 X X X X X 10 70   2-2 سادس فلوريد الكبريت 1080

140 

160 

1٫06 

1٫34 

1٫38 

 

 

 X X X X X 10 200  m, o   1-2 رباعي فلورو أث ل ن، مثبت 1081

ثالثي فلوروكلورو أث ل ن، مثبمممت )غممماز   1082
 (R 1113تبريد  

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 الأم ن ثالثي مث ل،  1083

 X X X X X 10 10 1٫37 a   1-2 بروم د الفاين ل، مثبت 1085

 X X X X X 10 12 0٫81 a   1-2 ولوريد الفاين ل، مثبت 1086

  X X X X X 10 10 0٫67   1-2 أث ر مث ل الفاين ل، مثبت 1087

 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 وبروم د المث ل، مشلوط ولوروبيكرين 1581

 X X X X X 5 17 0٫81 a   3-2 لوروبيكرين وكلوريد المث ل، مشلوط 1582

 X   X  5 20 1٫03 k 80 8 3-2 ولوريد سيانوج ن، مثبت 1589

 X X X X X 5 10 1٫19 a 2  541 8 3-2 ثالا كلوريد البورون  1741

 1-5 3-2 فلوريد الكلورثالا  1749

8 

299 X X X X X 5 30 1٫40 a 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 
 

سمممممممممممداسمممممممممممي فلوروالبروب ل ن )غاز تبريد   1858
R 1216) 

2-2   X X X X X 10 22 1٫11  

 X X X X X 5 200 922 8 3-2 رابع فلوريد السليكون  1859

300 

0٫74 

1٫10 

a 

 X X X X X 10 250 0٫64 A   1-2 فلوريد الفاين ل، مثبت 1860

 ,X   X  5 250 0٫07 d, k 80 1-2 3-2 ديبوران 1911
o 

 X X X X X 10 17 0٫81 a   1-2 ولوريد المث ل وكلوريد المث ل ن، مشلوط 1912

أوسممممممممممممم د أث ل ن وثاني أوسممممممممممممم د كربون،   1952
تزيد فيه نسمممممبة أوسممممم د أث ل ن  مشلوط ال

 في المائة 9على 

2-2   X X X X X 10 190 

250 
0٫66 

0٫75 
 

 -2،  2،  1،  1-ثنمممائي كلورو    -2،  1 1958
 (R 114رباعي فلوروإيثان )غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 10 1٫30  

أث ل ن )غمماز تبريممد    ثنممائي فلورو  -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 أث ل ن 1962

300 
0٫34 

0٫38 
 

 

غماز   مدرو كربوني مشلوط، مسمممممممممممممم مّل،  1965
 م. أ. ل.

2-1   X X X X X 10   v, z 

 X X X X X 5   z   3-2 مب د غازن للحشرات، سمي، ل م أ 1967

 X X X X X 10   z   2-2 غازن للحشرات، ل م أمب د  1968

 X X X X X 10 10 0٫49 v   1-2 أيسوبوتان 1969

وكملمورو  1973 فملمورومم مثمممممممان،  ثمنمممممممائمي  وملمورو 
خماسممممممممممممي فلوروإيثان، مشلوط ذو درجة 
غليان ثابتة تبلغ فيه نسممممبة كلورو ثنائي  

في الممممائمممة )غممماز    49فلوروم ثمممان نحو  
 (R 502تبريد  

2-2   X X X X X 10 31 1٫01  

ولورو ثنمممائي فلوروبرومو م ثمممان )غممماز   1974
 (R 12B1تبريد  

2-2   X X X X X 10 10 1٫61  

أوسمممم د النتريك ورابع أوسمممم د النتروج ن،  1975
مشلوط )مشلوط أوسمممممممممممم د النتريك وثاني 

 أوس د نتروج ن(

2-3 5-1 
8 

115 X  X X  5   k, z 

حلقي )غمممماز تبريممممد    ثممممماني فلوروبوتممممان 1976
RC 318) 

2-2   X X X X X 10 11 1٫32  

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 
 

 2-1   X X X X X 10 17 0٫81 a (R 40ولوريد مث ل )غاز تبريد   1063

 X X X X X 5 10 0٫78 d, u 1  350 1-2 3-2 مركبتان مث ل 1064

المممنمممتمممروجممم مممن 1067 ثمممنمممممممائمممي  أوسمممممممممممممممم مممممممد   رابمممع 
 )ثاني أوس د النتروج ن(

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 ولوريد نتروس ل 1069

 X X X X X 10 180  1-5 2-2  أوس د نتروز 1070

225 

250 

0٫68 

0٫74 

0٫75 

 

 X X X X X 10   v, z   1-2 غازات نفط، مسّ لة 1075

 X  X X  5 20 1٫23 a k 5 8 3-2 فوسج ن 1076

  X X X X X 10 27 0٫43   1-2 بروب ل ن 1077

 X X X X X 10   z   2-2 غاز تبريد، ل. م. أ. 1078

  X X X X X 5 12 1٫23 2  520 8 3-2 ثاني أوس د الكبريت 1079

 X X X X X 10 70   2-2 سادس فلوريد الكبريت 1080

140 

160 

1٫06 

1٫34 

1٫38 

 

 

 X X X X X 10 200  m, o   1-2 رباعي فلورو أث ل ن، مثبت 1081

ثالثي فلوروكلورو أث ل ن، مثبمممت )غممماز   1082
 (R 1113تبريد  

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 الأم ن ثالثي مث ل،  1083

 X X X X X 10 10 1٫37 a   1-2 بروم د الفاين ل، مثبت 1085

 X X X X X 10 12 0٫81 a   1-2 ولوريد الفاين ل، مثبت 1086

  X X X X X 10 10 0٫67   1-2 أث ر مث ل الفاين ل، مثبت 1087

 X X X X X 5 10 1٫51 a 850  3-2 وبروم د المث ل، مشلوط ولوروبيكرين 1581

 X X X X X 5 17 0٫81 a   3-2 لوروبيكرين وكلوريد المث ل، مشلوط 1582

 X   X  5 20 1٫03 k 80 8 3-2 ولوريد سيانوج ن، مثبت 1589

 X X X X X 5 10 1٫19 a 2  541 8 3-2 ثالا كلوريد البورون  1741

 1-5 3-2 فلوريد الكلورثالا  1749

8 

299 X X X X X 5 30 1٫40 a 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 
 

سمممممممممممداسمممممممممممي فلوروالبروب ل ن )غاز تبريد   1858
R 1216) 

2-2   X X X X X 10 22 1٫11  

 X X X X X 5 200 922 8 3-2 رابع فلوريد السليكون  1859

300 

0٫74 

1٫10 

a 

 X X X X X 10 250 0٫64 A   1-2 فلوريد الفاين ل، مثبت 1860

 ,X   X  5 250 0٫07 d, k 80 1-2 3-2 ديبوران 1911
o 

 X X X X X 10 17 0٫81 a   1-2 ولوريد المث ل وكلوريد المث ل ن، مشلوط 1912

أوسممممممممممممم د أث ل ن وثاني أوسممممممممممممم د كربون،   1952
تزيد فيه نسمممممبة أوسممممم د أث ل ن  مشلوط ال

 في المائة 9على 

2-2   X X X X X 10 190 

250 
0٫66 

0٫75 
 

 -2،  2،  1،  1-ثنمممائي كلورو    -2،  1 1958
 (R 114رباعي فلوروإيثان )غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 10 1٫30  

أث ل ن )غمماز تبريممد    ثنممائي فلورو  -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 أث ل ن 1962

300 
0٫34 

0٫38 
 

 

غماز   مدرو كربوني مشلوط، مسمممممممممممممم مّل،  1965
 م. أ. ل.

2-1   X X X X X 10   v, z 

 X X X X X 5   z   3-2 مب د غازن للحشرات، سمي، ل م أ 1967

 X X X X X 10   z   2-2 غازن للحشرات، ل م أمب د  1968

 X X X X X 10 10 0٫49 v   1-2 أيسوبوتان 1969

وكملمورو  1973 فملمورومم مثمممممممان،  ثمنمممممممائمي  وملمورو 
خماسممممممممممممي فلوروإيثان، مشلوط ذو درجة 
غليان ثابتة تبلغ فيه نسممممبة كلورو ثنائي  

في الممممائمممة )غممماز    49فلوروم ثمممان نحو  
 (R 502تبريد  

2-2   X X X X X 10 31 1٫01  

ولورو ثنمممائي فلوروبرومو م ثمممان )غممماز   1974
 (R 12B1تبريد  

2-2   X X X X X 10 10 1٫61  

أوسمممم د النتريك ورابع أوسمممم د النتروج ن،  1975
مشلوط )مشلوط أوسمممممممممممم د النتريك وثاني 

 أوس د نتروج ن(

2-3 5-1 
8 

115 X  X X  5   k, z 

حلقي )غمممماز تبريممممد    ثممممماني فلوروبوتممممان 1976
RC 318) 

2-2   X X X X X 10 11 1٫32  

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 23 0٫43 v   1-2 بروبان 1978

 R 14 2-2   X X X X X 10 200رباعي فلورو م ثان )غاز تبريد ) 1982

300 

0٫71 
0٫90 

 

فلوروإيثممممممان   - 2،2،2- كلورو    - 1 1983   ثالثي 
 (R 133a)غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 10 1٫18  

تممبممريمممممممد  1984 )غممممممماز  ممم ممثمممممممان  فمملممورو   ثممالثممي 
R 23) 

2-2   X X X X X 10 190 

250 
0,88 

0٫96 
 

)غمممممماز    -1،  1،  1 2035 فلوروإيثممممممان  ثالثي 
 R 143aتبريد )

2-1   X X X X X 10 35 0٫73  

  X X X X X 10 130 1٫28   2-2 زينون  2036

  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ثنائي مث ل بروبان -2، 2 2044

محلول نشمممممممممادر، كثافة نسمممممممممبية أقل من  2073
 في الماء  °س15عند  0,880

2-2            

في المممائممة ولكن أقممل   35مع أوثر من   
 في المائة نشادر 40من 

   X X X X X 5 10 0٫80 b 

في المممائممة ولكن أقممل   40مع أوثر من   
 في المائة نشادر 50من 

   X X X X X 5 12 0٫77 B 

 X   X  5 42 1٫10 d, k 178 1- 2 3-2 أرس ن 2188

 1- 2 3-2 ثنائي كلورو إيثان 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 620 1- 2 3-2 جرمان 2192
r 

سمممممممممممممممداسممممممممممممممي فلورو إيثممان )غمماز تبريممد   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 سادس فلوريد السل ن وم 2194

 X   X  5 20 1٫00 K 25 8 3-2 سادس فلوريد التلوريوم 2195

 X   X  5 10 3٫08 a 218 8 3-2 سادس فلوريد التنغستن 2196

 X X X X X 5 23 2٫25 a, d 2860 8 3-2 مائي يوديد اله دروج ن، ال 2197

 X   X  5 200 261 8 3-2 خامس فلوريد الفسفور 2198
300 

0٫90 
1٫25 

 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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  5 225 20 1- 2 3-2 فوسف ن 2199

250 

0٫30 

0٫45 
d, k, q 

d, k, q 

  X X X X X 10 22 0٫50   1-2 بروباداي ن، مثبت 2200

 X   X  5 31 1٫60 k 51 1-2 3-2 مائي س ل ن د اله دروج ن، ال 2202

 X X X X X 10 225   1-2 س الن 2203

250 

0٫32 

0٫36 

q 

q 

 X X X X X 5 30 0٫87 u 1  700 1-2 3-2 الكربون لوبريت د   2204

 X X X X X 5 200 360 8 3-2 فلوريد الكربون ل 2417

300 

0٫47 

0٫70 

 

 

 X   X  5 30 0٫91 a, k 40 8 3-2 رابع فلوريد الكبريت 2418

  X X X X X 10 10 1٫19   1-2 برومو ثالثي فلورو أث ل ن 2419

  X X X X X 5 22 1٫08 470 8 3-2 فلوروأس تون سداسي  2420

 1-5 3-2 ثالا أوس د النتروج ن 2421
8 

57 X   X  5   k 

بوت ن 2422 فلورو  تبريمممممد   2-ثمممممماني  )غممممماز 
(R 1318 

2-2   X X X X X 10 12 1٫34  

تممممممبممممممريمممممممد  2424 )غممممممماز  فمممممملممممممورو   ثممممممممممممممانممممممي 
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 النتروج نثالا  2451

 X X X X X 10 10 0٫57 C   1-2 أث ل أست ل ن، مثبت 2452

  2-1   X X X X X 10 30 0٫57 (R 161فلوريد األث ل )غاز تبريد  2453

  2-1   X X X X X 10 300 0٫63 (R 41فلوريد المث ل )غاز تبريد  2454

            2-2 المث لنتريت  2455

ثنمممائي فلوروايثمممان   -1،1-كلورو    -1 2517
 (R 142b)غاز تبريد  

2-1   X X X X X 10 10 0٫99  

 3-2 مث ل كلوروس الن 2534
2-1 

8 
2810 X X X X X 5   Z 

 3-2 خامس فلوريد الكلور 2548
5-1 

8 
122 X   X  5 13 1٫49 a, k 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 : الغازات المسّيلة والمذابة2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
 

 
الخطورة 

الفرعية
 

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 23 0٫43 v   1-2 بروبان 1978

 R 14 2-2   X X X X X 10 200رباعي فلورو م ثان )غاز تبريد ) 1982

300 

0٫71 
0٫90 

 

فلوروإيثممممممان   - 2،2،2- كلورو    - 1 1983   ثالثي 
 (R 133a)غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 10 1٫18  

تممبممريمممممممد  1984 )غممممممماز  ممم ممثمممممممان  فمملممورو   ثممالثممي 
R 23) 

2-2   X X X X X 10 190 

250 
0,88 

0٫96 
 

)غمممممماز    -1،  1،  1 2035 فلوروإيثممممممان  ثالثي 
 R 143aتبريد )

2-1   X X X X X 10 35 0٫73  

  X X X X X 10 130 1٫28   2-2 زينون  2036

  X X X X X 10 10 0٫53   1-2 ثنائي مث ل بروبان -2، 2 2044

محلول نشمممممممممادر، كثافة نسمممممممممبية أقل من  2073
 في الماء  °س15عند  0,880

2-2            

في المممائممة ولكن أقممل   35مع أوثر من   
 في المائة نشادر 40من 

   X X X X X 5 10 0٫80 b 

في المممائممة ولكن أقممل   40مع أوثر من   
 في المائة نشادر 50من 

   X X X X X 5 12 0٫77 B 

 X   X  5 42 1٫10 d, k 178 1- 2 3-2 أرس ن 2188

 1- 2 3-2 ثنائي كلورو إيثان 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 620 1- 2 3-2 جرمان 2192
r 

سمممممممممممممممداسممممممممممممممي فلورو إيثممان )غمماز تبريممد   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 سادس فلوريد السل ن وم 2194

 X   X  5 20 1٫00 K 25 8 3-2 سادس فلوريد التلوريوم 2195

 X   X  5 10 3٫08 a 218 8 3-2 سادس فلوريد التنغستن 2196

 X X X X X 5 23 2٫25 a, d 2860 8 3-2 مائي يوديد اله دروج ن، ال 2197

 X   X  5 200 261 8 3-2 خامس فلوريد الفسفور 2198
300 

0٫90 
1٫25 

 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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  5 225 20 1- 2 3-2 فوسف ن 2199

250 

0٫30 

0٫45 
d, k, q 

d, k, q 

  X X X X X 10 22 0٫50   1-2 بروباداي ن، مثبت 2200

 X   X  5 31 1٫60 k 51 1-2 3-2 مائي س ل ن د اله دروج ن، ال 2202

 X X X X X 10 225   1-2 س الن 2203

250 

0٫32 

0٫36 

q 

q 

 X X X X X 5 30 0٫87 u 1  700 1-2 3-2 الكربون لوبريت د   2204

 X X X X X 5 200 360 8 3-2 فلوريد الكربون ل 2417

300 

0٫47 

0٫70 

 

 

 X   X  5 30 0٫91 a, k 40 8 3-2 رابع فلوريد الكبريت 2418

  X X X X X 10 10 1٫19   1-2 برومو ثالثي فلورو أث ل ن 2419

  X X X X X 5 22 1٫08 470 8 3-2 فلوروأس تون سداسي  2420

 1-5 3-2 ثالا أوس د النتروج ن 2421
8 

57 X   X  5   k 

بوت ن 2422 فلورو  تبريمممممد   2-ثمممممماني  )غممممماز 
(R 1318 

2-2   X X X X X 10 12 1٫34  

تممممممبممممممريمممممممد  2424 )غممممممماز  فمممممملممممممورو   ثممممممممممممممانممممممي 
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 النتروج نثالا  2451

 X X X X X 10 10 0٫57 C   1-2 أث ل أست ل ن، مثبت 2452

  2-1   X X X X X 10 30 0٫57 (R 161فلوريد األث ل )غاز تبريد  2453

  2-1   X X X X X 10 300 0٫63 (R 41فلوريد المث ل )غاز تبريد  2454

            2-2 المث لنتريت  2455

ثنمممائي فلوروايثمممان   -1،1-كلورو    -1 2517
 (R 142b)غاز تبريد  

2-1   X X X X X 10 10 0٫99  

 3-2 مث ل كلوروس الن 2534
2-1 

8 
2810 X X X X X 5   Z 

 3-2 خامس فلوريد الكلور 2548
5-1 

8 
122 X   X  5 13 1٫49 a, k 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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 
 

وثمالثمي  2599 مم مثمممممممان  فملمورو  ثمالثمي  وملمورو 
مشلوط ال م ثممممممان،  تنفصمممممممممممممممممممل  فلورو 

مكوناته بالتقط ر، نسمممممممبة كلورو ثالثي 
في الممممائمممة    60لوروم ثمممان فيمممه نحو  ف

 (R 503)غاز تبريد  

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 بوتان حلقي )سيكلوبوتان( 2601

ثنممائي كلوروثنممائي فلوروم ثممان، وثنممائي   2602
تنفصممل مكوناته  فلوروإيثان، مشلوط ال

بالتقط ر، تبلغ فيه نسمممممممبة ثنائي كلورو  
في المممائممة    74ثنممائي فلوروم ثممان نحو  

 (R 500)غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 22 1٫01  

 ٫49 k, r X   X  5 200 178 1-2 3-2 ست ب ن 2676

 1-5 3-2 ولوريد البروم 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 ولوريد ثالثي فلوروأست ل 3057

وأوسممممم د   ثنائي كلورو ثنائي فلوروم ثان 3070
تتجاوز فيه نسممممممممبة  األث ل ن، مشلوط ال

 في المائة 12٫5أوس د األث ل ن 

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 كلوريل 3083

  X X X X X 10 20 0٫75   1-2 فوق فلورو )إث ر مث ل فاين ل( 3153

  X X X X X 10 10 0٫98   1-2 فاين ل(فوق فلورو )إث ر أث ل  3154

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 أ. .م .غاز مس ل، مؤكسد، ل 3157

فلوروايثمممممممان   -2،  1،  1،  1 3159 ربممممممماعي 
 (R 134a)غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 18 1٫05  

 ≤ 1-2 3-2 أ.  . م  . غاز مس ل، سمي، لهوب، ل  3160
5000 

X X X X X 5   Z 

 X X X X X 10   Z   1-2 مس ل، لهوب، ل. م. أ.غاز  3161

 X X X X X 5   Z 5000  ≤   3-2 غاز مس ل، سمي، ل م أ. 3162
 X X X X X 10   Z   2-2 غاز مس ل، ل. م. أ. 3163

تبريمممممد   3220 )غممممماز  فلوروإيثمممممان   خمممممماسممممممممممممممي 
R 125) 

2-2   X X X X X 10 49 
35 

0٫95 
0٫87 

 

 

  2-1   X X X X X 10 48 0٫78 (R 32فلوروم ثان )غاز تبريد  ثنائي   3252

  2-2   X X X X X 10 13 1٫21 ( R 227سباعي فلوروبروبان )غاز تبريد   3296

 (تابع على الصفحة التالية)
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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 
 

 أوسمممممم د أث ل ن وكلورورباعي فلوروإيثان 3297
يزيممد على  مشلوط، يحتون على ممما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن 8,8

2-2   X X X X X 10 10 1٫16  

أوسممممممم د األث ل ن وخماسمممممممي فلوروإيثان،  3298
يزيممد على  مشلوط، يحتون على ممما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن 7,9

2-2   X X X X X 10 26 1٫02  

أوسمممممممممممممم ممد األث ل ن وربماعي فلوروإيثممان،  3299
يزيممد على  مشلوط، يحتون على ممما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن 5,6

2-2   X X X X X 10 17 1٫03  

أوسمممممممم د أث ل ن وثاني أوسمممممممم د الكربون،   3300
المممممائممممة    87مشلوط بممممه أوثر من   في 

 أوس د أث ل ن

 أوثر من  2-1 2-3
900  2 

X X X X X 5 28 0٫73  

   ≤  1-5 3-2 م. أ. غاز مس ل، سمي، مؤكسد، ل. 3307
000  5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

 غاز مسمممممممممممم ل، سمممممممممممممي، لهوب، أوال،   3309
 ل. م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

 غاز مسمممممممممممم ل، سمممممممممممممي، لهوب، أوال،   3309
 ل. م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

غاز مسمممم ل، سمممممي، لهوب، أوال، ل.   3309
 م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

غاز مسمممم ل، سمممممي، لهوب، أوال، ل.   3309
 م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

غاز مسم ل، سممي، مؤكسمد، أوال، ل.   3310
 م. أ.

2-3 5-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

محلول نشممممممادر، كثافة نسممممممبية أقل من   3318
في المماء،   °س15عنمد درجمة    0,880

في الممممائمممة    50يحتون على أوثر من  
 من النشادر

2-3 8  X X X X X 5   b 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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 
 

وثمالثمي  2599 مم مثمممممممان  فملمورو  ثمالثمي  وملمورو 
مشلوط ال م ثممممممان،  تنفصمممممممممممممممممممل  فلورو 

مكوناته بالتقط ر، نسمممممممبة كلورو ثالثي 
في الممممائمممة    60لوروم ثمممان فيمممه نحو  ف

 (R 503)غاز تبريد  

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 بوتان حلقي )سيكلوبوتان( 2601

ثنممائي كلوروثنممائي فلوروم ثممان، وثنممائي   2602
تنفصممل مكوناته  فلوروإيثان، مشلوط ال

بالتقط ر، تبلغ فيه نسمممممممبة ثنائي كلورو  
في المممائممة    74ثنممائي فلوروم ثممان نحو  

 (R 500)غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 22 1٫01  

 ٫49 k, r X   X  5 200 178 1-2 3-2 ست ب ن 2676

 1-5 3-2 ولوريد البروم 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 ولوريد ثالثي فلوروأست ل 3057

وأوسممممم د   ثنائي كلورو ثنائي فلوروم ثان 3070
تتجاوز فيه نسممممممممبة  األث ل ن، مشلوط ال

 في المائة 12٫5أوس د األث ل ن 

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 كلوريل 3083

  X X X X X 10 20 0٫75   1-2 فوق فلورو )إث ر مث ل فاين ل( 3153

  X X X X X 10 10 0٫98   1-2 فاين ل(فوق فلورو )إث ر أث ل  3154

 X X X X X 10   z  1-5 2-2 أ. .م .غاز مس ل، مؤكسد، ل 3157

فلوروايثمممممممان   -2،  1،  1،  1 3159 ربممممممماعي 
 (R 134a)غاز تبريد  

2-2   X X X X X 10 18 1٫05  

 ≤ 1-2 3-2 أ.  . م  . غاز مس ل، سمي، لهوب، ل  3160
5000 

X X X X X 5   Z 

 X X X X X 10   Z   1-2 مس ل، لهوب، ل. م. أ.غاز  3161

 X X X X X 5   Z 5000  ≤   3-2 غاز مس ل، سمي، ل م أ. 3162
 X X X X X 10   Z   2-2 غاز مس ل، ل. م. أ. 3163

تبريمممممد   3220 )غممممماز  فلوروإيثمممممان   خمممممماسممممممممممممممي 
R 125) 

2-2   X X X X X 10 49 
35 

0٫95 
0٫87 

 

 

  2-1   X X X X X 10 48 0٫78 (R 32فلوروم ثان )غاز تبريد  ثنائي   3252

  2-2   X X X X X 10 13 1٫21 ( R 227سباعي فلوروبروبان )غاز تبريد   3296

 (تابع على الصفحة التالية)

 

55 

P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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 
 

 أوسمممممم د أث ل ن وكلورورباعي فلوروإيثان 3297
يزيممد على  مشلوط، يحتون على ممما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن 8,8

2-2   X X X X X 10 10 1٫16  

أوسممممممم د األث ل ن وخماسمممممممي فلوروإيثان،  3298
يزيممد على  مشلوط، يحتون على ممما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن 7,9

2-2   X X X X X 10 26 1٫02  

أوسمممممممممممممم ممد األث ل ن وربماعي فلوروإيثممان،  3299
يزيممد على  مشلوط، يحتون على ممما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن 5,6

2-2   X X X X X 10 17 1٫03  

أوسمممممممم د أث ل ن وثاني أوسمممممممم د الكربون،   3300
المممممائممممة    87مشلوط بممممه أوثر من   في 

 أوس د أث ل ن

 أوثر من  2-1 2-3
900  2 

X X X X X 5 28 0٫73  

   ≤  1-5 3-2 م. أ. غاز مس ل، سمي، مؤكسد، ل. 3307
000  5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

 غاز مسمممممممممممم ل، سمممممممممممممي، لهوب، أوال،   3309
 ل. م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

 غاز مسمممممممممممم ل، سمممممممممممممي، لهوب، أوال،   3309
 ل. م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

غاز مسمممم ل، سمممممي، لهوب، أوال، ل.   3309
 م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

  ≤ 8 3-2 غاز مس ل، سمي، أوال، ل. م. أ.  3308
000 5 

X X X X X 5   Z 

غاز مسمممم ل، سمممممي، لهوب، أوال، ل.   3309
 م. أ.

2-3 2-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

غاز مسم ل، سممي، مؤكسمد، أوال، ل.   3310
 م. أ.

2-3 5-1 
8 

≥  
000 5 

X X X X X 5   Z 

محلول نشممممممادر، كثافة نسممممممبية أقل من   3318
في المماء،   °س15عنمد درجمة    0,880

في الممممائمممة    50يحتون على أوثر من  
 من النشادر

2-3 8  X X X X X 5   b 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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 
 

  R 404A  2-2   X X X X X 10 36 0,82غاز تبريد   3337

  R 407A  2-2   X X X X X 10 32 0,94غاز تبريد   3338

  R 407B  2-2   X X X X X 10 33 0٫93غاز تبريد   3339

  R 407C 2-2   X X X X X 10 33 0٫95غاز تبريد   3340

 X X X X X 10   z   1-2 م. أ.  غاز مب د لآلفات، لهوب، ل.  3354

3355 
غاز مب د لآلفات، سمممممممممي، لهوب، ل.  

 م. أ.
2-3 2-1  X X X X X 5   z 

 X   X  5 60   1-2 مذي  حر أست ل ن،  3374
52 

 c, p 

سيان د اله دروج ن، مثبت، به أقل من   1051
 في المائة ماء  3

6-1 3 40 X   X  5 100 0٫55 k 

 X  X X  5 10 0٫84 a, t 1307 1-6 8 مائي فلوريد اله دروج ن، ال 1052

 1-6 1-5 خامس فلوريد البروم 1745
8 

25 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5 ثالا فلوريد البروم  1746
8 

50 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5 خامس فلوريد ال ود 2495
8 

120 X  X X  5 10 )أ( k 

 . في المائة من حجمها 8يقل الفرال )في أعلى العبوة( عن  يشترط أال (أ) 
 

P201 توجيه التعبئة P201 
 . 3169و 3168و 3167ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 يرخص باستشدام العبوات التالية: 
 واالختبار والملء التي تعتمد ا السلطة المشتصة. الصنع  أسطوانات وأوعية الغاز المطابقة الشتراطات   ( 1) 
 : 3-1-4و 1-1-4مجمعة التالية بشرط استيفاء األحكام العامة الواردة في لالعبوات ا ( 2) 

 العبوات الشارجية: 
 ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ،1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 الداخلية: العبوات  
 لترات لكل طرد 5معدنية محكمة اإلغالق وبسعة أقصا ا   في حالة الغازات غ ر السمية، تستشدم عبوات داخلية زجاجية أو )أ( 

 معدنية محكمة اإلغالق وبسعة أقصا ا لتر واحد لكل طرد في حالة الغازات السمية، تستشدم عبوات داخلية زجاجية أو )ب( 
 . IIIتوى أداء مجموعة التعبئة  ويج  أن تستوفي العبوات مس

 

P202 توجيه التعبئة P202 
 )محجوز(
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P203 توجيه التعبئة P203 

 ينطبق  ذا التوجيه على الغازات المسّ لة المبّردة الم بأة في أوعية قّرية مغلقة. 
 اشتراطات األوعية القّرية المغلقة: 

 . 1-6-1-4تشضع األوعية القرية المغلقة لالشتراطات العامة الواردة في  ( 1) 
 . 2-6تشضع أيضا لالشتراطات الواردة في الفصل   ( 2) 
 تكون األوعية القرية المغلقة معزولة على نحو يمنع أن يغّط ها الصقيع.  ( 3) 
 ضغط االختبار ( 4) 

 ضغوط االختبار الدنيا التالية: تمأل األوعية القرية المغلقة بالسوائل المبّردة بحس   
بالضممغط الداخلي األقصممى للوعاء المملوء،   1٫3يقل ضممغط االختبار عن حاصممل ضممرب   في حالة األوعية القرية المغلقة ذات العزل الشوائي، ال )أ( 

 بار(؛  1ك لوباسكال )  100التفريغ، مضافا  إليه   سواء أثناء الملء أو
في الضممغط الداخلي األقصممى للوعاء المملوء، على أن  1٫3يقل ضممغط االختبار عن حاصممل ضممرب   ة األخرى، الفي حالة األوعية القرية المغلق )ب( 

 يؤخذ الضغط الناش  أثناء الملء والتفريغ بع ن االعتبار. 
 درجة الملء ( 5) 

يتجاوز   بار( ال  1ك لوباسمممكال )   100مقداره    حالة الغازات المسمممّ لة المبردة غ ر السممممية وغ ر القابلة لاللتهاب، وعند درجة حرارة الملء، وضمممغط في  
 في المائة من السعة المائية لوعاء الضغط.   98حجم السائل  

يات إلى  في حالة الغازات المسممممممممّ لة المبّردة القابلة لاللتهاب، يج  أن تبقى درجة الملء أقل من المسممممممممتوى المع ن الذن إذا ارتفعت حرارة المحتو 
في المائة من السممعة   98ن مسمماويا  للضممغط الذن يفتح عنده صمممام تشأيف الضممغط، وصممل حجم السممائل إلى  درجة يكون عند ا الضممغط البشار 

 المائية عند درجة الحرارة تلك. 
 وسائل تشأيف الضغط ( 6) 

 تزود األوعية القرية المغلقة بوس لة تشأيف للضغط واحدة على األقل. 
 التوافق ( 7) 

حالة األوعية المعدة   صمميانة وسممائل اإلغالق متوافقة مع محتوى األوعية. وفي سممرب من الوصممالت أوتكون المواد المسممتشدمة في إحكام منع الت
 تتفاعل  ذه المواد تفاعال  خطرا  مع تلك الغازات.  (، يج  أال1-5من الرتبة  فرعية    ةر و لنقل الغازات المؤكسدة )أن ذات خط

 الفحص الدورن  ( 8) 
 فترة خمس سنوات.  3-6-1-2-6ال يتجاوز تواتر الفحوص واالختبارات الدورية لصمامات تنأيس الضغط وفقا  للفقرة  

 اشتراطات األوعية القّرية المفتوحة: 
  1913المسمم َّلة المبرَّدة المؤكسممدة: الغازات المشممار إل ها بأرقام األمم المتحدة:   2-2يلي من غازات الشمم بة   ما ال يجوز أن تُنَقل في أوعية قّرية مفتوحة إال

 . 3158و 3136و 2591و 1977و 1970و 1963و 1951و
 تُبنى األوعية القّرية المفتوحة بح ا تفي باالشتراطات التالية: 

ف ها اإلجهاد، التي تشضمممع لها في االسمممتعمال العادن وأثناء   ُتصممممم األوعية وتُبنى وُتشتَبر وُتجهَّز على نحو يجعلها تصممممد لجميع الظروف، بما ( 1) 
 ظروف النقل العادية. 

 لترا .  450تتجاوز   تكون بسعة ال ( 2) 
والجمدار الشمارجي )عزل فراغي(. وُيفتَرض في  مذا العزل أن يمنع تكّون الصممممممممممممممقيع على تُبنى األوعيمة بجمدارين، وُيترع فرال ب ن الجمدار المداخلي   ( 3) 

 السطح الشارجي للوعاء. 
 األوعية بشواص ميكانيكية مالئمة عند درجة الحرارة السائدة في ظروف الشدمة.   صنعتتص  مواد   ( 4) 
تسممب  مفعوال  خطرا ، كأن  تضممع  بهذه البضممائع المراد نقلها، وأن ال أو  تتأثر يج  في المواد التي على تماّس مباشممر مع البضممائع الشطرة أن ال ( 5) 

 تتفاعل مع البضائع الشطرة.  تحّفز التفاعل أو
 )تابع على الصفحة التالية(
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P200  تابع( توجيه التعبئة( P200 

 والمذابة: الغازات المسّيلة 2الجدول 

األمم   رقم 
 االسم والوصف  المتحدة 

الرتبة أو
 

الشعبة 
الخطورة الفرعية  
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 
 

  R 404A  2-2   X X X X X 10 36 0,82غاز تبريد   3337

  R 407A  2-2   X X X X X 10 32 0,94غاز تبريد   3338

  R 407B  2-2   X X X X X 10 33 0٫93غاز تبريد   3339

  R 407C 2-2   X X X X X 10 33 0٫95غاز تبريد   3340

 X X X X X 10   z   1-2 م. أ.  غاز مب د لآلفات، لهوب، ل.  3354

3355 
غاز مب د لآلفات، سمممممممممي، لهوب، ل.  

 م. أ.
2-3 2-1  X X X X X 5   z 

 X   X  5 60   1-2 مذي  حر أست ل ن،  3374
52 

 c, p 

سيان د اله دروج ن، مثبت، به أقل من   1051
 في المائة ماء  3

6-1 3 40 X   X  5 100 0٫55 k 

 X  X X  5 10 0٫84 a, t 1307 1-6 8 مائي فلوريد اله دروج ن، ال 1052

 1-6 1-5 خامس فلوريد البروم 1745
8 

25 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5 ثالا فلوريد البروم  1746
8 

50 X  X X  5 10 )أ( k 

 1-6 1-5 خامس فلوريد ال ود 2495
8 

120 X  X X  5 10 )أ( k 

 . في المائة من حجمها 8يقل الفرال )في أعلى العبوة( عن  يشترط أال (أ) 
 

P201 توجيه التعبئة P201 
 . 3169و 3168و 3167ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 يرخص باستشدام العبوات التالية: 
 واالختبار والملء التي تعتمد ا السلطة المشتصة. الصنع  أسطوانات وأوعية الغاز المطابقة الشتراطات   ( 1) 
 : 3-1-4و 1-1-4مجمعة التالية بشرط استيفاء األحكام العامة الواردة في لالعبوات ا ( 2) 

 العبوات الشارجية: 
 ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ،1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 الداخلية: العبوات  
 لترات لكل طرد 5معدنية محكمة اإلغالق وبسعة أقصا ا   في حالة الغازات غ ر السمية، تستشدم عبوات داخلية زجاجية أو )أ( 

 معدنية محكمة اإلغالق وبسعة أقصا ا لتر واحد لكل طرد في حالة الغازات السمية، تستشدم عبوات داخلية زجاجية أو )ب( 
 . IIIتوى أداء مجموعة التعبئة  ويج  أن تستوفي العبوات مس

 

P202 توجيه التعبئة P202 
 )محجوز(
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P203 توجيه التعبئة P203 

 ينطبق  ذا التوجيه على الغازات المسّ لة المبّردة الم بأة في أوعية قّرية مغلقة. 
 اشتراطات األوعية القّرية المغلقة: 

 . 1-6-1-4تشضع األوعية القرية المغلقة لالشتراطات العامة الواردة في  ( 1) 
 . 2-6تشضع أيضا لالشتراطات الواردة في الفصل   ( 2) 
 تكون األوعية القرية المغلقة معزولة على نحو يمنع أن يغّط ها الصقيع.  ( 3) 
 ضغط االختبار ( 4) 

 ضغوط االختبار الدنيا التالية: تمأل األوعية القرية المغلقة بالسوائل المبّردة بحس   
بالضممغط الداخلي األقصممى للوعاء المملوء،   1٫3يقل ضممغط االختبار عن حاصممل ضممرب   في حالة األوعية القرية المغلقة ذات العزل الشوائي، ال )أ( 

 بار(؛  1ك لوباسكال )  100التفريغ، مضافا  إليه   سواء أثناء الملء أو
في الضممغط الداخلي األقصممى للوعاء المملوء، على أن  1٫3يقل ضممغط االختبار عن حاصممل ضممرب   ة األخرى، الفي حالة األوعية القرية المغلق )ب( 

 يؤخذ الضغط الناش  أثناء الملء والتفريغ بع ن االعتبار. 
 درجة الملء ( 5) 

يتجاوز   بار( ال  1ك لوباسمممكال )   100مقداره    حالة الغازات المسمممّ لة المبردة غ ر السممممية وغ ر القابلة لاللتهاب، وعند درجة حرارة الملء، وضمممغط في  
 في المائة من السعة المائية لوعاء الضغط.   98حجم السائل  

يات إلى  في حالة الغازات المسممممممممّ لة المبّردة القابلة لاللتهاب، يج  أن تبقى درجة الملء أقل من المسممممممممتوى المع ن الذن إذا ارتفعت حرارة المحتو 
في المائة من السممعة   98ن مسمماويا  للضممغط الذن يفتح عنده صمممام تشأيف الضممغط، وصممل حجم السممائل إلى  درجة يكون عند ا الضممغط البشار 

 المائية عند درجة الحرارة تلك. 
 وسائل تشأيف الضغط ( 6) 

 تزود األوعية القرية المغلقة بوس لة تشأيف للضغط واحدة على األقل. 
 التوافق ( 7) 

حالة األوعية المعدة   صمميانة وسممائل اإلغالق متوافقة مع محتوى األوعية. وفي سممرب من الوصممالت أوتكون المواد المسممتشدمة في إحكام منع الت
 تتفاعل  ذه المواد تفاعال  خطرا  مع تلك الغازات.  (، يج  أال1-5من الرتبة  فرعية    ةر و لنقل الغازات المؤكسدة )أن ذات خط

 الفحص الدورن  ( 8) 
 فترة خمس سنوات.  3-6-1-2-6ال يتجاوز تواتر الفحوص واالختبارات الدورية لصمامات تنأيس الضغط وفقا  للفقرة  

 اشتراطات األوعية القّرية المفتوحة: 
  1913المسمم َّلة المبرَّدة المؤكسممدة: الغازات المشممار إل ها بأرقام األمم المتحدة:   2-2يلي من غازات الشمم بة   ما ال يجوز أن تُنَقل في أوعية قّرية مفتوحة إال

 . 3158و 3136و 2591و 1977و 1970و 1963و 1951و
 تُبنى األوعية القّرية المفتوحة بح ا تفي باالشتراطات التالية: 

ف ها اإلجهاد، التي تشضمممع لها في االسمممتعمال العادن وأثناء   ُتصممممم األوعية وتُبنى وُتشتَبر وُتجهَّز على نحو يجعلها تصممممد لجميع الظروف، بما ( 1) 
 ظروف النقل العادية. 

 لترا .  450تتجاوز   تكون بسعة ال ( 2) 
والجمدار الشمارجي )عزل فراغي(. وُيفتَرض في  مذا العزل أن يمنع تكّون الصممممممممممممممقيع على تُبنى األوعيمة بجمدارين، وُيترع فرال ب ن الجمدار المداخلي   ( 3) 

 السطح الشارجي للوعاء. 
 األوعية بشواص ميكانيكية مالئمة عند درجة الحرارة السائدة في ظروف الشدمة.   صنعتتص  مواد   ( 4) 
تسممب  مفعوال  خطرا ، كأن  تضممع  بهذه البضممائع المراد نقلها، وأن ال أو  تتأثر يج  في المواد التي على تماّس مباشممر مع البضممائع الشطرة أن ال ( 5) 

 تتفاعل مع البضائع الشطرة.  تحّفز التفاعل أو
 )تابع على الصفحة التالية(
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P203 توجيه التعبئة P203 
P203  تابع(توجيه التعبئة( P203 

امتصاص مالئمة، تصمد للضغوط والصدمات المحتمل حدوثها   أوُتجعل األوعية الزجاجية المبنية بجدارين في عبوة خارجية مجهَّزة بمواد توس د   ( 6) 
 في ظروف النقل العادية. 

أل ُتصمممّمم األوعية بح ا تبقى في وضمممع عمودن أثناء النقل، أن أن يكون لها قاعدة بعد ا األفقي األصمممغر أوبر من ارتفاع مركز الثقل ح ن ُتم ( 7) 
 ُترك  على ذات محورين.  حتى سعتها أو

لة بح ا تبقى في مكانها أثناء النقل. ُتجهَّز   ( 8)   فتحات األوعية بوسائل تسمح بانفالت الغازات، وتمنع رشاش السائل خارج األوعية، وتكون مشكَّ
 خدش:  نقش أو تحمل األوعية القّرية المفتوحة بصورة دائمة العالمات التالية بشكل دمغة أو ( 9) 

 اسم المصنّ ع وعنوانه؛  •
 اسمه؛  النموذج أو رقم •
 الُدفعة؛  رقم التسلسلي أو الرقم •
ّدت لها األوعية واالسم الرسمي المستشدم للشحن؛  رقم •  األمم المتحدة المعّ ن للغازات التي أع 
 سعة الوعاء باللتر.  •

 
P205 توجيه التعبئة P205 

 . 3468األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 . 1-6-1-4في حالة منظومات تشزين   دريدية معدنية ُتستوفى اشتراطات التعبئة العامة الواردة في القسم   ( 1) 
 (. MPaميغاباسكال )  25يتجاوز   لترا، ويتولد ف ها ضغط ال 150تتجاوز سعتها المائية   أوعية الضغط التي ال ال يشمل توجيه التعبئة  ذا إال ( 2) 
واختبار أوعية الضممممغط المحتوية على غازات التي ُذورت في    صممممنعمنظومات التشزين اله دريدية الفلزية، التي تفي باالشممممتراطات المنطبقة على   ( 3) 

 ، مرخَّص باستشدامها لنقل اله دروج ن فقط. 2-6الفصل  
ورد في الفقرة   ب، وفقا لماHحمل عالمة ب ما ُيسمممتعمل منها إال أوعية ضمممغط مرّكبة مبطَّنة بالفوالذ، ال في حالة اسمممتعمال أوعية ضمممغط فوالذية أو ( 4) 

 )ن(.  6-2-2-9-2
ت الُدفعة  ايج  في منظومات التشزين اله دريدية الفلزية الوفاء بشمممممممروط الشدمة، ومعاي ر التصمممممممميم، والسمممممممعة المعايرة، واختبارات النوع، واختبار  ( 5) 

، وضمممممممممغط التعبئة المعاير، والوفاء باألحكام المتعلقة بوسمممممممممائل تشأيف الضمممممممممغط الشاصمممممممممة  اإلنتاجية، واالختبارات الروت نية، وضمممممممممغط االختبار
ويجرى تق يم لمطممابقتهمما وللموافقممة   ، ISO 16111:2018أو   ISO 16111:2008بمنظومممات التشزين اله ممدريممديممة الفلزيممة، المحممددة في الم يممار  

 . 5-2-2-6جاء في القسم   عل ها طبقا لما
يتجاوز ضمممممممغط التعبئة المعاير المبّ ن في العالمات الدائمة الموضممممممموعة   الفلزية باله دروج ن حتى ضمممممممغط ال  ُتمأل منظومات التشزين اله دريدية ( 6) 

 . ISO 16111:2018أو  ISO 16111:2008على المنظومة طبقا للتوصيف الوارد في الم يار  
طبقممممما   ( 7)  الفلزيمممممة  اله مممممدريمممممديمممممة  التشزين  لمنظوممممممات  المممممدورن  االختبمممممار  اشممممممممممممممتراطمممممات  الم يمممممار    نص لمممممما  توضممممممممممممممع    ISO 16111:2008عليمممممه 

  تتجاوز المدة الفاصممممممملة ب ن اختبارين دوري ن خمس سمممممممنوات.  ، على أال 6- 2- 2- 6ورد في القسمممممممم   وُتنفَّذ طبقا  لما   ISO 16111:2018 أو 
 . لتحديد الم يار الذن ينطبق في وقت الفحص واالختبار الدوري ن   4- 2- 2- 6 انظر 
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P206 توجيه التعبئة P206 
 . 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500رقام األمم المتحدة  أينطبق  ذا التوجيه على 

 تنص  ذه الالئحة على خالف ذلك.  ، ما لم2-6يرخص باستعمال األسطوانات وأسطوانات الضغط المستوفية الشتراطات الفصل  
 . 1-6-1-4ُتستوفى اشتراطات التعبئة العامة الواردة في الفقرة   ( 1) 
 تكون مدة االختبار القصوى للفحص الدورن خمس سنوات.  ( 2) 
تمأل بالكامل   في المائة من سمعتها المائية، وال 95°س نسمبة  50تتجاوز المرحلة غ ر الغازية عند  ُتمأل األسمطوانات وأسمطوانات الضمغط بح ا ال ( 3) 

°س ضممغط اختبار األسممطوانات وأسممطوانات الضممغط. ويج  أن يؤخذ في 65يتجاوز الضممغط الداخلي عند   وعند ملئها يج  أن ال  °س. 60عند  
 غط البشار والتمدد الحجمي لجميع المواد في األسطوانات وأسطوانات الضغط. االعتبار ض

في االعتبار عند حساب الضغط الداخلي   -السائل والغاز المضغوط الغاز  -في حالة السوائل المحملة بغازات مضغوطة، ينبغي أخذ المكون ن 
 طوات التالية:تكن البيانات االختبارية متاحة، تنفذ الش في وعاء الضغط. وإذا لم

 °س )درجة حرارة الملء(؛15حساب ضغط بشار السائل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  )أ(
 °س وحساب الحجم المتبقي للطور الغازن؛65°س إلى 15حساب التمدد الحجمي للطور السائل الناجم عن التسش ن من  )ب(
 °س مع أخذ التمدد الحجمي للطور السائل في االعتبار؛65حساب الضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  )ج(

 °س في االعتبار.65°س و15يؤخذ عامل انضغاط الغاز المضغوط عند  :مالحظة
 °س؛65حساب ضغط بشار السائل عند  )د(

 °س؛65الضغط الكلي  و مجموع ضغط ابشار السائل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  )ه(
 °س في االعتبار؛65أخذ قابلية ذوبان الغاز المضغوط في الطور السائل عند  )و(

 ار(.ب  1ك لوباسكال )  100أسطوانات الضغط عن الضغط الكلي المحسوب ناقص  يقل ضغط االختبار في األسطوانات أو  ويج  أن ال 
السائل معروفة من أجل الحسابات، يمكن حساب ضغط االختبار من دون أخذ قابلية ذوبان  طور  تكن قابلية ذوبان الغاز المضغوط في   وإذا لم 

 الغاز )الفقرة الفرعية )و(( في الحسبان.
 بار.  20يكون أقل من  للمواد الدافعة، على أال P200ه التعبئة  متفقا  مع توجي  ويج  أن يكون أدنى ضغط لالختبار ( 4) 
 شتراط إضافي: ا

 ال تقدم األسطوانات وأسطوانات الضغط للنقل عندما تكون مالمسة لمعدات ترذيذ مثل مجموعة مكونة من خرطوم ورشاش. 
 بالتعبئة:   انيتعلق  انخاص  انحكم

PP89   ب(، يجوز أن تكون لألسطوانات  9-1-6-1-4، وبالرغم من الفقرة  3505و  3504و  3503و  3502و  3501في حالة أرقام األمم المتحدة(
اسمممتيفاء الق ود   مقسممممة على ضمممغط االختبار ومعبرا  عنها بوحدات البار شمممريطة لتر 1 000تتجاوز   غ ر القابلة إلعادة الملء سمممعة مائية ال

 لترا .  50الذن يضع حدا  للسعة القصوى يبلغ   ISO 11118:1999المتعلقة بم يار التصنيع خاضعة للم يار  على السعة والضغط  
PP97   سممممممنوات.   10، يج  أن تكون مدة االختبار القصمممممموى للفحص الدورن  3500في حالة مواد إخماد الحريق المصممممممنفة تحت رقم األمم المتحدة

 . 2-6تستوفي االشتراطات الواردة في الفصل    لترا   450ويمكن نقلها في أناب   سعتها المائية القصوى  
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P203 توجيه التعبئة P203 
P203  تابع(توجيه التعبئة( P203 

امتصاص مالئمة، تصمد للضغوط والصدمات المحتمل حدوثها   أوُتجعل األوعية الزجاجية المبنية بجدارين في عبوة خارجية مجهَّزة بمواد توس د   ( 6) 
 في ظروف النقل العادية. 

أل ُتصمممّمم األوعية بح ا تبقى في وضمممع عمودن أثناء النقل، أن أن يكون لها قاعدة بعد ا األفقي األصمممغر أوبر من ارتفاع مركز الثقل ح ن ُتم ( 7) 
 ُترك  على ذات محورين.  حتى سعتها أو

لة بح ا تبقى في مكانها أثناء النقل. ُتجهَّز   ( 8)   فتحات األوعية بوسائل تسمح بانفالت الغازات، وتمنع رشاش السائل خارج األوعية، وتكون مشكَّ
 خدش:  نقش أو تحمل األوعية القّرية المفتوحة بصورة دائمة العالمات التالية بشكل دمغة أو ( 9) 

 اسم المصنّ ع وعنوانه؛  •
 اسمه؛  النموذج أو رقم •
 الُدفعة؛  رقم التسلسلي أو الرقم •
ّدت لها األوعية واالسم الرسمي المستشدم للشحن؛  رقم •  األمم المتحدة المعّ ن للغازات التي أع 
 سعة الوعاء باللتر.  •

 
P205 توجيه التعبئة P205 

 . 3468األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 . 1-6-1-4في حالة منظومات تشزين   دريدية معدنية ُتستوفى اشتراطات التعبئة العامة الواردة في القسم   ( 1) 
 (. MPaميغاباسكال )  25يتجاوز   لترا، ويتولد ف ها ضغط ال 150تتجاوز سعتها المائية   أوعية الضغط التي ال ال يشمل توجيه التعبئة  ذا إال ( 2) 
واختبار أوعية الضممممغط المحتوية على غازات التي ُذورت في    صممممنعمنظومات التشزين اله دريدية الفلزية، التي تفي باالشممممتراطات المنطبقة على   ( 3) 

 ، مرخَّص باستشدامها لنقل اله دروج ن فقط. 2-6الفصل  
ورد في الفقرة   ب، وفقا لماHحمل عالمة ب ما ُيسمممتعمل منها إال أوعية ضمممغط مرّكبة مبطَّنة بالفوالذ، ال في حالة اسمممتعمال أوعية ضمممغط فوالذية أو ( 4) 

 )ن(.  6-2-2-9-2
ت الُدفعة  ايج  في منظومات التشزين اله دريدية الفلزية الوفاء بشمممممممروط الشدمة، ومعاي ر التصمممممممميم، والسمممممممعة المعايرة، واختبارات النوع، واختبار  ( 5) 

، وضمممممممممغط التعبئة المعاير، والوفاء باألحكام المتعلقة بوسمممممممممائل تشأيف الضمممممممممغط الشاصمممممممممة  اإلنتاجية، واالختبارات الروت نية، وضمممممممممغط االختبار
ويجرى تق يم لمطممابقتهمما وللموافقممة   ، ISO 16111:2018أو   ISO 16111:2008بمنظومممات التشزين اله ممدريممديممة الفلزيممة، المحممددة في الم يممار  

 . 5-2-2-6جاء في القسم   عل ها طبقا لما
يتجاوز ضمممممممغط التعبئة المعاير المبّ ن في العالمات الدائمة الموضممممممموعة   الفلزية باله دروج ن حتى ضمممممممغط ال  ُتمأل منظومات التشزين اله دريدية ( 6) 

 . ISO 16111:2018أو  ISO 16111:2008على المنظومة طبقا للتوصيف الوارد في الم يار  
طبقممممما   ( 7)  الفلزيمممممة  اله مممممدريمممممديمممممة  التشزين  لمنظوممممممات  المممممدورن  االختبمممممار  اشممممممممممممممتراطمممممات  الم يمممممار    نص لمممممما  توضممممممممممممممع    ISO 16111:2008عليمممممه 

  تتجاوز المدة الفاصممممممملة ب ن اختبارين دوري ن خمس سمممممممنوات.  ، على أال 6- 2- 2- 6ورد في القسمممممممم   وُتنفَّذ طبقا  لما   ISO 16111:2018 أو 
 . لتحديد الم يار الذن ينطبق في وقت الفحص واالختبار الدوري ن   4- 2- 2- 6 انظر 
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P206 توجيه التعبئة P206 
 . 3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500رقام األمم المتحدة  أينطبق  ذا التوجيه على 

 تنص  ذه الالئحة على خالف ذلك.  ، ما لم2-6يرخص باستعمال األسطوانات وأسطوانات الضغط المستوفية الشتراطات الفصل  
 . 1-6-1-4ُتستوفى اشتراطات التعبئة العامة الواردة في الفقرة   ( 1) 
 تكون مدة االختبار القصوى للفحص الدورن خمس سنوات.  ( 2) 
تمأل بالكامل   في المائة من سمعتها المائية، وال 95°س نسمبة  50تتجاوز المرحلة غ ر الغازية عند  ُتمأل األسمطوانات وأسمطوانات الضمغط بح ا ال ( 3) 

°س ضممغط اختبار األسممطوانات وأسممطوانات الضممغط. ويج  أن يؤخذ في 65يتجاوز الضممغط الداخلي عند   وعند ملئها يج  أن ال  °س. 60عند  
 غط البشار والتمدد الحجمي لجميع المواد في األسطوانات وأسطوانات الضغط. االعتبار ض

في االعتبار عند حساب الضغط الداخلي   -السائل والغاز المضغوط الغاز  -في حالة السوائل المحملة بغازات مضغوطة، ينبغي أخذ المكون ن 
 طوات التالية:تكن البيانات االختبارية متاحة، تنفذ الش في وعاء الضغط. وإذا لم

 °س )درجة حرارة الملء(؛15حساب ضغط بشار السائل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  )أ(
 °س وحساب الحجم المتبقي للطور الغازن؛65°س إلى 15حساب التمدد الحجمي للطور السائل الناجم عن التسش ن من  )ب(
 °س مع أخذ التمدد الحجمي للطور السائل في االعتبار؛65حساب الضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  )ج(

 °س في االعتبار.65°س و15يؤخذ عامل انضغاط الغاز المضغوط عند  :مالحظة
 °س؛65حساب ضغط بشار السائل عند  )د(

 °س؛65الضغط الكلي  و مجموع ضغط ابشار السائل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند  )ه(
 °س في االعتبار؛65أخذ قابلية ذوبان الغاز المضغوط في الطور السائل عند  )و(

 ار(.ب  1ك لوباسكال )  100أسطوانات الضغط عن الضغط الكلي المحسوب ناقص  يقل ضغط االختبار في األسطوانات أو  ويج  أن ال 
السائل معروفة من أجل الحسابات، يمكن حساب ضغط االختبار من دون أخذ قابلية ذوبان  طور  تكن قابلية ذوبان الغاز المضغوط في   وإذا لم 

 الغاز )الفقرة الفرعية )و(( في الحسبان.
 بار.  20يكون أقل من  للمواد الدافعة، على أال P200ه التعبئة  متفقا  مع توجي  ويج  أن يكون أدنى ضغط لالختبار ( 4) 
 شتراط إضافي: ا

 ال تقدم األسطوانات وأسطوانات الضغط للنقل عندما تكون مالمسة لمعدات ترذيذ مثل مجموعة مكونة من خرطوم ورشاش. 
 بالتعبئة:   انيتعلق  انخاص  انحكم

PP89   ب(، يجوز أن تكون لألسطوانات  9-1-6-1-4، وبالرغم من الفقرة  3505و  3504و  3503و  3502و  3501في حالة أرقام األمم المتحدة(
اسمممتيفاء الق ود   مقسممممة على ضمممغط االختبار ومعبرا  عنها بوحدات البار شمممريطة لتر 1 000تتجاوز   غ ر القابلة إلعادة الملء سمممعة مائية ال

 لترا .  50الذن يضع حدا  للسعة القصوى يبلغ   ISO 11118:1999المتعلقة بم يار التصنيع خاضعة للم يار  على السعة والضغط  
PP97   سممممممنوات.   10، يج  أن تكون مدة االختبار القصمممممموى للفحص الدورن  3500في حالة مواد إخماد الحريق المصممممممنفة تحت رقم األمم المتحدة

 . 2-6تستوفي االشتراطات الواردة في الفصل    لترا   450ويمكن نقلها في أناب   سعتها المائية القصوى  
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P207 توجيه التعبئة P207 
 . 1950األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يسمح باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ،1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات )  )أ( 

 ( 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H1 ،4H2) صناديق  
 . IIتستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  

 يلي:  صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كماعبوات خارجية   )ب( 
 كغ 55 ورتون ليفي

 كغ 125 مادة أخرى غ ر الكرتون الليفي
 . 3-1-1-4ليس من الضرورن استيفاء األحكام الواردة في 

 يتم تصميم وتصنيع العبوات على نحو يمنع الحركة الزائدة والتفريغ غ ر المقصود لأليروسوالت أثناء ظروف النقل العادية. 
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP87  تزود العبوات بوسمم لة احتباس ألن سممائل طل ق  327التي تنقل وفقا  للتوجيه الشاص    ، نفايات األيروسمموالت 1950األمم المتحدة   في حالة رقم ،
 وتزايد الضغط. خط رة    اء جو أ الحركة يمكن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استشدام مادة ماصة. وتوفر تهوية كافية للعبوة لمنع تكوين  
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P208 توجيه التعبئة P208 

   .2ينطبق  ذا التوجيه على الغازات الممتزة من الرتبة 

 : 1-6-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء االشتراطات العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  ( 1) 
  ISO 11513:2019  أو  ISO 11513:2011  المعماي رووفقما     2-2-6 و محمدد في الفقرة   أن تكون األسممممممممممممممطوانمات مصممممممممممممممنعمة كمما )أ( 

 ؛ ISO 9809-1:2019أو  ISO 9809-1:2010 أو
وللمواصمممفات المعتمدة من السممملطات المشتصمممة    3-2-6وفقا  للفقرة    2016كانون الثاني/يناير   1وأن تكون األسمممطوانات مصمممنوعة قبل   )ب( 

 في بلدان النقل واالستشدام. 
 °س. 50ك لوباسكال عند   300°س وأقل من 20ك لوباسكال عند  101,3يج  أن يكون الضغط في كل أسطوانة مملوءة أقل من  ( 2) 
 بار.  21يج  أن يكون أدنى ضغط لالختبار في األسطوانة   ( 3) 
 بار.  94,5جار األدنى في األسطوانة  يج  أن يكون ضغط االنف ( 4) 
 °س ضغط اختبار األسطوانة. 65يتجاوز الضغط الداخلي عند  يج  أن ال ( 5) 
يؤثر   خطرة بتفاعلها مع الغاز الممتز. ويج  أال تؤدن إلى تكوين مركبات ضممممممممارة أو يج  أن تكون المادة الممتزة متوافقة مع األسممممممممطوانة وأال ( 6) 

 يحدث تفاعال  خطرا  )مثل التفاعل المحفز(.  يضعفها وأال الممتزة على األسطوانة أوالغاز المشتلط مع المادة  
ت في يج  أن ُيتحقَّق من نوعية المادة الممتزة عند كل ملء للتأود من أن اشمممممتراطات الضمممممغط والثبات الكيميائي لتوجيه التعبئة  ذا قد اسمممممتوف  ( 7) 

 ول مرة تقدم ف ها عبوة غاز ممتز للنقل. 
 الشع  الواردة في  ذه الالئحة.  تستوفي المادة الممتزة معاي ر أّن من الرت  أو   أن اليج ( 8) 
(  50ق )ت  50LCيج  أن تكون االشمممممتراطات المتعلقة باألسمممممطوانات ووسمممممائل اإلغالق التي تحتون على غازات سمممممامة ترك ز ا النصمممممفي القاتل   ( 9) 

 ( على النحو التالي: 1أقل )انظر الجدول   )جزء في المل ون( أو  3مل/م 200بمقدار يساون  
زة للضغط، تطابق لولبتها لولبة مشارج الصمامات.  ُتجهَّز مشارج الصمامات بسدادات أو )أ(   أغطية مانعة لتسرب الغاز، محتج 

 عبر ا.  عن طريق العبوة أو  يكون الصمام إما من نوع عديم الحشية وبحاجز عديم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسري  )ب( 
 وس لة إغالق بعد ملئها للتأود من عدم التسرب.  تشتبر كل أسطوانة أو )ج( 
يج  أن يكون كل صمممممام مت نا  بح ا يصمممممد لضممممغط االختبار في األسممممطوانة، وموصمممموال  مباشممممرة باألسممممطوانة إما بلول  مسممممتدق وإما  )د( 

 . ISO 10692-2:2001بوس لة أخرى تفي باشتراطات الم يار  
 ال ترك  وس لة لتشأيف الضغط على األسطوانات ووسائل اإلغالق.  )ه( 

أغطية مانعة لتسرب الغاز تطابق لولبتها   يج  أن تجهز مشارج صمامات األسطوانات التي تحتون على الغازات التلقائية االشتعال بسدادات أو ( 10) 
 لولبة مشارج الصمامات. 

( أو الملحق  2024كانون األول/ ديسممممممبر    31)السمممممارن حتى    ISO 11513:2011 للملحق أل  من الم يار  يج  أن يكون إجراء الملء وفقا   ( 11) 
 . ISO 11513:201أل  من الم يار  

 سنوات.  5يج  أن تكون الفترة القصوى ب ن عمليات الفحص الدورن   ( 12) 
 (. 1األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة المنطبقة على مادة بع نها )انظر الجدول   ( 13) 

 التوافق المادن 
 :a  .ال تستشدم األسطوانات المصنوعة من سبائك األلومن وم 
 :d باألسطوانات التي تحمل العالمة ب يسمح إال عند استشدام األسطوانات الفوالذية، الH  ع(. 4-7-2-2-6ب وفقا  للفقرة( 
 أحكام تنطبق على الغازات تحديدا   

r :  يتجاوز الضغط ثلثي ضغط االختبار لألسطوانة.  يج  أن تكون نسبة ملء  ذا الغاز محدودة بح ا أنه إذا حدث تحلل كامل، ال 
 التوافق المادن لغازات ممتزة غ ر محددة على نحو آخر )ل م أ( 

z :   خطرة.  تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضارة أو موائمة للمحتويات، والتكون مواد صنع األسطوانات وتوابعها 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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 . 1950األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يسمح باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
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 . IIتستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  

 يلي:  صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كماعبوات خارجية   )ب( 
 كغ 55 ورتون ليفي

 كغ 125 مادة أخرى غ ر الكرتون الليفي
 . 3-1-1-4ليس من الضرورن استيفاء األحكام الواردة في 

 يتم تصميم وتصنيع العبوات على نحو يمنع الحركة الزائدة والتفريغ غ ر المقصود لأليروسوالت أثناء ظروف النقل العادية. 
 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 

PP87  تزود العبوات بوسمم لة احتباس ألن سممائل طل ق  327التي تنقل وفقا  للتوجيه الشاص    ، نفايات األيروسمموالت 1950األمم المتحدة   في حالة رقم ،
 وتزايد الضغط. خط رة    اء جو أ الحركة يمكن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استشدام مادة ماصة. وتوفر تهوية كافية للعبوة لمنع تكوين  
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P208 توجيه التعبئة P208 

   .2ينطبق  ذا التوجيه على الغازات الممتزة من الرتبة 

 : 1-6-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء االشتراطات العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  ( 1) 
  ISO 11513:2019  أو  ISO 11513:2011  المعماي رووفقما     2-2-6 و محمدد في الفقرة   أن تكون األسممممممممممممممطوانمات مصممممممممممممممنعمة كمما )أ( 

 ؛ ISO 9809-1:2019أو  ISO 9809-1:2010 أو
وللمواصمممفات المعتمدة من السممملطات المشتصمممة    3-2-6وفقا  للفقرة    2016كانون الثاني/يناير   1وأن تكون األسمممطوانات مصمممنوعة قبل   )ب( 

 في بلدان النقل واالستشدام. 
 °س. 50ك لوباسكال عند   300°س وأقل من 20ك لوباسكال عند  101,3يج  أن يكون الضغط في كل أسطوانة مملوءة أقل من  ( 2) 
 بار.  21يج  أن يكون أدنى ضغط لالختبار في األسطوانة   ( 3) 
 بار.  94,5جار األدنى في األسطوانة  يج  أن يكون ضغط االنف ( 4) 
 °س ضغط اختبار األسطوانة. 65يتجاوز الضغط الداخلي عند  يج  أن ال ( 5) 
يؤثر   خطرة بتفاعلها مع الغاز الممتز. ويج  أال تؤدن إلى تكوين مركبات ضممممممممارة أو يج  أن تكون المادة الممتزة متوافقة مع األسممممممممطوانة وأال ( 6) 

 يحدث تفاعال  خطرا  )مثل التفاعل المحفز(.  يضعفها وأال الممتزة على األسطوانة أوالغاز المشتلط مع المادة  
ت في يج  أن ُيتحقَّق من نوعية المادة الممتزة عند كل ملء للتأود من أن اشمممممتراطات الضمممممغط والثبات الكيميائي لتوجيه التعبئة  ذا قد اسمممممتوف  ( 7) 

 ول مرة تقدم ف ها عبوة غاز ممتز للنقل. 
 الشع  الواردة في  ذه الالئحة.  تستوفي المادة الممتزة معاي ر أّن من الرت  أو   أن اليج ( 8) 
(  50ق )ت  50LCيج  أن تكون االشمممممتراطات المتعلقة باألسمممممطوانات ووسمممممائل اإلغالق التي تحتون على غازات سمممممامة ترك ز ا النصمممممفي القاتل   ( 9) 

 ( على النحو التالي: 1أقل )انظر الجدول   )جزء في المل ون( أو  3مل/م 200بمقدار يساون  
زة للضغط، تطابق لولبتها لولبة مشارج الصمامات.  ُتجهَّز مشارج الصمامات بسدادات أو )أ(   أغطية مانعة لتسرب الغاز، محتج 

 عبر ا.  عن طريق العبوة أو  يكون الصمام إما من نوع عديم الحشية وبحاجز عديم الثقوب، وإما من نوع يمنع التسري  )ب( 
 وس لة إغالق بعد ملئها للتأود من عدم التسرب.  تشتبر كل أسطوانة أو )ج( 
يج  أن يكون كل صمممممام مت نا  بح ا يصمممممد لضممممغط االختبار في األسممممطوانة، وموصمممموال  مباشممممرة باألسممممطوانة إما بلول  مسممممتدق وإما  )د( 

 . ISO 10692-2:2001بوس لة أخرى تفي باشتراطات الم يار  
 ال ترك  وس لة لتشأيف الضغط على األسطوانات ووسائل اإلغالق.  )ه( 

أغطية مانعة لتسرب الغاز تطابق لولبتها   يج  أن تجهز مشارج صمامات األسطوانات التي تحتون على الغازات التلقائية االشتعال بسدادات أو ( 10) 
 لولبة مشارج الصمامات. 

( أو الملحق  2024كانون األول/ ديسممممممبر    31)السمممممارن حتى    ISO 11513:2011 للملحق أل  من الم يار  يج  أن يكون إجراء الملء وفقا   ( 11) 
 . ISO 11513:201أل  من الم يار  

 سنوات.  5يج  أن تكون الفترة القصوى ب ن عمليات الفحص الدورن   ( 12) 
 (. 1األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة المنطبقة على مادة بع نها )انظر الجدول   ( 13) 

 التوافق المادن 
 :a  .ال تستشدم األسطوانات المصنوعة من سبائك األلومن وم 
 :d باألسطوانات التي تحمل العالمة ب يسمح إال عند استشدام األسطوانات الفوالذية، الH  ع(. 4-7-2-2-6ب وفقا  للفقرة( 
 أحكام تنطبق على الغازات تحديدا   

r :  يتجاوز الضغط ثلثي ضغط االختبار لألسطوانة.  يج  أن تكون نسبة ملء  ذا الغاز محدودة بح ا أنه إذا حدث تحلل كامل، ال 
 التوافق المادن لغازات ممتزة غ ر محددة على نحو آخر )ل م أ( 

z :   خطرة.  تتفاعل معها على نحو يشكل مركبات ضارة أو موائمة للمحتويات، والتكون مواد صنع األسطوانات وتوابعها 

 )تابع على الصفحة التالية( 
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P208  تابع(توجيه التعبئة( P208 

 : الغازات الممتزة 1الجدول 

األمم   رقم
 الشعبة  الرتبة أو  االسم والوصف  المتحدة 

الخطورة  
 الفرعية 

التركيز القاتل  
 3مل/م

الخاصة  األحكام 
 المتعلقة بالتعبئة 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

 z   1-2 غازات ممتزة، لهوبة، ل م أ  3510

 z   2-2 غازات ممتزة، ل م أ  3511

 z 5  000  ≤  3-2 غازات ممتزة، سامة، ل م أ  3512

 z  1-5 2-2 غازات ممتزة، مؤكسدة، ل م أ  3513

 z 5  000  ≤ 1-2 3-2 غازات ممتزة، سامة، لهوبة، ل م أ  3514

 z 5  000  ≤ 1-5 3-2 غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، ل م أ  3515

 z 5  000  ≤ 8 3-2 غازات ممتزة، سامة، أوالة، ل م أ  3516

3517 
 1-2 3-2 غازات ممتزة، سامة، لهوبة، أوالة، ل م أ 

8 
≥  000  5 

z 

3518 
 1-5 3-2 غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، أوالة، ل م أ 

8 
≥  000  5 

z 

 a 387 8 3-2 ثالا فلوريد البورون، ممتز  3519

 ولور، ممتز  3520
2-3 5-1 

8 
293 

a 

 a 450 8 3-2 رابع فلوريد الس ليكون، ممتز  3521

 d 20 1-2 3-2 أرس ن، ممتز  3522

 d, r 620 1-2 3-2 جرمان، ممتز 3523

  190 8 3-2 خامس فلوريد الفوسفور، ممتز  3524

 d 20 1-2 3-2 فوسف ن، ممتز 3525

  2 1-2 3-2 س ل ن د اله دروج ن، ممتز  3526

 

P300 توجيه التعبئة P300 
 . 3064األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
  4D أو 4C2 أو 4C1تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية خارجية )  عبوات مجمعة مكونة من عل  معدنية داخلية ال 

 لترات من المحلول.  5أوثر من على  تحتون   ( ال4Fأو
 اطات إضافية: اشتر 

 تحاط العل  المعدنية إحاطة كاملة بمادة توس د ماصة.  -1
 تبطن الصناديق الششبية تبط نا  كامال  بمادة مناسبة كتيمة للماء والنتروغليسرين.  -2
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P301 توجيه التعبئة P301 
 . 3165األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 
 وعاء ضغط مصنوع من أناب   األلومن وم ومزود بأغطية ملحومة.  ( 1) 

 لترا . 46يتكون االحتواء األولي للوقود داخل  ذا الوعاء من خزان من األلومن وم الملحوم ذن حجم داخلي أقصى مقداره  
 ك لوباسكال. 2 755ك لوباسكال والضغط المانومترن االنفجارن األدنى  1 275يكون الضغط المانومترن التصميمي األدنى للوعاء الشارجي  
 نيعه وقبل شحنه للتأود من أنه مانع للتسرب.يفحص كل وعاء أثناء تص  
غلقة بإحكام  تغلَّ  الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمونة بمادة توس د غ ر قابلة لالحتراق، مثل مادة الف رميكواليت، داخل عبوة معدنية خارجية م 

 تحمي بصورة كافية جميع التجه زات.
 لترا . 42وطرد احتواء أولي تكون كمية الوقود القصوى لكل   

 وعاء ضغط مصنوع من األلومن وم.  ( 2) 
 لترا .   46يتكون االحتواء األولي للوقود داخل  ذا الوعاء من حج رة وقود ملحومة كتيمة للبشار مزودة بحويصلة مرنة ذات حجم داخلي أقصى مقداره   
 ك لوباسكال. 5 170ك لوباسكال والضغط المانومترن االنفجارن األدنى   2 680يكون الضغط المانومترن التصميمي األدنى لوعاء الضغط  
ادة  يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأود من أنه مانع للتسرب، ثم يغلَّ  بصورة مأمونة في مادة توس د غ ر قابلة لالحتراق، مثل م 

 الف رميكواليت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام تحمي بصورة كافية جميع التجه زات.
 لترا . 42طرد و احتواء أولي تكون كمية الوقود القصوى لكل   

 
P302 توجيه التعبئة P302 

 . 3269األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات المجمعة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات الشارجية:
 ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ،1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 العبوات الداخلية:
غرام لكل عبوة داخلية    500مل لترا  لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و   125  )أوس د فوقي عضون(   تكون الكمية القصوى للمادة الحفازة 

 إذا كانت صلبة. 
 ت بأ المادة األساسية والمادة الحفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية.

 تتفاعل تفاعال  خطرا  في حال حدوث تسرب. يجوز وضع المكونات في نفس العبوة الشارجية شريطة أال
 ، بتطبيقها على المادة األساسية. 3وفقا  للمعاي ر الشاصة بالرتبة   III أو IIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  
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P208  تابع(توجيه التعبئة( P208 

 : الغازات الممتزة 1الجدول 

األمم   رقم
 الشعبة  الرتبة أو  االسم والوصف  المتحدة 

الخطورة  
 الفرعية 

التركيز القاتل  
 3مل/م

الخاصة  األحكام 
 المتعلقة بالتعبئة 

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

 z   1-2 غازات ممتزة، لهوبة، ل م أ  3510

 z   2-2 غازات ممتزة، ل م أ  3511

 z 5  000  ≤  3-2 غازات ممتزة، سامة، ل م أ  3512

 z  1-5 2-2 غازات ممتزة، مؤكسدة، ل م أ  3513

 z 5  000  ≤ 1-2 3-2 غازات ممتزة، سامة، لهوبة، ل م أ  3514

 z 5  000  ≤ 1-5 3-2 غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، ل م أ  3515

 z 5  000  ≤ 8 3-2 غازات ممتزة، سامة، أوالة، ل م أ  3516

3517 
 1-2 3-2 غازات ممتزة، سامة، لهوبة، أوالة، ل م أ 

8 
≥  000  5 

z 

3518 
 1-5 3-2 غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، أوالة، ل م أ 

8 
≥  000  5 

z 

 a 387 8 3-2 ثالا فلوريد البورون، ممتز  3519

 ولور، ممتز  3520
2-3 5-1 

8 
293 

a 

 a 450 8 3-2 رابع فلوريد الس ليكون، ممتز  3521

 d 20 1-2 3-2 أرس ن، ممتز  3522

 d, r 620 1-2 3-2 جرمان، ممتز 3523

  190 8 3-2 خامس فلوريد الفوسفور، ممتز  3524

 d 20 1-2 3-2 فوسف ن، ممتز 3525

  2 1-2 3-2 س ل ن د اله دروج ن، ممتز  3526

 

P300 توجيه التعبئة P300 
 . 3064األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
  4D أو 4C2 أو 4C1تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية خارجية )  عبوات مجمعة مكونة من عل  معدنية داخلية ال 

 لترات من المحلول.  5أوثر من على  تحتون   ( ال4Fأو
 اطات إضافية: اشتر 

 تحاط العل  المعدنية إحاطة كاملة بمادة توس د ماصة.  -1
 تبطن الصناديق الششبية تبط نا  كامال  بمادة مناسبة كتيمة للماء والنتروغليسرين.  -2
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P301 توجيه التعبئة P301 
 . 3165األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 
 وعاء ضغط مصنوع من أناب   األلومن وم ومزود بأغطية ملحومة.  ( 1) 

 لترا . 46يتكون االحتواء األولي للوقود داخل  ذا الوعاء من خزان من األلومن وم الملحوم ذن حجم داخلي أقصى مقداره  
 ك لوباسكال. 2 755ك لوباسكال والضغط المانومترن االنفجارن األدنى  1 275يكون الضغط المانومترن التصميمي األدنى للوعاء الشارجي  
 نيعه وقبل شحنه للتأود من أنه مانع للتسرب.يفحص كل وعاء أثناء تص  
غلقة بإحكام  تغلَّ  الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمونة بمادة توس د غ ر قابلة لالحتراق، مثل مادة الف رميكواليت، داخل عبوة معدنية خارجية م 

 تحمي بصورة كافية جميع التجه زات.
 لترا . 42وطرد احتواء أولي تكون كمية الوقود القصوى لكل   

 وعاء ضغط مصنوع من األلومن وم.  ( 2) 
 لترا .   46يتكون االحتواء األولي للوقود داخل  ذا الوعاء من حج رة وقود ملحومة كتيمة للبشار مزودة بحويصلة مرنة ذات حجم داخلي أقصى مقداره   
 ك لوباسكال. 5 170ك لوباسكال والضغط المانومترن االنفجارن األدنى   2 680يكون الضغط المانومترن التصميمي األدنى لوعاء الضغط  
ادة  يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأود من أنه مانع للتسرب، ثم يغلَّ  بصورة مأمونة في مادة توس د غ ر قابلة لالحتراق، مثل م 

 الف رميكواليت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام تحمي بصورة كافية جميع التجه زات.
 لترا . 42طرد و احتواء أولي تكون كمية الوقود القصوى لكل   

 
P302 توجيه التعبئة P302 

 . 3269األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات المجمعة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات الشارجية:
 ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ،1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 العبوات الداخلية:
غرام لكل عبوة داخلية    500مل لترا  لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و   125  )أوس د فوقي عضون(   تكون الكمية القصوى للمادة الحفازة 

 إذا كانت صلبة. 
 ت بأ المادة األساسية والمادة الحفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية.

 تتفاعل تفاعال  خطرا  في حال حدوث تسرب. يجوز وضع المكونات في نفس العبوة الشارجية شريطة أال
 ، بتطبيقها على المادة األساسية. 3وفقا  للمعاي ر الشاصة بالرتبة   III أو IIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  
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P400 توجيه التعبئة P400 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

. وتصممممنع األوعية من الفوالذ وتشضممممع الختبار بدئي ثم الختبارات دورية  6-3-1-4الضممممغط شممممريطة اسممممتيفاء األحكام العامة الواردة في    أوعية ( 1) 
بار( )ضممغط مانومترن(. ويكون السممائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز خامل على  10ميغاباسممكال )  1يقل عن  سممنوات عند ضممغط ال 10 ول
 بار(.  0,2ك لوباسكال )  20يقل الضغط المانومترن عن أال

 1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو  1A1أسطوانات )  ( أو4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1 أو  4N أو  4B أو 4A)   صناديق ( 2) 
معمدنيمة   ( تتضمممممممممممممممن علبما  معمدنيمة مغلقمة بمإحكمام ف هما عبوات داخليمة زجماجيمة أو3B2 أو  3B1 أو  3A2 أو  3A1تنكمات )  أو(  1G أو  1D أو
ويج  أن تكون العبوات الداخلية مزودة بسدادات ملولبة أو سدادات تثبَّت بإحكام  تزيد سعة كل منها على لتر واحد ولها سدادات ذات حشايا.   ال

وتوسمممممد العبوات الداخلية من جميع الجوان  بمادة جافة ماصمممممة  أو ارتشاء ا في حالة الصمممممدم أو اال تزاز أثناء النقل.    بأن وسممممم لة تمنع زحزحتها
في المائة من سمممممعتها. وتبلغ الكتلة الصمممممافية   90تمأل العبوات الداخلية بأوثر من  غ ر قابلة لالحتراق تكفي المتصممممماص المحتويات بكاملها. وال

 كغ.  125رجية  القصوى للعبوات الشا
 4B أو  4Aصممممناديق )  ( أو3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1تنكات )  (، أو1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1)   أسممممطوانات ( 3) 

كغ تتضممن علبا  معدنية داخلية مغلقة بإحكام    150المعدن تبلغ الكتلة الصمافية القصموى لكل منها   األلومن وم أو ( مصمنوعة من الفوالذ أو4N أو
ويج  أن تكون العبوات الداخلية مزودة بسممممدادات ملولبة أو سممممدادات تثبَّت    لترات، ولها سممممدادات ذات حشممممايا.  4تزيد سممممعة الواحدة منها عن   ال
وتوسممممممد العبوات الداخلية من جميع الجوان  بمادة جافة    حكام بأن وسمممممم لة تمنع زحزحتها أو ارتشاء ا في حالة الصممممممدم أو اال تزاز أثناء النقل. بإ

ماصمة غ ر قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتصماص المحتويات بكاملها. وتفصمل كل طبقة من العبوات الداخلية بحاجز فاصمل باإلضمافة إلى مادة  
 في المائة من سعتها.  90تمأل العبوات الداخلية بأوثر من  توس د. والال

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP86   إحدى الوسائل األخرى.  ، يج  إزالة الهواء من ح ز البشار بواسطة النتروج ن أو3394و 3392في حالة رقمي األمم المتحدة 

 
P401 توجيه التعبئة P401 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
. وتصمنع األوعية من الفوالذ وتشضمع الختبار بدئي ثم الختبارات دورية كل 6-3-1-4أوعية الضمغط شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة الواردة في   ( 1) 

بار( )ضمممممغط مانومترن(. ويكون السمممممائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز خامل على   6)   ميغاباسمممممكال  0,6يقل عن  سمممممنوات عند ضمممممغط ال 10
 بار(.  0,2ك لوباسكال )  20يقل الضغط المانومترن عن  أال

 العبوات المجمعة ( 2) 
 العبوات الشارجية: 

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

 . ( 3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1  ،3H2) تنكات  
 العبوات الداخلية: 
 لتر 1البالستيك مزودة بسدادات ملولبة وبسعة قصوى   المعدن أو من الزجاج أو  مصنوعة

 بكاملها. يج  أن تكون العبوة الداخلية محاطة بمادة توس د وامتصاص خاملة بكمية تكفي المتصاص المحتويات  
 كغ.  30ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوة الشارجية  
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P402 توجيه التعبئة P402 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

. وتصنع األوعية من الفوالذ وتشضع الختبار بدئي ثم الختبارات دورية  6-3-1-4أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   (1) 
(. ويكون السائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز خامل على  بار( )ضغط مانومترن   6ميغاباسكال )   0,6يقل عن   سنوات عند ضغط ال   10 ول
 بار(. 0,2ك لوباسكال )  20يقل الضغط المانومترن عن أال

 العبوات المجمعة ( 2) 
 العبوات الشارجية: 

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

 . ( 3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1  ،3H2) تنكات  
 يلي:  العبوات الداخلية بكتلة صافية قصوى كما

 كغ 10 زجاج 
 كغ 15 بالستيك معدن أو

 تزود كل عبوة داخلية بسدادات ملولبة. 
 تحاط كل عبوة داخلية بمادة توس د وامتصاص خاملة بكمية تكفي المتصاص المحتويات بكاملها. 

 كغ.  125تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية   يج  أال
 لترا . 250( ذات سعة قصوى 1A1أسطوانات فوالذية )  (3) 
 لترا . 250( ذات سعة قصوى مقدار ا 6HB1 أو  6HA1األلومن وم )  عبوات مركبة مكونة من وعاء بالستيكي داخل أسطوانة من الفوالذ أو (4) 
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P400 توجيه التعبئة P400 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

. وتصممممنع األوعية من الفوالذ وتشضممممع الختبار بدئي ثم الختبارات دورية  6-3-1-4الضممممغط شممممريطة اسممممتيفاء األحكام العامة الواردة في    أوعية ( 1) 
بار( )ضممغط مانومترن(. ويكون السممائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز خامل على  10ميغاباسممكال )  1يقل عن  سممنوات عند ضممغط ال 10 ول
 بار(.  0,2ك لوباسكال )  20يقل الضغط المانومترن عن أال

 1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو  1A1أسطوانات )  ( أو4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1 أو  4N أو  4B أو 4A)   صناديق ( 2) 
معمدنيمة   ( تتضمممممممممممممممن علبما  معمدنيمة مغلقمة بمإحكمام ف هما عبوات داخليمة زجماجيمة أو3B2 أو  3B1 أو  3A2 أو  3A1تنكمات )  أو(  1G أو  1D أو
ويج  أن تكون العبوات الداخلية مزودة بسدادات ملولبة أو سدادات تثبَّت بإحكام  تزيد سعة كل منها على لتر واحد ولها سدادات ذات حشايا.   ال

وتوسمممممد العبوات الداخلية من جميع الجوان  بمادة جافة ماصمممممة  أو ارتشاء ا في حالة الصمممممدم أو اال تزاز أثناء النقل.    بأن وسممممم لة تمنع زحزحتها
في المائة من سمممممعتها. وتبلغ الكتلة الصمممممافية   90تمأل العبوات الداخلية بأوثر من  غ ر قابلة لالحتراق تكفي المتصممممماص المحتويات بكاملها. وال

 كغ.  125رجية  القصوى للعبوات الشا
 4B أو  4Aصممممناديق )  ( أو3B2 أو 3B1 أو 3A2 أو 3A1تنكات )  (، أو1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1)   أسممممطوانات ( 3) 

كغ تتضممن علبا  معدنية داخلية مغلقة بإحكام    150المعدن تبلغ الكتلة الصمافية القصموى لكل منها   األلومن وم أو ( مصمنوعة من الفوالذ أو4N أو
ويج  أن تكون العبوات الداخلية مزودة بسممممدادات ملولبة أو سممممدادات تثبَّت    لترات، ولها سممممدادات ذات حشممممايا.  4تزيد سممممعة الواحدة منها عن   ال
وتوسممممممد العبوات الداخلية من جميع الجوان  بمادة جافة    حكام بأن وسمممممم لة تمنع زحزحتها أو ارتشاء ا في حالة الصممممممدم أو اال تزاز أثناء النقل. بإ

ماصمة غ ر قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتصماص المحتويات بكاملها. وتفصمل كل طبقة من العبوات الداخلية بحاجز فاصمل باإلضمافة إلى مادة  
 في المائة من سعتها.  90تمأل العبوات الداخلية بأوثر من  توس د. والال

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP86   إحدى الوسائل األخرى.  ، يج  إزالة الهواء من ح ز البشار بواسطة النتروج ن أو3394و 3392في حالة رقمي األمم المتحدة 

 
P401 توجيه التعبئة P401 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
. وتصمنع األوعية من الفوالذ وتشضمع الختبار بدئي ثم الختبارات دورية كل 6-3-1-4أوعية الضمغط شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة الواردة في   ( 1) 

بار( )ضمممممغط مانومترن(. ويكون السمممممائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز خامل على   6)   ميغاباسمممممكال  0,6يقل عن  سمممممنوات عند ضمممممغط ال 10
 بار(.  0,2ك لوباسكال )  20يقل الضغط المانومترن عن  أال

 العبوات المجمعة ( 2) 
 العبوات الشارجية: 

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

 . ( 3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1  ،3H2) تنكات  
 العبوات الداخلية: 
 لتر 1البالستيك مزودة بسدادات ملولبة وبسعة قصوى   المعدن أو من الزجاج أو  مصنوعة

 بكاملها. يج  أن تكون العبوة الداخلية محاطة بمادة توس د وامتصاص خاملة بكمية تكفي المتصاص المحتويات  
 كغ.  30ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوة الشارجية  
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P402 توجيه التعبئة P402 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

. وتصنع األوعية من الفوالذ وتشضع الختبار بدئي ثم الختبارات دورية  6-3-1-4أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   (1) 
(. ويكون السائل أثناء النقل تحت طبقة من غاز خامل على  بار( )ضغط مانومترن   6ميغاباسكال )   0,6يقل عن   سنوات عند ضغط ال   10 ول
 بار(. 0,2ك لوباسكال )  20يقل الضغط المانومترن عن أال

 العبوات المجمعة ( 2) 
 العبوات الشارجية: 

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

 . ( 3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1  ،3H2) تنكات  
 يلي:  العبوات الداخلية بكتلة صافية قصوى كما

 كغ 10 زجاج 
 كغ 15 بالستيك معدن أو

 تزود كل عبوة داخلية بسدادات ملولبة. 
 تحاط كل عبوة داخلية بمادة توس د وامتصاص خاملة بكمية تكفي المتصاص المحتويات بكاملها. 

 كغ.  125تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية   يج  أال
 لترا . 250( ذات سعة قصوى 1A1أسطوانات فوالذية )  (3) 
 لترا . 250( ذات سعة قصوى مقدار ا 6HB1 أو  6HA1األلومن وم )  عبوات مركبة مكونة من وعاء بالستيكي داخل أسطوانة من الفوالذ أو (4) 
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P403  التعبئةتوجيه P403 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات المجمعة 
 الكتلة الصافية القصوى  العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 

 كغ 2 زجاج
 كغ 15 بالستيك

 كغ 20 معدن
 يحكم إغالق العبوات الداخلية

 بسدادات ملولبة، مثال (  بشرائط أو)بإغالقها  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 1Dخش  رقائقي )) 

 ( 1Gورتون ) 
 صناديق

 ( 4Aفوالذ ) 
 ( 4Bألومن وم ) 

 ( 4Nمعدن آخر ) 
 ( 4C1خش  طبيعي ) 

 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dرقائقي ) خش   

 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

 ( 4H1بالستيك ممدد ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 تنكات
 3A1) ،(3A2فوالذ  

 3B1)  ،(3B2ألومن وم  
 3H1) ،(3H2بالستيك  

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 60

 كغ 250
 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 الكتلة الصافية القصوى   العبوات المفردة 
 أسطوانات

 ( 1A1  ،1A2فوالذ ) 
 1B1) ،  (1B2ألومن وم  

 1N1) ،  (1N2األلومن وم   معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 1H1  ،(1H2بالستيك ) 

 تنكات
 3A1) ، (3A2فوالذ  

 3B1)  ،(3B2ألومن وم  
 3H1) ،(3H2بالستيك  

 العبوات المركبة
 ( 6HB1 أو  6HA1األلومن وم )  وعاء بالستيكي داخل أسطوانة من الفوالذ أو

 6HH1 أو  6HG1الششممممممممم  الرقائقي )  البالسمممممممممتيك أو وعاء بالسمممممممممتيكي داخل أسمممممممممطوانة من الكرتون أو 
 ( 6HD1 أو
الكرتون الليفي   الششم  الرقائقي أو الششم  أو األلومن وم أو وعاء بالسمتيكي داخل صمندوق من الفوالذ أو 

 6HH2)  أو  6HG2 أو 6HD2 أو  6HC أو 6HB2 ( أو6HA2  صل الالبالستيك   أو

  
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 250
 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 
 كغ 250
 كغ 75

 
 كغ 75

 
   . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    أوعية الضغط

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP83 محذوف   
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P404 توجيه التعبئة P404 

  2545و  2441و   2008و   2005و   1855و   1854و   1383ينطبق  ذا التوجيه على المواد الصممممممممملبة التلقائية االشمممممممممتعال المدرجة تحت أرقام األمم المتحدة التالية:  
 . 3393و   3391و  3200و   2881و   2846و   2546و 

 : 3-1-4و 1-1-4ُيرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 العبوات المجمعة ( 1) 

 4N أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1أو  1A2 أو  1A1)  : العبوات الخارجية
 ( 4H2 أو  4G أو  4F أو  4Dو 4C2 أو 4C1 أو

 كغ. تكون العبوات الداخلية محكمة اإلغالق.  15تزيد الكتلة الصافية لكل منها على   أوعية معدنية ال : العبوات الداخلية 
كغ، ولها سمممممدادات ذات حشمممممايا، وتوسمممممد من جميع الجوان     1تزيد الكتلة الصمممممافية لكل منها على  أوعية معدنية ال

 وتحتويها عل  معدنية داخلية مغلقة بإحكام. 
 كغ.  125وتبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوات الشارجية  

حالة    سممممممدادات تثبَّت بإحكام بأن وسمممممم لة تمنع زحزحتها أو ارتشاء ا في ويج  أن تكون العبوات الداخلية مزودة بسممممممدادات ملولبة أو
 الصدم أو اال تزاز أثناء النقل. 

    
( الكتلمة اإلجمماليمة القصممممممممممممموى:  3B2 أو  3B1 أو  3A2 أو   3A1أو  1N2 أو   1N1 أو   1B2  أو  1B1 أو  1A2 أو   1A1)  : العبوات المعدنية  ( 2) 

 كغ.   150
أو : العبوات المركبة ( 3)  المفموالذ  ممن  أسممممممممممممممطموانمممممممة  داخمممممممل  بمالسممممممممممممممتميمكمي  )  وعممممممماء  اإلجمممممممممالميمممممممة  6HB1 أو  6HA1األلموممنم موم  المكمتملمممممممة   ) 

 كغ.  150القصوى:  
 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   أوعية الضغطيمكن استشدام  

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP86   األخرى. إحدى الوسائل   ، يج  إزالة الهواء من ح ز البشار بواسطة النتروج ن أو3393و 3391في حالة رقمي األمم المتحدة 

 
P405 توجيه التعبئة P405 

 . 1381األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 ، فوسفور رط : 1381األمم المتحدة   في حالة رقم ( 1) 
 العبوات المجمعة )أ(  
 كغ.  75( الكتلة الصافية القصوى:  4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو  4A)  الخارجية: العبوات    

 العبوات الداخلية:  
 كغ؛  15عل  معدنية محكمة اإلغالق، الكتلة الصافية القصوى لكل منها   '1'
  من جميع الجوان  بمادة جافة ماصمممة غ ر قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتصممماص كامل المحتويات   أو عبوات داخلية زجاجية موسمممدة  '2'

 كغ؛  2وذات كتلة صافية قصوى  
 كغ.  400(. الكتلة الصافية القصوى:  1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو  1A1)   األسطوانات )ب(  
 كغ.  120(. الكتلة الصافية القصوى:  3B1 أو  3A1)   التنكات  
 . IIبمستوى أداء مجموعة التعبئة   4-5-1-6تكون  ذه العبوات قادرة على اجتياز اختبار منع التسرب المب ن في الفقرة   

 ، فوسفور جاف: 1381األمم المتحدة   في حالة رقم ( 2) 
 وجود فاصمة منصهرة؛   كغ، في حالة 400( بكتلة صافية قصوى  1N2 أو 1B2 أو 1A2)   أسطوانات )أ( 

 ، على النحو الذن تحدده السلطة المشتصة. 1أصناف ذات غالف صل  إذا ُنقل بدون مكونات الرتبة   أو في قذائ  أو )ب( 
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P403  التعبئةتوجيه P403 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات المجمعة 
 الكتلة الصافية القصوى  العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 

 كغ 2 زجاج
 كغ 15 بالستيك

 كغ 20 معدن
 يحكم إغالق العبوات الداخلية

 بسدادات ملولبة، مثال (  بشرائط أو)بإغالقها  

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 1Dخش  رقائقي )) 

 ( 1Gورتون ) 
 صناديق

 ( 4Aفوالذ ) 
 ( 4Bألومن وم ) 

 ( 4Nمعدن آخر ) 
 ( 4C1خش  طبيعي ) 

 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 ( 4Dرقائقي ) خش   

 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

 ( 4H1بالستيك ممدد ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 تنكات
 3A1) ،(3A2فوالذ  

 3B1)  ،(3B2ألومن وم  
 3H1) ،(3H2بالستيك  

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 60

 كغ 250
 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 الكتلة الصافية القصوى   العبوات المفردة 
 أسطوانات

 ( 1A1  ،1A2فوالذ ) 
 1B1) ،  (1B2ألومن وم  

 1N1) ،  (1N2األلومن وم   معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 1H1  ،(1H2بالستيك ) 

 تنكات
 3A1) ، (3A2فوالذ  

 3B1)  ،(3B2ألومن وم  
 3H1) ،(3H2بالستيك  

 العبوات المركبة
 ( 6HB1 أو  6HA1األلومن وم )  وعاء بالستيكي داخل أسطوانة من الفوالذ أو

 6HH1 أو  6HG1الششممممممممم  الرقائقي )  البالسمممممممممتيك أو وعاء بالسمممممممممتيكي داخل أسمممممممممطوانة من الكرتون أو 
 ( 6HD1 أو
الكرتون الليفي   الششم  الرقائقي أو الششم  أو األلومن وم أو وعاء بالسمتيكي داخل صمندوق من الفوالذ أو 

 6HH2)  أو  6HG2 أو 6HD2 أو  6HC أو 6HB2 ( أو6HA2  صل الالبالستيك   أو

  
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 250
 كغ 250
 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 
 كغ 250
 كغ 75

 
 كغ 75

 
   . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    أوعية الضغط

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP83 محذوف   
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P404 توجيه التعبئة P404 

  2545و  2441و   2008و   2005و   1855و   1854و   1383ينطبق  ذا التوجيه على المواد الصممممممممملبة التلقائية االشمممممممممتعال المدرجة تحت أرقام األمم المتحدة التالية:  
 . 3393و   3391و  3200و   2881و   2846و   2546و 

 : 3-1-4و 1-1-4ُيرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 العبوات المجمعة ( 1) 

 4N أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1أو  1A2 أو  1A1)  : العبوات الخارجية
 ( 4H2 أو  4G أو  4F أو  4Dو 4C2 أو 4C1 أو

 كغ. تكون العبوات الداخلية محكمة اإلغالق.  15تزيد الكتلة الصافية لكل منها على   أوعية معدنية ال : العبوات الداخلية 
كغ، ولها سمممممدادات ذات حشمممممايا، وتوسمممممد من جميع الجوان     1تزيد الكتلة الصمممممافية لكل منها على  أوعية معدنية ال

 وتحتويها عل  معدنية داخلية مغلقة بإحكام. 
 كغ.  125وتبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوات الشارجية  

حالة    سممممممدادات تثبَّت بإحكام بأن وسمممممم لة تمنع زحزحتها أو ارتشاء ا في ويج  أن تكون العبوات الداخلية مزودة بسممممممدادات ملولبة أو
 الصدم أو اال تزاز أثناء النقل. 

    
( الكتلمة اإلجمماليمة القصممممممممممممموى:  3B2 أو  3B1 أو  3A2 أو   3A1أو  1N2 أو   1N1 أو   1B2  أو  1B1 أو  1A2 أو   1A1)  : العبوات المعدنية  ( 2) 

 كغ.   150
أو : العبوات المركبة ( 3)  المفموالذ  ممن  أسممممممممممممممطموانمممممممة  داخمممممممل  بمالسممممممممممممممتميمكمي  )  وعممممممماء  اإلجمممممممممالميمممممممة  6HB1 أو  6HA1األلموممنم موم  المكمتملمممممممة   ) 

 كغ.  150القصوى:  
 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   أوعية الضغطيمكن استشدام  

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP86   األخرى. إحدى الوسائل   ، يج  إزالة الهواء من ح ز البشار بواسطة النتروج ن أو3393و 3391في حالة رقمي األمم المتحدة 

 
P405 توجيه التعبئة P405 

 . 1381األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 ، فوسفور رط : 1381األمم المتحدة   في حالة رقم ( 1) 
 العبوات المجمعة )أ(  
 كغ.  75( الكتلة الصافية القصوى:  4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو  4A)  الخارجية: العبوات    

 العبوات الداخلية:  
 كغ؛  15عل  معدنية محكمة اإلغالق، الكتلة الصافية القصوى لكل منها   '1'
  من جميع الجوان  بمادة جافة ماصمممة غ ر قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتصممماص كامل المحتويات   أو عبوات داخلية زجاجية موسمممدة  '2'

 كغ؛  2وذات كتلة صافية قصوى  
 كغ.  400(. الكتلة الصافية القصوى:  1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو  1A1)   األسطوانات )ب(  
 كغ.  120(. الكتلة الصافية القصوى:  3B1 أو  3A1)   التنكات  
 . IIبمستوى أداء مجموعة التعبئة   4-5-1-6تكون  ذه العبوات قادرة على اجتياز اختبار منع التسرب المب ن في الفقرة   

 ، فوسفور جاف: 1381األمم المتحدة   في حالة رقم ( 2) 
 وجود فاصمة منصهرة؛   كغ، في حالة 400( بكتلة صافية قصوى  1N2 أو 1B2 أو 1A2)   أسطوانات )أ( 

 ، على النحو الذن تحدده السلطة المشتصة. 1أصناف ذات غالف صل  إذا ُنقل بدون مكونات الرتبة   أو في قذائ  أو )ب( 
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P406 توجيه التعبئة P406 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات المجمعة ( 1) 
 ( 3H2 أو 3H1أو 1H2 أو 1H1أو 1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1العبوات الشارجية: )  
 العبوات الداخلية: عبوات مقاومة للماء.  

الششمممممممم    ( من البالسممممممممتيك أو4H2و  4Gو 4C2و  4Fو 4Dو 4C1و  4Nو 4Bو  4Aصممممممممناديق )  ( أو1G أو  1D أو  1H2أسممممممممطوانات )  ( 2) 
 طالء مقاوم للماء.  بطانة رةيقة من البالستيك أو الكرتون الليفي، مزودة بكيس داخلي مقاوم للماء أو الرقائقي أو

تنكات معدنية   (، أو1H2 أو  1H1أسمممممممممطوانات بالسمممممممممتيكية )  (، أو1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسمممممممممطوانات معدنية )  ( 3) 
 (3A1  3 أوA2 3 أوB1 3 أوB2أو ،)  ( 3تنكات بالسمممممممممتيكيةH1 3 أوH2أو ،) األلومن وم   أوعية بالسمممممممممتيكية في أسمممممممممطوانات من الفوالذ أو
 (6HA1  6 أوHB1أو ،) 6الششمممممممممممم  الرقائقي )  بالسممممممممممممتيك أوال أوعية بالسممممممممممممتيكية في أسممممممممممممطوانات من الكرتون الليفي أوHG1  6 أوHH1 

  صممل  الالبالسممتيك   الكرتون الليفي أو الششمم  الرقائقي أو الششمم  أو األلومن وم أو أوعية بالسممتيكية في صممناديق من الفوالذ أو (، أو6HD1 أو
 (6HA2  6أوHB2  6 أوHC  6 أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2 .) 

 اشتراطات إضافية: 
فة.  الكحول أو العبوات بح ا ُيمنع تسرب محتوا ا من الماء أوُتصمم وتُبنى   -1  محتوى المادة الملطّ 
 بار(.   3ك لوباسكال )  300تراوم ضغط يزيد على   تُبنى وُتغَلق العبوات بطريقة تتجن  حدوث ضغط مفرط انفجارن أو -2
 بوة. نوع العبوة والكمية القصوى المسموح بها لكل ع 6-3-1-2تحدد أحكام الفقرة   -3

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP24   ل لكل طرد.   500تُنقل المواد بكميات تزيد على  ، ال 3369و   3368و   3367و   3366و   3365و   3364و   2852في حالة أرقام األمم المتحدة 
PP25 كغ لكل طرد.  15تُنقل المواد بكميات تزيد على  ، ال1347األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP26   المتحممممدة أرقممممام األمم  حممممالممممة    3344و  3317و  2907و  1517و  1349و  1348و  1347و  1344و  1322و  1321و  1320و  1310في 

 ، تكون العبوات خالية من الرصاص. 3376و
PP48 العبوات المصنوعة من مادة أخرى ذات قدر قل ل من المعدن، مثل وسائل   تستشدم العبوات المعدنية. أما ، ال3474األمم المتحدة   في حالة رقم

 تعتبر عبوات معدنية.  ، فال4-1-6التجه زات المعدنية األخرى كتلك المذكورة في الفقرة   اإلغالق المعدنية أو
PP78 كغ لكل طرد.  11,5ات تزيد على تُنقل المواد بكمي ، ال3370األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP80   تسمممممممتوفي العبوات مسمممممممتوى أداء مجموعة التعبئة  3344و  2907في حالة رقمي األمم المتحدة ،IIتسمممممممتشدم العبوات التي تسمممممممتوفي معاي ر   . وال

 . Iمجموعة التعبئة  
 

P407 توجيه التعبئة P407 
 . 2254و 1945و 1944و 1331ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 العبوات الشارجية: 

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

 . ( 3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1  ،3H2) تنكات  
 العبوات الداخلية: 

 يج  تعبئة ع دان الثقاب بإحكام في عبوات داخلية مغلقة بإحكام لمنع االشتعال العرضي في ظروف النقل العادية. 
كغ باسممممممممتثناء الصممممممممناديق المصممممممممنوعة من الكرتون الليفي التي يج    45تتجاوز الكتلة الصممممممممافية القصمممممممموى للعبوات الشارجية   يج  أال

 كغ.  30تتجاوز   أال
 . IIIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP27 دان الثقاب السمممممممممهلة االشمممممممممتعال في نفس العبوة الشارجية مع أن بضمممممممممائع خطرة أخرى بشالف  ت بأ ع ، ال1331األمم المتحدة   في حالة رقم 

 700يزيد على  تتضمن العبوات الداخلية ما ع دان الثقاب الشم ية بفستاب التي ت بأ في عبوات داخلية منفصلة. وال ع دان الثقاب المأمونة أو
 من ع دان الثقاب السهلة االشتعال. 
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P408 توجيه التعبئة P408 
 . 3292األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 في حالة الشاليا:  ( 1) 

 ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 
 ( 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H1 ،4H2) صناديق  

 ( 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  
وث أن  تكون العبوات مزودة بمادة توس د تكفي لمنع التماّس فيما ب ن الشاليا وب ن الشاليا والسطوح الداخلية للعبوة الشارجية ولضمان عدم حد

 حركة خطرة للشاليا داخل العبوة الشارجية أثناء النقل. 
 . IIعبئة  ويج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة الت

المصممممنوعة من األلواح الششممممبية(. ويج  عدم  في تغليفات واةية )مثل صممممناديق الشممممحن المغلفة تماما  أو يجوز نقل البطاريات غ ر م بأة أو ( 2) 
 مواد أخرى م بأة مع البطاريات.  تحم ل أطراف التوص ل ثقل بطاريات أو

 . 3-1-1-4ال داعي ألن تستوفي العبوات االشتراطات الواردة في   
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة   . ( 3-3-1-4)انظر   غك 400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 اشتراط إضافي: 
 يج  وقاية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية، وعزلها على نحو يحول دون حدوث حاالت قصر دارة.  

 
P409 توجيه التعبئة P409 

 . 3251و 3242و 2956ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 كغ؛  50بطبقة طالء؛ الكتلة الصافية القصوى:   ( يمكن تزويد ا ببطانة أو1Gأسطوانة من الكرتون الليفي )  ( 1) 
 وغ؛ 50( مزود بكيس بالستيكي داخلي وح د؛ الكتلة الصافية القصوى: 4Gعبوات مجّمعة: صندوق من الكرتون الليفي )  ( 2) 
عبوات بالسممتيكية داخلية يتضمممن كل منها وزنا   ( مع 1Gأسممطوانة من الكرتون الليفي )  ( أو4Gعبوات مجمعة: صممندوق من الكرتون الليفي )  ( 3) 

 كغ.  25كغ؛ الكتلة الصافية القصوى:   5أقصاه  
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P406 توجيه التعبئة P406 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات المجمعة ( 1) 
 ( 3H2 أو 3H1أو 1H2 أو 1H1أو 1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1العبوات الشارجية: )  
 العبوات الداخلية: عبوات مقاومة للماء.  

الششمممممممم    ( من البالسممممممممتيك أو4H2و  4Gو 4C2و  4Fو 4Dو 4C1و  4Nو 4Bو  4Aصممممممممناديق )  ( أو1G أو  1D أو  1H2أسممممممممطوانات )  ( 2) 
 طالء مقاوم للماء.  بطانة رةيقة من البالستيك أو الكرتون الليفي، مزودة بكيس داخلي مقاوم للماء أو الرقائقي أو

تنكات معدنية   (، أو1H2 أو  1H1أسمممممممممطوانات بالسمممممممممتيكية )  (، أو1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسمممممممممطوانات معدنية )  ( 3) 
 (3A1  3 أوA2 3 أوB1 3 أوB2أو ،)  ( 3تنكات بالسمممممممممتيكيةH1 3 أوH2أو ،) األلومن وم   أوعية بالسمممممممممتيكية في أسمممممممممطوانات من الفوالذ أو
 (6HA1  6 أوHB1أو ،) 6الششمممممممممممم  الرقائقي )  بالسممممممممممممتيك أوال أوعية بالسممممممممممممتيكية في أسممممممممممممطوانات من الكرتون الليفي أوHG1  6 أوHH1 

  صممل  الالبالسممتيك   الكرتون الليفي أو الششمم  الرقائقي أو الششمم  أو األلومن وم أو أوعية بالسممتيكية في صممناديق من الفوالذ أو (، أو6HD1 أو
 (6HA2  6أوHB2  6 أوHC  6 أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2 .) 

 اشتراطات إضافية: 
فة.  الكحول أو العبوات بح ا ُيمنع تسرب محتوا ا من الماء أوُتصمم وتُبنى   -1  محتوى المادة الملطّ 
 بار(.   3ك لوباسكال )  300تراوم ضغط يزيد على   تُبنى وُتغَلق العبوات بطريقة تتجن  حدوث ضغط مفرط انفجارن أو -2
 بوة. نوع العبوة والكمية القصوى المسموح بها لكل ع 6-3-1-2تحدد أحكام الفقرة   -3

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
PP24   ل لكل طرد.   500تُنقل المواد بكميات تزيد على  ، ال 3369و   3368و   3367و   3366و   3365و   3364و   2852في حالة أرقام األمم المتحدة 
PP25 كغ لكل طرد.  15تُنقل المواد بكميات تزيد على  ، ال1347األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP26   المتحممممدة أرقممممام األمم  حممممالممممة    3344و  3317و  2907و  1517و  1349و  1348و  1347و  1344و  1322و  1321و  1320و  1310في 

 ، تكون العبوات خالية من الرصاص. 3376و
PP48 العبوات المصنوعة من مادة أخرى ذات قدر قل ل من المعدن، مثل وسائل   تستشدم العبوات المعدنية. أما ، ال3474األمم المتحدة   في حالة رقم

 تعتبر عبوات معدنية.  ، فال4-1-6التجه زات المعدنية األخرى كتلك المذكورة في الفقرة   اإلغالق المعدنية أو
PP78 كغ لكل طرد.  11,5ات تزيد على تُنقل المواد بكمي ، ال3370األمم المتحدة   في حالة رقم 
PP80   تسمممممممتوفي العبوات مسمممممممتوى أداء مجموعة التعبئة  3344و  2907في حالة رقمي األمم المتحدة ،IIتسمممممممتشدم العبوات التي تسمممممممتوفي معاي ر   . وال

 . Iمجموعة التعبئة  
 

P407 توجيه التعبئة P407 
 . 2254و 1945و 1944و 1331ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 العبوات الشارجية: 

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

 . ( 3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1  ،3H2) تنكات  
 العبوات الداخلية: 

 يج  تعبئة ع دان الثقاب بإحكام في عبوات داخلية مغلقة بإحكام لمنع االشتعال العرضي في ظروف النقل العادية. 
كغ باسممممممممتثناء الصممممممممناديق المصممممممممنوعة من الكرتون الليفي التي يج    45تتجاوز الكتلة الصممممممممافية القصمممممممموى للعبوات الشارجية   يج  أال

 كغ.  30تتجاوز   أال
 . IIIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP27 دان الثقاب السمممممممممهلة االشمممممممممتعال في نفس العبوة الشارجية مع أن بضمممممممممائع خطرة أخرى بشالف  ت بأ ع ، ال1331األمم المتحدة   في حالة رقم 

 700يزيد على  تتضمن العبوات الداخلية ما ع دان الثقاب الشم ية بفستاب التي ت بأ في عبوات داخلية منفصلة. وال ع دان الثقاب المأمونة أو
 من ع دان الثقاب السهلة االشتعال. 
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P408 توجيه التعبئة P408 
 . 3292األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 في حالة الشاليا:  ( 1) 

 ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 
 ( 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H1 ،4H2) صناديق  

 ( 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  
وث أن  تكون العبوات مزودة بمادة توس د تكفي لمنع التماّس فيما ب ن الشاليا وب ن الشاليا والسطوح الداخلية للعبوة الشارجية ولضمان عدم حد

 حركة خطرة للشاليا داخل العبوة الشارجية أثناء النقل. 
 . IIعبئة  ويج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة الت

المصممممنوعة من األلواح الششممممبية(. ويج  عدم  في تغليفات واةية )مثل صممممناديق الشممممحن المغلفة تماما  أو يجوز نقل البطاريات غ ر م بأة أو ( 2) 
 مواد أخرى م بأة مع البطاريات.  تحم ل أطراف التوص ل ثقل بطاريات أو

 . 3-1-1-4ال داعي ألن تستوفي العبوات االشتراطات الواردة في   
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة   . ( 3-3-1-4)انظر   غك 400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 اشتراط إضافي: 
 يج  وقاية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية، وعزلها على نحو يحول دون حدوث حاالت قصر دارة.  

 
P409 توجيه التعبئة P409 

 . 3251و 3242و 2956ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 كغ؛  50بطبقة طالء؛ الكتلة الصافية القصوى:   ( يمكن تزويد ا ببطانة أو1Gأسطوانة من الكرتون الليفي )  ( 1) 
 وغ؛ 50( مزود بكيس بالستيكي داخلي وح د؛ الكتلة الصافية القصوى: 4Gعبوات مجّمعة: صندوق من الكرتون الليفي )  ( 2) 
عبوات بالسممتيكية داخلية يتضمممن كل منها وزنا   ( مع 1Gأسممطوانة من الكرتون الليفي )  ( أو4Gعبوات مجمعة: صممندوق من الكرتون الليفي )  ( 3) 

 كغ.  25كغ؛ الكتلة الصافية القصوى:   5أقصاه  
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P410 توجيه التعبئة P410 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات المجمعة 

 العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 

 الكتلة الصافية القصوى 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 

 كغ 10 زجاج
 كغ 30 )أ(بالستيك

 كغ 40 معدن
 كغ 10 )أ()ب(ورق 

 كغ 10 )أ()ب(ورتون ليفي

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 1Dخش  رقائقي )) 

 )أ(( 1Gورتون ) 

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 1Nمعدن آخر )) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 
 خش  طبيعي بجدران مانعة

 ( 4C2للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 
 )أ(( 4Gورتون ليفي ) 

 ( 4H1بالستيك ممدد ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 60

 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 60

 كغ 400
 تنكات 

 3A2( و) 3A1فوالذ  
 3B2( و) 3B1ألومن وم  
 3H2( و) 3H1بالستيك  

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 العبوات المفردة
 أسطوانات

 ( 1A2 أو 1A1فوالذ ) 
 ( 1B2 أو  1B1ألومن وم ) 

 ( 1N2 أو  1N1األلومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ( 1H2 أو 1H1بالستيك ) 

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 تنكات
 ( 3A2 أو 3A1فوالذ ) 

 ( 3B2 أو  3B1)   ألومن وم
 ( 3H2 أو 3H1)   بالستيك

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 )تابع على الصفحة التالية(

 __________ 

 .تكون العبوات مانعة للتنش ل )أ(
 .(4-3-1-4أثناء نقلها )انظر ال تستشدم  ذه العبوات الداخلية إذا كان محتمال  أن تصبح المواد سائلة  )ب(
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P410 تابع( توجيه التعبئة( PP410 

 )تابع( العبوات المفردة 
 الكتلة الصافية القصوى 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 

 صناديق
 )ج( ( 4Aفوالذ ) 

 )ج( (4Bألومن وم ) 
 )ج( ( 4Nمعدن آخر ) 

 )ج( ( 41Cخش  طبيعي ) 
 )ج( ( 4Dخش  رقائقي ) 

 )ج( ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 

 )ج( ( 42Cخش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 )ج( (4Gورتون ليفي ) 

 )ج( ( 42H)  صل  بالستيك 

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 أكياس
 )ج()د( ( 53H5, 4H5, 3L5, 2Mأوياس ) 

 
 كغ 50

 
 كغ 50

 العبوات المركبة
الششمممممممم  الرقائقي   األلومن وم أو وعاء بالسممممممممتيكي في أسممممممممطوانة من الفوالذ أو 

 6HD1 أو 6HG1 أو 6HB1 أو  6HA1البالسمممتيك )  الكرتون الليفي أو أو
 ( 6HH1 أو

 كغ 400 كغ 400

األلومن وم   صمندوق عادن من الفوالذ أو وعاء بالسمتيكي في صمندوق شمحن أو 
  صمممممممممل  الالبالسمممممممممتيك   الكرتون الليفي أو الششممممممممم  الرقائقي أو الششممممممممم  أو أو
 (6HA2  6 أوHB2  6 أوHC  6 أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2 ) 

 كغ 75 كغ 75

الرقمائقي  الششممممممممممممممم    األلومن وم أو وعماء زجماجي في أسممممممممممممممطوانمة من الفوالذ أو 
في صندوق   ( أو6PG1 أو  6PD1 أو  6PB1 أو  6PA1الكرتون الليفي )  أو

  6PA2الكرتون الليفي )  الشوص أو الششمممممممممممممم  أو األلومن وم أو من الفوالذ أو
الممد  في عبوة من البالسممتيك   ( أو6PG2 أو 6PD2 أو  6PC أو 6PB2 أو

 ( 6PH2 أو  6PH1) صل الالممدد أو أو  

 كغ 75 كغ 75
 

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    الضغط، أوعية  
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP39 يلزم تزويد العبوات المعدنية بجهاز تنأيس. 1378األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP40   مجموعممة التعبئممة  3182األمم المتحممدة   ، وكممذلممك في حممالممة رقم1871و  1437و  1358و  1352و  1326في حممالممة أرقممام األمم المتحممدة ،II  ،

 يسمح باستشدام األوياس.  ال
PP83 محذوف   

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 (. 4-3-1-4ال تُستشدم  ذه العبوات إذا كان محتمال  أن تصبح المواد سائلة أثناء نقلها )انظر   )ج( 
 . ، ال تُستشدم  ذه العبوات إال عند نقلها في وحدة نقل مغلقةIIبالنسبة إلى مواد مجموعة التعبئة   )د( 
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P410 توجيه التعبئة P410 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات المجمعة 

 العبوات الخارجية  العبوات الداخلية 

 الكتلة الصافية القصوى 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 

 كغ 10 زجاج
 كغ 30 )أ(بالستيك

 كغ 40 معدن
 كغ 10 )أ()ب(ورق 

 كغ 10 )أ()ب(ورتون ليفي

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1H1) ،(1H2بالستيك  
 1Dخش  رقائقي )) 

 )أ(( 1Gورتون ) 

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 1Nمعدن آخر )) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 
 خش  طبيعي بجدران مانعة

 ( 4C2للتنش ل ) 
 ( 4Dخش  رقائقي ) 

 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 
 )أ(( 4Gورتون ليفي ) 

 ( 4H1بالستيك ممدد ) 
 ( 4H2)   صل بالستيك  

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 60

 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 60

 كغ 400
 تنكات 

 3A2( و) 3A1فوالذ  
 3B2( و) 3B1ألومن وم  
 3H2( و) 3H1بالستيك  

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 العبوات المفردة
 أسطوانات

 ( 1A2 أو 1A1فوالذ ) 
 ( 1B2 أو  1B1ألومن وم ) 

 ( 1N2 أو  1N1األلومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ( 1H2 أو 1H1بالستيك ) 

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 تنكات
 ( 3A2 أو 3A1فوالذ ) 

 ( 3B2 أو  3B1)   ألومن وم
 ( 3H2 أو 3H1)   بالستيك

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 
 كغ 120
 كغ 120
 كغ 120

 )تابع على الصفحة التالية(

 __________ 

 .تكون العبوات مانعة للتنش ل )أ(
 .(4-3-1-4أثناء نقلها )انظر ال تستشدم  ذه العبوات الداخلية إذا كان محتمال  أن تصبح المواد سائلة  )ب(
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P410 تابع( توجيه التعبئة( PP410 

 )تابع( العبوات المفردة 
 الكتلة الصافية القصوى 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 

 صناديق
 )ج( ( 4Aفوالذ ) 

 )ج( (4Bألومن وم ) 
 )ج( ( 4Nمعدن آخر ) 

 )ج( ( 41Cخش  طبيعي ) 
 )ج( ( 4Dخش  رقائقي ) 

 )ج( ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 

 )ج( ( 42Cخش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 
 )ج( (4Gورتون ليفي ) 

 )ج( ( 42H)  صل  بالستيك 

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400
 كغ 400

 أكياس
 )ج()د( ( 53H5, 4H5, 3L5, 2Mأوياس ) 

 
 كغ 50

 
 كغ 50

 العبوات المركبة
الششمممممممم  الرقائقي   األلومن وم أو وعاء بالسممممممممتيكي في أسممممممممطوانة من الفوالذ أو 

 6HD1 أو 6HG1 أو 6HB1 أو  6HA1البالسمممتيك )  الكرتون الليفي أو أو
 ( 6HH1 أو

 كغ 400 كغ 400

األلومن وم   صمندوق عادن من الفوالذ أو وعاء بالسمتيكي في صمندوق شمحن أو 
  صمممممممممل  الالبالسمممممممممتيك   الكرتون الليفي أو الششممممممممم  الرقائقي أو الششممممممممم  أو أو
 (6HA2  6 أوHB2  6 أوHC  6 أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2 ) 

 كغ 75 كغ 75

الرقمائقي  الششممممممممممممممم    األلومن وم أو وعماء زجماجي في أسممممممممممممممطوانمة من الفوالذ أو 
في صندوق   ( أو6PG1 أو  6PD1 أو  6PB1 أو  6PA1الكرتون الليفي )  أو

  6PA2الكرتون الليفي )  الشوص أو الششمممممممممممممم  أو األلومن وم أو من الفوالذ أو
الممد  في عبوة من البالسممتيك   ( أو6PG2 أو 6PD2 أو  6PC أو 6PB2 أو

 ( 6PH2 أو  6PH1) صل الالممدد أو أو  

 كغ 75 كغ 75
 

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    الضغط، أوعية  
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP39 يلزم تزويد العبوات المعدنية بجهاز تنأيس. 1378األمم المتحدة   في حالة رقم ، 
PP40   مجموعممة التعبئممة  3182األمم المتحممدة   ، وكممذلممك في حممالممة رقم1871و  1437و  1358و  1352و  1326في حممالممة أرقممام األمم المتحممدة ،II  ،

 يسمح باستشدام األوياس.  ال
PP83 محذوف   

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 (. 4-3-1-4ال تُستشدم  ذه العبوات إذا كان محتمال  أن تصبح المواد سائلة أثناء نقلها )انظر   )ج( 
 . ، ال تُستشدم  ذه العبوات إال عند نقلها في وحدة نقل مغلقةIIبالنسبة إلى مواد مجموعة التعبئة   )د( 
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P411 توجيه التعبئة P411 

 . 3270األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2)   تنكات
 الداخلي. شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسب  زيادة الضغط  

 كغ.  30ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى  
 

P412 توجيه التعبئة P412 

 . 3527األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات الشارجية:  ( 1) 
 ؛ ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ،1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 العبوات الداخلية:  ( 2) 
غرام لكل عبوة داخلية   500مل لترا  لكل عبوة داخلية إذا كانت سممائلة، و  125  )أوسمم د فوقي عضممون(   تكون الكمية القصمموى للمادة الحّفازة )أ(  

 إذا كانت صلبة. 
 ت بأ المادة األساسية والمادة الحّفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية.  )ب(  

 تتفاعل تفاعال  خطرا  في حال حدوث تسرب. ت في نفس العبوة الشارجية شريطة أاليجوز وضع المكونا 
   ، بتطبيقها على المادة األساسية. 1-4وفقا  للمعاي ر الشاصة بالش بة   III أو IIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  
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P500 توجيه التعبئة P500 

 . 3356األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2)   تنكات
 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ينقل المولد )المولدات( في طرد يستوفي االشتراطات التالية عندما ُيشّغل أحد المولدات في الطرد: 
 أال تشَغل المولدات األخرى الموجودة في الطرد؛  )أ(  
 وأن تكون مادة التعبئة غ ر قابلة لالشتعال؛  )ب(  
 س. 100ºوأال تتجاوز حرارة السطح الشارجي للطرد المستكمل   )ج(  

 
P501 توجيه التعبئة P501 

 . 2015األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات المجمعة 
السعة القصوى  
 للعبوة الداخلية 

الكتلة الصافية القصوى  
 للعبوة الخارجية 

، 1A1 ،1A2أسطوانات )  ( أو 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4H2صناديق )  (1) 
1B1 ، 1B2 ،1N1 ،1N2 ،1H1 ،1H2 ،1D3تنكات )  ( أوA1 ،3A2  ،3B1  ،
3B2 ،3H1 ،3H2معدنية  بالستيكية أو ( مع عبوات داخلية زجاجية أو 

(، مع عبوات داخلية بالسمممتيكية  1Gأسمممطوانة من الكرتون )  ( أو4Gصمممندوق من الكرتون )  ( 2) 
 معدنية كل منها داخل كيس بالستيكي أو

 لترات  5
 
 

 لتر 2

 كغ 125
 
 

 كغ 50

 السعة القصوى  العبوات المفردة
 أسطوانات
 ( 1A1فوالذ ) 

 ( 1B1ألومن وم ) 
 ( 1N1األلومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو

 ( 1H1بالستيك ) 
 تنكات

 ( 3A1فوالذ ) 
 ( 3B1ألومن وم ) 
 ( 3H1بالستيك ) 

 
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60
 لترا   60
 لترا   60

  المركبةالعبوات  
 ( 6HA1  ،6HB1األلومن وم )  وعاء بالستيكي في أسطوانة من الفوالذ أو

،  6HG1  ،6HH1الششم  الرقائقي )  البالسمتيك أو وعاء بالسمتيكي في أسمطوانة من الكرتون الليفي أو
6HD1 ) 

وعاء بالسممتيكي في   األلومن وم أو صممندوق عادن من الفوالذ أو وعاء بالسممتيكي في صممندوق شممحن أو
  6HA2)   صممممل الالبالسممممتيك   الكرتون الليفي أو الششمممم  الرقائقي أو صممممندوق من الششمممم  أو

 ( 6HH2 أو  6HG2 أو 6HD2 أو  6HC أو 6HB2 أو
  أو  6PA1الششممم  الرقائقي )  تون الليفي أوالكر  األلومن وم أو وعاء زجاجي في أسمممطوانة من الفوالذ أو

6PB1 6 أوPD1 6 أوPG1الكرتون   الشش  أو األلومن وم أو في صندوق من الفوالذ أو ( أو
في   ( أو6PD2 أو 6PG2 أو  6PC أو  6PB2 أو  6PA2في سممممممممملة من الشوص )  الليفي أو

 ( 6PH2 أو  6PH1)   صل الالممدد أو  عبوة من البالستيك  

 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60

 
 لترا   60

 اشتراطات إضافية: 
 في المائة.  10ال تقل نسبة الفرال في أعلى العبوات عن  -1
د العبوات بفتحات تنأيس.  -2  تزوَّ
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P411 توجيه التعبئة P411 

 . 3270األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2)   تنكات
 الداخلي. شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسب  زيادة الضغط  

 كغ.  30ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى  
 

P412 توجيه التعبئة P412 

 . 3527األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات الشارجية:  ( 1) 
 ؛ ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ،1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 العبوات الداخلية:  ( 2) 
غرام لكل عبوة داخلية   500مل لترا  لكل عبوة داخلية إذا كانت سممائلة، و  125  )أوسمم د فوقي عضممون(   تكون الكمية القصمموى للمادة الحّفازة )أ(  

 إذا كانت صلبة. 
 ت بأ المادة األساسية والمادة الحّفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية.  )ب(  

 تتفاعل تفاعال  خطرا  في حال حدوث تسرب. ت في نفس العبوة الشارجية شريطة أاليجوز وضع المكونا 
   ، بتطبيقها على المادة األساسية. 1-4وفقا  للمعاي ر الشاصة بالش بة   III أو IIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  
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P500 توجيه التعبئة P500 

 . 3356األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2)   تنكات
 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ينقل المولد )المولدات( في طرد يستوفي االشتراطات التالية عندما ُيشّغل أحد المولدات في الطرد: 
 أال تشَغل المولدات األخرى الموجودة في الطرد؛  )أ(  
 وأن تكون مادة التعبئة غ ر قابلة لالشتعال؛  )ب(  
 س. 100ºوأال تتجاوز حرارة السطح الشارجي للطرد المستكمل   )ج(  

 
P501 توجيه التعبئة P501 

 . 2015األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات المجمعة 
السعة القصوى  
 للعبوة الداخلية 

الكتلة الصافية القصوى  
 للعبوة الخارجية 

، 1A1 ،1A2أسطوانات )  ( أو 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4H2صناديق )  (1) 
1B1 ، 1B2 ،1N1 ،1N2 ،1H1 ،1H2 ،1D3تنكات )  ( أوA1 ،3A2  ،3B1  ،
3B2 ،3H1 ،3H2معدنية  بالستيكية أو ( مع عبوات داخلية زجاجية أو 

(، مع عبوات داخلية بالسمممتيكية  1Gأسمممطوانة من الكرتون )  ( أو4Gصمممندوق من الكرتون )  ( 2) 
 معدنية كل منها داخل كيس بالستيكي أو

 لترات  5
 
 

 لتر 2

 كغ 125
 
 

 كغ 50

 السعة القصوى  العبوات المفردة
 أسطوانات
 ( 1A1فوالذ ) 

 ( 1B1ألومن وم ) 
 ( 1N1األلومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو

 ( 1H1بالستيك ) 
 تنكات

 ( 3A1فوالذ ) 
 ( 3B1ألومن وم ) 
 ( 3H1بالستيك ) 

 
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60
 لترا   60
 لترا   60

  المركبةالعبوات  
 ( 6HA1  ،6HB1األلومن وم )  وعاء بالستيكي في أسطوانة من الفوالذ أو

،  6HG1  ،6HH1الششم  الرقائقي )  البالسمتيك أو وعاء بالسمتيكي في أسمطوانة من الكرتون الليفي أو
6HD1 ) 

وعاء بالسممتيكي في   األلومن وم أو صممندوق عادن من الفوالذ أو وعاء بالسممتيكي في صممندوق شممحن أو
  6HA2)   صممممل الالبالسممممتيك   الكرتون الليفي أو الششمممم  الرقائقي أو صممممندوق من الششمممم  أو

 ( 6HH2 أو  6HG2 أو 6HD2 أو  6HC أو 6HB2 أو
  أو  6PA1الششممم  الرقائقي )  تون الليفي أوالكر  األلومن وم أو وعاء زجاجي في أسمممطوانة من الفوالذ أو

6PB1 6 أوPD1 6 أوPG1الكرتون   الشش  أو األلومن وم أو في صندوق من الفوالذ أو ( أو
في   ( أو6PD2 أو 6PG2 أو  6PC أو  6PB2 أو  6PA2في سممممممممملة من الشوص )  الليفي أو

 ( 6PH2 أو  6PH1)   صل الالممدد أو  عبوة من البالستيك  

 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60

 
 لترا   60

 اشتراطات إضافية: 
 في المائة.  10ال تقل نسبة الفرال في أعلى العبوات عن  -1
د العبوات بفتحات تنأيس.  -2  تزوَّ
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P502 توجيه التعبئة P502 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في 

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى  يةخارجالعبوات ال العبوات الداخلية

 لترات 5 زجاج

 لترات 5 معدن
 لترات 5 بالستيك

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 4Nمعدن آخر )) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

 ( 4H2)   صل بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 60

 كغ 125
 وغ 125

 السعة القصوى  العبوات المفردة
 أسطوانات
 ( 1A1فوالذ ) 

 ( 1B1ألومن وم ) 
 ( 1H1بالستيك ) 

 تنكات
 ( 3A1فوالذ ) 

 ( 3B1ألومن وم ) 
 ( 3H1بالستيك ) 

 
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60
 لترا   60
 لترا   60

 السعة القصوى  العبوات المركبة
 ( 6HA1  ،6HB1األلومن وم )  وعاء بالستيكي في أسطوانة من الفوالذ أو

 ( 6HG1  ،6HH1  ،6HD1الشش  الرقائقي )  البالستيك أو  وعاء بالستيكي في أسطوانة من الكرتون الليفي أو 
وعاء بالسمممممتيكي في صمممممندوق من  األلومن وم أو صمممممندوق عادن من الفوالذ أو بالسمممممتيكي في صمممممندوق شمممممحن أووعاء  

 6HD2 أو  6HC أو  6HB2 أو  6HA2)   صممل البالسممتيك ال الكرتون الليفي أو الششمم  الرقائقي أو الششمم  أو
 ( 6HH2 أو 6HG2 أو

  6PB1 أو  6PA1الششمممممممممممممممم  الرقممائقي )  الكرتون الليفي أو أواأللومن وم   وعمماء زجمماجي في أسممممممممممممممطوانممة من الفوالذ أو
في سمملة من الشوص   الكرتون الليفي أو الششمم  أو األلومن وم أو في صممندوق من الفوالذ أو ( أو6PG1 أو 6PD1 أو
 (6PA2  6 أوPB2  6 أوPC  6 أوPG2  6 أوPD2أو ) المممممدد أو ال   6PH1)   صمممممممممممممملممم في عبوة من البالسممممممممممممممتيمممك 

   ( 6PH2 أو

 لترا   250
 لترا   250
 لترا   60

 
 

 لترا   60

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP28 تصممممممممممنع أجزاء العبوات التي  ي على تماس مباشممممممممممر مع حمض فوق  1873األمم المتحدة   في حالة رقم ،

 البالستيك.  الكلوريك من الزجاج أو
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P503 توجيه التعبئة P503 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى  العبوات الداخلية

 كغ 5 زجاج
 كغ 5 معدن

 كغ 5 بالستيك

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dرقائقي )) خش   
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 4Nمعدن آخر )) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

 ( 4H2)   صل بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 40
 كغ 60

 وغ 125
 السعة القصوى  العبوات المفردة

 أسطوانات
 (  1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسطوانات معدنية )  

 
 كغ 250
 ( مزودة ببطانات داخلية  1Dالرقائقي ) من الشش    ( أو1Gأسطوانات من الكرتون الليفي )   كغ 200
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P502 توجيه التعبئة P502 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في 

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى  يةخارجالعبوات ال العبوات الداخلية

 لترات 5 زجاج

 لترات 5 معدن
 لترات 5 بالستيك

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dخش  رقائقي )) 
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 4Nمعدن آخر )) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

 ( 4H2)   صل بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 60

 كغ 125
 وغ 125

 السعة القصوى  العبوات المفردة
 أسطوانات
 ( 1A1فوالذ ) 

 ( 1B1ألومن وم ) 
 ( 1H1بالستيك ) 

 تنكات
 ( 3A1فوالذ ) 

 ( 3B1ألومن وم ) 
 ( 3H1بالستيك ) 

 
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60
 لترا   60
 لترا   60

 السعة القصوى  العبوات المركبة
 ( 6HA1  ،6HB1األلومن وم )  وعاء بالستيكي في أسطوانة من الفوالذ أو

 ( 6HG1  ،6HH1  ،6HD1الشش  الرقائقي )  البالستيك أو  وعاء بالستيكي في أسطوانة من الكرتون الليفي أو 
وعاء بالسمممممتيكي في صمممممندوق من  األلومن وم أو صمممممندوق عادن من الفوالذ أو بالسمممممتيكي في صمممممندوق شمممممحن أووعاء  

 6HD2 أو  6HC أو  6HB2 أو  6HA2)   صممل البالسممتيك ال الكرتون الليفي أو الششمم  الرقائقي أو الششمم  أو
 ( 6HH2 أو 6HG2 أو

  6PB1 أو  6PA1الششمممممممممممممممم  الرقممائقي )  الكرتون الليفي أو أواأللومن وم   وعمماء زجمماجي في أسممممممممممممممطوانممة من الفوالذ أو
في سمملة من الشوص   الكرتون الليفي أو الششمم  أو األلومن وم أو في صممندوق من الفوالذ أو ( أو6PG1 أو 6PD1 أو
 (6PA2  6 أوPB2  6 أوPC  6 أوPG2  6 أوPD2أو ) المممممدد أو ال   6PH1)   صمممممممممممممملممم في عبوة من البالسممممممممممممممتيمممك 

   ( 6PH2 أو

 لترا   250
 لترا   250
 لترا   60

 
 

 لترا   60

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP28 تصممممممممممنع أجزاء العبوات التي  ي على تماس مباشممممممممممر مع حمض فوق  1873األمم المتحدة   في حالة رقم ،

 البالستيك.  الكلوريك من الزجاج أو
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P503 توجيه التعبئة P503 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

  العبوات المجمعة
 الكتلة الصافية القصوى  العبوات الداخلية

 كغ 5 زجاج
 كغ 5 معدن

 كغ 5 بالستيك

 أسطوانات
 1A1) ،(1A2فوالذ  

 1B1)  ،(1B2ألومن وم  
 1N1) ،(1N2معدن آخر 

 1Dرقائقي )) خش   
 ( 1Gورتون ) 

 1H1) ،(1H2بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 4Nمعدن آخر )) 

 ( 4C1خش  طبيعي ) 
 ( 4C2خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Fخش  معاد تكوينه ) 

 ( 4Gورتون ليفي ) 
 ( 4H1بالستيك ممدد ) 

 ( 4H2)   صل بالستيك  

 
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 125
 كغ 40
 كغ 60

 وغ 125
 السعة القصوى  العبوات المفردة

 أسطوانات
 (  1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1أسطوانات معدنية )  

 
 كغ 250
 ( مزودة ببطانات داخلية  1Dالرقائقي ) من الشش    ( أو1Gأسطوانات من الكرتون الليفي )   كغ 200
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P504 توجيه التعبئة P504 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 الكتلة الصافية القصوى  العبوات المجمعة
 (1 )  ( ،  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1Dالعبوات الشمممارجيمممة: 

1G  ،4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2 ) 
 لترات 5العبوات الداخلية: أوعية زجاجية سعتها القصوى   

 (2 )  ( ،  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1Dالعبوات الشمممارجيمممة: 
1G  ،4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2 ) 
 لترا   30العبوات الداخلية: أوعية بالستيكية سعتها القصوى   

 4G أو 4F أو 1Gالعبوات الشارجية:   ( 3) 
 لترا   40العبوات الداخلية: أوعية معدنية سعتها القصوى   

 (4 )  ( ،  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1Dالعبوات الشمممارجيمممة: 
4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4H2 ) 
 لترا   40العبوات الداخلية: أوعية معدنية سعتها القصوى   

 كغ 75
 
 

 كغ 75
 
 كغ 125
 
 كغ 225

 السعة القصوى  العبوات المفردة
 أسطوانات

 ( 1A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 1B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 1N1األلومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو 
 ( 1H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع )  

 تنكات
 ( 3A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 3B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 3H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع )  

 
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60
 لترا   60
 لترا   60

  العبوات المركبة
 ( 6HA1  ،6HB1األلومن وم )  بالستيكي في أسطوانة من الفوالذ أووعاء  

،  6HG1الششمممممممم  الرقائقي )  البالسممممممممتيك أو وعاء بالسممممممممتيكي في أسممممممممطوانة من الكرتون الليفي أو
6HH1  ،6HD1 ) 

األلومن وم أو وعاء بالسمممتيكي   صمممندوق عادن من الفوالذ أو وعاء بالسمممتيكي في صمممندوق شمممحن أو
  6HA2)   صممل الالبالسممتيك   الكرتون الليفي أو الششمم  الرقائقي أو في صممندوق من الششمم  أو

 ( 6HH2 أو  6HG2 أو 6HD2 أو  6HC أو 6HB2 أو
  6PA1الششممم  الرقائقي )  تون الليفي أوالكر  األلومن وم أو وعاء زجاجي في أسمممطوانة من الفوالذ أو

  الكرتون  الششمممممم  أو  األلومن وم أو  في صممممممندوق من الفوالذ أو  ( أو 6PG1 أو  6PD1 أو  6PB1 أو 
في   ( أو6PD2 أو 6PG2 أو  6PC أو  6PB2 أو  6PA2في سممممممممممممملة من الشوص )  الليفي أو

 (. 6PH2 أو  6PH1)   صل الالممدد أو  عبوة من البالستيك  

 لترا   250
 لترا   120

 
 لترا   60

 
 لترا   60

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP10   يج  تنأيس العبوة.  3149و 2014في حالة رقمي األمم المتحدة 
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P505 توجيه التعبئة P505 

 . 3375األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات المجمعة:
السعة القصوى  
 للعبوة الداخلية 

الكتلة الصافية القصوى  
 للعبوة الخارجية 

(  1B2  ،1G  ،1N2  ،1H2  ،1Dأسطوانات )  ( أو4B ،4C1 ،4C2 ،4D ،4G ،4H2صناديق ) 
 معدنية  بالستيكية أو ( مع عبوات داخلية زجاجية أو3B2 ،3H2تنكات )  أو

 كغ 125 لترات  5

 السعة القصوى  العبوات المفردة:

 أسطوانات 
 لترا   250 (  1B1 ،1B2ألومن وم ) 

 لترا   250 (1H1 ،1H2بالستيك ) 
 تنكات

 لترا   60 (3B1 ،3B2ألومن وم ) 

 لترا   60 (3H1 ،3H2بالستيك ) 
 العبوات المركبة 

 لترا   250 (6HB1وعاء بالستيكي في أسطوانة من األلومن وم ) 
،  6HG1الششمممممم  الرقائقي )  البالسممممممتيك أو وعاء بالسممممممتيكي في أسممممممطوانة من الكرتون الليفي أو

6HH1  ،6HD1 ) 
 لترا   250

بالسممتيكي في صممندوق    صممندوق عادن من األلومن وم أو وعاء  وعاء بالسممتيكي في صممندوق شممحن أو 
  6HC أو  6HB2)   صممممممل الالبالسممممممتيك   الكرتون الليفي أو الششمممممم  الرقائقي أو من الششمممممم  أو

 ( 6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو

 لترا   60

  6PB1الششممممممممممممممم  الرقممائقي )  الكرتون الليفي أو وعمماء زجمماجي في أسممممممممممممممطوانممة من األلومن وم أو
  6PH1البالسمممممممممممتيك الممدد )  أو  صمممممممممممل الفي أوعية من البالسمممممممممممتيك   ( أو6PD1 أو 6PG1 أو
صمممممندوق من الششمممممم    صمممممندوق عادن من األلومن وم أو في صمممممندوق شمممممحن أو ( أو6PH2 أو
 ( 6PD2 أو  6PG2 أو  6PC أو  6PB2سلة من الشوص )  أو

 لترا   60
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P504 توجيه التعبئة P504 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 الكتلة الصافية القصوى  العبوات المجمعة
 (1 )  ( ،  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1Dالعبوات الشمممارجيمممة: 

1G  ،4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2 ) 
 لترات 5العبوات الداخلية: أوعية زجاجية سعتها القصوى   

 (2 )  ( ،  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1Dالعبوات الشمممارجيمممة: 
1G  ،4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2 ) 
 لترا   30العبوات الداخلية: أوعية بالستيكية سعتها القصوى   

 4G أو 4F أو 1Gالعبوات الشارجية:   ( 3) 
 لترا   40العبوات الداخلية: أوعية معدنية سعتها القصوى   

 (4 )  ( ،  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1Dالعبوات الشمممارجيمممة: 
4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4H2 ) 
 لترا   40العبوات الداخلية: أوعية معدنية سعتها القصوى   

 كغ 75
 
 

 كغ 75
 
 كغ 125
 
 كغ 225

 السعة القصوى  العبوات المفردة
 أسطوانات

 ( 1A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 1B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 1N1األلومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو 
 ( 1H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع )  

 تنكات
 ( 3A1فوالذ بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 3B1ألومن وم بغطاء غ ر قابل للنزع )  
 ( 3H1بالستيك بغطاء غ ر قابل للنزع )  

 
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250
 لترا   250

 
 لترا   60
 لترا   60
 لترا   60

  العبوات المركبة
 ( 6HA1  ،6HB1األلومن وم )  بالستيكي في أسطوانة من الفوالذ أووعاء  

،  6HG1الششمممممممم  الرقائقي )  البالسممممممممتيك أو وعاء بالسممممممممتيكي في أسممممممممطوانة من الكرتون الليفي أو
6HH1  ،6HD1 ) 

األلومن وم أو وعاء بالسمممتيكي   صمممندوق عادن من الفوالذ أو وعاء بالسمممتيكي في صمممندوق شمممحن أو
  6HA2)   صممل الالبالسممتيك   الكرتون الليفي أو الششمم  الرقائقي أو في صممندوق من الششمم  أو

 ( 6HH2 أو  6HG2 أو 6HD2 أو  6HC أو 6HB2 أو
  6PA1الششممم  الرقائقي )  تون الليفي أوالكر  األلومن وم أو وعاء زجاجي في أسمممطوانة من الفوالذ أو

  الكرتون  الششمممممم  أو  األلومن وم أو  في صممممممندوق من الفوالذ أو  ( أو 6PG1 أو  6PD1 أو  6PB1 أو 
في   ( أو6PD2 أو 6PG2 أو  6PC أو  6PB2 أو  6PA2في سممممممممممممملة من الشوص )  الليفي أو

 (. 6PH2 أو  6PH1)   صل الالممدد أو  عبوة من البالستيك  

 لترا   250
 لترا   120

 
 لترا   60

 
 لترا   60

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP10   يج  تنأيس العبوة.  3149و 2014في حالة رقمي األمم المتحدة 
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P505 توجيه التعبئة P505 

 . 3375األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 
 : 3- 1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات المجمعة:
السعة القصوى  
 للعبوة الداخلية 

الكتلة الصافية القصوى  
 للعبوة الخارجية 

(  1B2  ،1G  ،1N2  ،1H2  ،1Dأسطوانات )  ( أو4B ،4C1 ،4C2 ،4D ،4G ،4H2صناديق ) 
 معدنية  بالستيكية أو ( مع عبوات داخلية زجاجية أو3B2 ،3H2تنكات )  أو

 كغ 125 لترات  5

 السعة القصوى  العبوات المفردة:

 أسطوانات 
 لترا   250 (  1B1 ،1B2ألومن وم ) 

 لترا   250 (1H1 ،1H2بالستيك ) 
 تنكات

 لترا   60 (3B1 ،3B2ألومن وم ) 

 لترا   60 (3H1 ،3H2بالستيك ) 
 العبوات المركبة 

 لترا   250 (6HB1وعاء بالستيكي في أسطوانة من األلومن وم ) 
،  6HG1الششمممممم  الرقائقي )  البالسممممممتيك أو وعاء بالسممممممتيكي في أسممممممطوانة من الكرتون الليفي أو

6HH1  ،6HD1 ) 
 لترا   250

بالسممتيكي في صممندوق    صممندوق عادن من األلومن وم أو وعاء  وعاء بالسممتيكي في صممندوق شممحن أو 
  6HC أو  6HB2)   صممممممل الالبالسممممممتيك   الكرتون الليفي أو الششمممممم  الرقائقي أو من الششمممممم  أو

 ( 6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو

 لترا   60

  6PB1الششممممممممممممممم  الرقممائقي )  الكرتون الليفي أو وعمماء زجمماجي في أسممممممممممممممطوانممة من األلومن وم أو
  6PH1البالسمممممممممممتيك الممدد )  أو  صمممممممممممل الفي أوعية من البالسمممممممممممتيك   ( أو6PD1 أو 6PG1 أو
صمممممندوق من الششمممممم    صمممممندوق عادن من األلومن وم أو في صمممممندوق شمممممحن أو ( أو6PH2 أو
 ( 6PD2 أو  6PG2 أو  6PC أو  6PB2سلة من الشوص )  أو

 لترا   60
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P520 توجيه التعبئة P520   
 . 1-4وعلى المواد الذاتية التفاعل في الش بة   2-5ينطبق  ذا التوجيه على األواس د الفوةية العضوية في الش بة  

 . 7-1-4واألحكام الشاصة الواردة في   3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
طرائق التعبئة المناسمممممممممممبة لفرادى األواسممممممممممم د الفوةية    4-2-3-5-2و  3-2-3-2-4-2. وترد في الفقرت ن  OP8إلى    OP1وتحدد طرائق التعبئة بالرموز 

 العضوية والمواد الذاتية التفاعل المصنفة حاليا . 
 . وفيما يلي العبوات المرخص باستشدامها: والكميات المحددة لكل طريقة من طرائق التعبئة  ي الكميات القصوى المرخص بها لكل طرد

،  1A1(، وأسممممممطوانات ) 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H1 ، 4H2عبوات مجمعة مع عبوات خارجية مكونة من صممممممناديق )  ( 1) 
1A2  ،1B1 ،1B2  ،1G  ،1H1  ،1H2 ،1D ( وتنكات ،)3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1 ،3H2 ؛) 

 (؛ 3A1  ،3A2  ،3B1 ،3B2  ،3H1 ،3H2( وتنكات ) 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2 ،1G  ،1H1 ،1H2 ،1Dأسطوانات ) عبوات مفردة مكونة من   ( 2) 
 (. 6HA1  ،6HA2  ،6HB1  ،6HB2  ،6HC  ،6HD1  ،6HD2  ،6HG1 ،6HG2  ،6HH1  ،6HH2عبوات مركبة مع أوعية داخلية بالستيكية )  ( 3) 

 OP8إلى  OP1في حالة طرائق التعبئة  )أ( الكمية القصوى لكل عبوة/طرد

 طريقة التعبئة 
 الكمية القصوى 

OP1 OP2)أ( OP3 OP4 أ(

) 
OP5 OP6 OP7 OP8 

  الكتلة القصموى )وغ( للمواد الصملبة وللعبوات المجمعة 
 )المواد السائلة والصلبة( 

 )ب( 400 50 50 25 25/ 5 5 10/ 0,5 0,5

 )د(225 60 60 30 - 5 - 0,5 )ج(المحتويات القصوى باللترات للسوائل

 ل. إذا وردت ةيمتان انطبقت األولى على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية وانطبقت الثانية على الكتلة الصافية القصوى للطرد الكام )أ( 
الجامعة التي تحتون عبواتها الشارجية  كغ في العبوات    400حالة المواد الصمممممممملبة،   كغ في حالة الصممممممممناديق، وفي  200كغ في حالة التنكات/  60 )ب( 

الليفي ذات كتلة صافية    رقائق الكرتون  ( وتكون عبواتها الداخلية من البالستيك أو4C1  ،4C2  ،4D  ،4F ،4G1  ،4H1 ،4H2على صناديق ) 
 كغ.  25قصوى مقدار ا  

 . 1-2-1في تعريف بالسوائلب الوارد في الفقرة  تفي بالمعاي ر المب نة   تعامل السوائل اللزجة معاملة المواد الصلبة إذا كانت ال )ج( 
 لترا  في حالة التنكات.   60 )د( 

 اشتراطات إضافية: 
لطريقتي   المركبمة إال ف هما العبوات المداخليمة للعبوات المجمعمة والعبوات الشمارجيمة للعبوات المجمعمة أو ال يجوز اسممممممممممممممتشمدام العبوات المعمدنيمة، بمما -1

 . OP8و  OP7التعبئة  
لتر  0٫5 كغ للمواد الصممممممممملبة أو 0٫5وعبوات داخلية ذات محتوى أقصمممممممممى مقداره   يجوز اسمممممممممتشدام األوعية الزجاجية إال في العبوات المجمعة، ال -2

 للسوائل. 
 تكون مواد التوس د قابلة لالحتراق بسهولة.  في العبوات المجمعة، ال -3
)نموذج   بEXPLOSIVEط ف ها وضمممممع بطاقة وسمممممم خطورة فرعية بمادة متفجرةب بمادة ذاتية التفاعل يشمممممتر  لدى تعبئة أوسممممم د فوقي عضمممممون أو -4

 . 11-5-1-4و 10-5-1-4(، يلزم أيضا  الوفاء باألحكام الواردة في  2-2-2-2-5، انظر  1 رقم
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP21   في حممالممة بعض المواد الممذاتيمممة التفممماعممل من النوعB   أو C  3231و   3224و   3223و   3222و   3221، التي تحممممل أرقممام األمم المتحمممدة  
  7- 1- 4 على التوالي )انظر   OP6طريقة التعبئة   أو   OP5تسممممح به طريقة التعبئة   ، تسمممتشدم عبوة أصمممغر مما 3234و   3233و   3232و 
 (. 3- 2- 3- 2- 4- 2و 

PP22 ديول، وفقا  لطريقة التعبئة   -  3،1-ن تروبروبان-2-برومو-2، ي بأ  3241األمم المتحدة   في حالة رقمOP6 . 
 )تابع على الصفحة التالية( 
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P520  تابع(توجيه التعبئة( P520   
 )تابع(   أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP94   3224أو رقم األمم المتحدة    3223تحت رقم األمم المتحدة    3-4-0-2يمكن حمل كميات صمممممممممغ رة جدا  من ع نات المواد النشمممممممممطة الواردة في  ،
 حس  االقتضاء، شريطة ما يلي: 

 (؛ 4A  ،4B ،4N  ،4C1  ،4C2 ،4D ،4F  ،4G ،4H1 ، 4H2أن تستشدم فقط العبوات المجّمعة مع عبوات خارجية مكونة من صناديق )  - 1
 ( مكونة من عبوات داخلية بالستيكية أو زجاجية أو مصنوعة من فشار حجرن؛ microtiterوأن تُنقل الع نات على ألواح عيار ميكرون )  - 2
 مل للسوائل؛  0,01 ل للمواد الصلبة أو 0,01وأن ال يتجاوز المقدار األقصى في كل تجويف داخلي   -3
مل للسمممممممموائل، أو في حالة التعبئة المشتلطة أن   20ل للمواد الصمممممممملبة أو   20وأن تبلغ الكمية الصممممممممافية القصمممممممموى في كل عبوة خارجية   -4

 ؛ 20يتجاوز مجموع الغرامات والمل لترات   ال
اختيارن كمادة تبريد لتداب ر    مسممتوفاة عند اسممتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السممائل بشممكل  3-5-5وأن تكون االشممتراطات الواردة في   -5

مراةبمة الجودة. ويجم  توف ر دعماممات داخليمة لضممممممممممممممممان بقماء العبوات المداخليمة في مكمانهما األصمممممممممممممملي. ويجم  أن تبقى العبوات المداخليمة  
 د التبريد. والشارجية سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فق

PP95   حسمم   3224أو رقم األمم المتحدة   3223تحت رقم األمم المتحدة    3-4-0-2يمكن حمل كميات صممغ رة من ع نات المواد النشممطة الواردة في ،
 االقتضاء، شريطة ما يلي: 

سمممممممممممم )للعرض(    40,5طول( وسمممممممممممم )لل  60ال تقل أبعاده عن  4Gأن تكون العبوة الشارجية مكونة فقط من كرتون ليفي ممّوج من النوع   -1
 سم؛  1,3 سم )لالرتفاع( وال تقل سماوة جدرانه عن 30و

مل وموضممممموعة في قال  رغون   30وأن تكون المادة المنفردة م بأة في عبوة داخلية زجاجية أو بالسمممممتيكية ال تقل سمممممعتها القصممممموى عن  -2
 ل/ل؛   1±  18مم وتبلغ كثافته   130 قابل للتمدد من البول ث ل ن ال تقل سماوته عن

  مم وعن جدران العبوة الشارجية بمسممافة ال تقل  40 وأن تعزل العبوات الداخلية داخل الحامل الرغون عن بعضممها البعض بمسممافة ال تقل عن  -3
 عبوة داخلية؛   28مم. ويجوز أن يحتون الطرد على ما يصل إلى طبقت ن من  ذه القوال  الرغوية تحمل كل واحدة ما يصل إلى    70عن 

 مل للسوائل؛  1ل للمواد الصلبة أو   1وأن ال يتجاوز المحتوى الكلي لكل عبوة داخلية   -4
  مل للسممممموائل، أو في حالة التعبئة المشتلطة أن ال يتجاوز   56ل للمواد الصممممملبة أو   56وأن تبلغ الكمية الصمممممافية القصممممموى في كل عبوة خارجية   -5

 ؛ 56مجموع الغرامات والمل لترات  
مسمتوفاة عند اسمتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السمائل بشمكل اختيارن كمادة تبريد لتداب ر   3-5-5وأن تكون االشمتراطات الواردة في  -6

  والشارجيةمراةبة الجودة. ويج  توف ر دعامات داخلية لضمممممان بقاء العبوات الداخلية في مكانها األصمممملي. ويج  أن تبقى العبوات الداخلية  
 سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 
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P520 توجيه التعبئة P520   
 . 1-4وعلى المواد الذاتية التفاعل في الش بة   2-5ينطبق  ذا التوجيه على األواس د الفوةية العضوية في الش بة  

 . 7-1-4واألحكام الشاصة الواردة في   3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
طرائق التعبئة المناسمممممممممممبة لفرادى األواسممممممممممم د الفوةية    4-2-3-5-2و  3-2-3-2-4-2. وترد في الفقرت ن  OP8إلى    OP1وتحدد طرائق التعبئة بالرموز 

 العضوية والمواد الذاتية التفاعل المصنفة حاليا . 
 . وفيما يلي العبوات المرخص باستشدامها: والكميات المحددة لكل طريقة من طرائق التعبئة  ي الكميات القصوى المرخص بها لكل طرد

،  1A1(، وأسممممممطوانات ) 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H1 ، 4H2عبوات مجمعة مع عبوات خارجية مكونة من صممممممناديق )  ( 1) 
1A2  ،1B1 ،1B2  ،1G  ،1H1  ،1H2 ،1D ( وتنكات ،)3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1 ،3H2 ؛) 

 (؛ 3A1  ،3A2  ،3B1 ،3B2  ،3H1 ،3H2( وتنكات ) 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2 ،1G  ،1H1 ،1H2 ،1Dأسطوانات ) عبوات مفردة مكونة من   ( 2) 
 (. 6HA1  ،6HA2  ،6HB1  ،6HB2  ،6HC  ،6HD1  ،6HD2  ،6HG1 ،6HG2  ،6HH1  ،6HH2عبوات مركبة مع أوعية داخلية بالستيكية )  ( 3) 

 OP8إلى  OP1في حالة طرائق التعبئة  )أ( الكمية القصوى لكل عبوة/طرد

 طريقة التعبئة 
 الكمية القصوى 

OP1 OP2)أ( OP3 OP4 أ(

) 
OP5 OP6 OP7 OP8 

  الكتلة القصموى )وغ( للمواد الصملبة وللعبوات المجمعة 
 )المواد السائلة والصلبة( 

 )ب( 400 50 50 25 25/ 5 5 10/ 0,5 0,5

 )د(225 60 60 30 - 5 - 0,5 )ج(المحتويات القصوى باللترات للسوائل

 ل. إذا وردت ةيمتان انطبقت األولى على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية وانطبقت الثانية على الكتلة الصافية القصوى للطرد الكام )أ( 
الجامعة التي تحتون عبواتها الشارجية  كغ في العبوات    400حالة المواد الصمممممممملبة،   كغ في حالة الصممممممممناديق، وفي  200كغ في حالة التنكات/  60 )ب( 

الليفي ذات كتلة صافية    رقائق الكرتون  ( وتكون عبواتها الداخلية من البالستيك أو4C1  ،4C2  ،4D  ،4F ،4G1  ،4H1 ،4H2على صناديق ) 
 كغ.  25قصوى مقدار ا  

 . 1-2-1في تعريف بالسوائلب الوارد في الفقرة  تفي بالمعاي ر المب نة   تعامل السوائل اللزجة معاملة المواد الصلبة إذا كانت ال )ج( 
 لترا  في حالة التنكات.   60 )د( 

 اشتراطات إضافية: 
لطريقتي   المركبمة إال ف هما العبوات المداخليمة للعبوات المجمعمة والعبوات الشمارجيمة للعبوات المجمعمة أو ال يجوز اسممممممممممممممتشمدام العبوات المعمدنيمة، بمما -1

 . OP8و  OP7التعبئة  
لتر  0٫5 كغ للمواد الصممممممممملبة أو 0٫5وعبوات داخلية ذات محتوى أقصمممممممممى مقداره   يجوز اسمممممممممتشدام األوعية الزجاجية إال في العبوات المجمعة، ال -2

 للسوائل. 
 تكون مواد التوس د قابلة لالحتراق بسهولة.  في العبوات المجمعة، ال -3
)نموذج   بEXPLOSIVEط ف ها وضمممممع بطاقة وسمممممم خطورة فرعية بمادة متفجرةب بمادة ذاتية التفاعل يشمممممتر  لدى تعبئة أوسممممم د فوقي عضمممممون أو -4

 . 11-5-1-4و 10-5-1-4(، يلزم أيضا  الوفاء باألحكام الواردة في  2-2-2-2-5، انظر  1 رقم
 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP21   في حممالممة بعض المواد الممذاتيمممة التفممماعممل من النوعB   أو C  3231و   3224و   3223و   3222و   3221، التي تحممممل أرقممام األمم المتحمممدة  
  7- 1- 4 على التوالي )انظر   OP6طريقة التعبئة   أو   OP5تسممممح به طريقة التعبئة   ، تسمممتشدم عبوة أصمممغر مما 3234و   3233و   3232و 
 (. 3- 2- 3- 2- 4- 2و 

PP22 ديول، وفقا  لطريقة التعبئة   -  3،1-ن تروبروبان-2-برومو-2، ي بأ  3241األمم المتحدة   في حالة رقمOP6 . 
 )تابع على الصفحة التالية( 
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P520  تابع(توجيه التعبئة( P520   
 )تابع(   أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 

PP94   3224أو رقم األمم المتحدة    3223تحت رقم األمم المتحدة    3-4-0-2يمكن حمل كميات صمممممممممغ رة جدا  من ع نات المواد النشمممممممممطة الواردة في  ،
 حس  االقتضاء، شريطة ما يلي: 

 (؛ 4A  ،4B ،4N  ،4C1  ،4C2 ،4D ،4F  ،4G ،4H1 ، 4H2أن تستشدم فقط العبوات المجّمعة مع عبوات خارجية مكونة من صناديق )  - 1
 ( مكونة من عبوات داخلية بالستيكية أو زجاجية أو مصنوعة من فشار حجرن؛ microtiterوأن تُنقل الع نات على ألواح عيار ميكرون )  - 2
 مل للسوائل؛  0,01 ل للمواد الصلبة أو 0,01وأن ال يتجاوز المقدار األقصى في كل تجويف داخلي   -3
مل للسمممممممموائل، أو في حالة التعبئة المشتلطة أن   20ل للمواد الصمممممممملبة أو   20وأن تبلغ الكمية الصممممممممافية القصمممممممموى في كل عبوة خارجية   -4

 ؛ 20يتجاوز مجموع الغرامات والمل لترات   ال
اختيارن كمادة تبريد لتداب ر    مسممتوفاة عند اسممتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السممائل بشممكل  3-5-5وأن تكون االشممتراطات الواردة في   -5

مراةبمة الجودة. ويجم  توف ر دعماممات داخليمة لضممممممممممممممممان بقماء العبوات المداخليمة في مكمانهما األصمممممممممممممملي. ويجم  أن تبقى العبوات المداخليمة  
 د التبريد. والشارجية سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فق

PP95   حسمم   3224أو رقم األمم المتحدة   3223تحت رقم األمم المتحدة    3-4-0-2يمكن حمل كميات صممغ رة من ع نات المواد النشممطة الواردة في ،
 االقتضاء، شريطة ما يلي: 

سمممممممممممم )للعرض(    40,5طول( وسمممممممممممم )لل  60ال تقل أبعاده عن  4Gأن تكون العبوة الشارجية مكونة فقط من كرتون ليفي ممّوج من النوع   -1
 سم؛  1,3 سم )لالرتفاع( وال تقل سماوة جدرانه عن 30و

مل وموضممممموعة في قال  رغون   30وأن تكون المادة المنفردة م بأة في عبوة داخلية زجاجية أو بالسمممممتيكية ال تقل سمممممعتها القصممممموى عن  -2
 ل/ل؛   1±  18مم وتبلغ كثافته   130 قابل للتمدد من البول ث ل ن ال تقل سماوته عن

  مم وعن جدران العبوة الشارجية بمسممافة ال تقل  40 وأن تعزل العبوات الداخلية داخل الحامل الرغون عن بعضممها البعض بمسممافة ال تقل عن  -3
 عبوة داخلية؛   28مم. ويجوز أن يحتون الطرد على ما يصل إلى طبقت ن من  ذه القوال  الرغوية تحمل كل واحدة ما يصل إلى    70عن 

 مل للسوائل؛  1ل للمواد الصلبة أو   1وأن ال يتجاوز المحتوى الكلي لكل عبوة داخلية   -4
  مل للسممممموائل، أو في حالة التعبئة المشتلطة أن ال يتجاوز   56ل للمواد الصممممملبة أو   56وأن تبلغ الكمية الصمممممافية القصممممموى في كل عبوة خارجية   -5

 ؛ 56مجموع الغرامات والمل لترات  
مسمتوفاة عند اسمتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السمائل بشمكل اختيارن كمادة تبريد لتداب ر   3-5-5وأن تكون االشمتراطات الواردة في  -6

  والشارجيةمراةبة الجودة. ويج  توف ر دعامات داخلية لضمممممان بقاء العبوات الداخلية في مكانها األصمممملي. ويج  أن تبقى العبوات الداخلية  
 سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 
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P600  توجيه التعبئة P600   

 . 2017و 2016و 1700ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

(  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1D  ،1G  ،4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2العبوات الشمممارجيمممة: ) 
عبوات داخلية   فواصممممل أو . ت بأ األصممممناف كل على حدة، ويفصممممل كل منها عن اآلخر باسممممتشدام حواجز أوIIالمسممممتوفية لمسممممتوى أداء مجموعة التعبئة  

 مواد توس د لمنع التسرب عن غ ر قصد أثناء ظروف النقل العادية.  أو
 كغ 75الكتلة الصافية القصوى:  

 
P601 توجيه التعبئة P601 

 وإغالق العبوات بصورة محكمة:  3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 كغ مكونة من:  15عبوات مجمعة ذات كتلة إجمالية أقصا ا   ( 1) 

في المائة من سممممعتها، وتثبت وسممممائل إغالقها    90تمأل بأوثر من  لتر، وال   1أوثر، كمية محتوا ا الصممممافية القصمممموى   عبوة داخلية زجاجية واحدة أو  • 
 ة في: اال تزاز أثناء النقل، وتوَضع كل عبوة على حد  تراخ ها بسب  الصدم أو  في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وس لة قادرة على منع تراجعها أو 

 أوعية معدنية مع مادة توس د ماصة تكفي المتصاص كامل محتويات العبوات الزجاجية الداخلية، وم بأة باإلضافة إلى ذلك في:  •
 4N أو 4B أو 4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو 1B2 أو 1B1أو  1A2 أو  1A1عبوات خارجية من النوع   •

 . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو
لترات، ويغل  كل منها بمادة ماصممة بكمية تكفي المتصمماص   5تتجاوز سممعتها   بالسممتيكية، ال عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية أو ( 2) 

 1H2 أو  1H1 أو 1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو 1A1وماممل المحتويمات وبممادة توسمممممممممممممم مد خماملمة في عبوات خمارجيمة من النوع  
تمأل العبوات   كغ. وال  75ذات كتلة إجمالية أقصا ا   4H2 أو  4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D وأ

في المائة من سمعتها. وتُثبت وسم لة إغالق كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وسم لة قادرة على منع   90الداخلية بأوثر من 
 اال تزاز أثناء النقل.  تراخ ها بسب  الصدم أو تراجعها أو

 عبوات تتكون من:  ( 3) 
 عبوات خارجية:  
 ( مشتبرة وفقمما  الشممممممممممممممتراطممات االختبممار الواردة  1H2 أو  1H1أو  1A2 أو  1A1قممابممل للنزع ) فوالذيممة مزودة بغطمماء   أسممممممممممممممطوانممات بالسممممممممممممممتيكيممة أو 

وعبوة مفردة مشصمممممممممصمممممممممة الحتواء مواد صممممممممملبة   عند كتلة تناظر كتلة الطرد المجمع كعبوة مشصمممممممممصمممممممممة الحتواء عبوات داخلية، أو  5-1-6في  
 سائلة، وتوضع عل ها عالمة وفقا  لذلك.  أو
 عبوات داخلية:  
المتعلقة بالعبوات المفردة، ر نا    1-6(، تسممممممتوفي اشممممممتراطات الفصممممممل  6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1أسممممممطوانات وعبوات مركبة )  

 بالشروط التالية: 
 بار )ضغط مانومترن(؛  3يقل عن  ُيجرى اختبار الضغط اله درولي عند مستوى ضغط ال )أ( 

 بار؛  0,30ميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبارن قدره  وُيجرى اختبار منع التسرب في مرحلتي التص )ب( 
 وُتعزل العبوات الداخلية عن األسطوانة الشارجية باستشدام مادة توس د خاملة مشففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوان ؛  )ج( 
 لترا ؛  125وال تتجاوز سعة العبوات الداخلية   )د( 
 يلي:  السدادة اللولبية، كما  وتكون وسائل اإلغالق من نوع )ه( 

 اال تزاز أثناء النقل؛  تراخ ها بسب  الصدم أو  تثبَّت وسائل اإلغالق في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وس لة قادرة على منع تراجعها أو  ' 1' 
د السدادة بشتم.  '2'  وتزوَّ

 تتجاوز سنت ن ونص  السنة؛  ويجرى دوريا  للعبوات الداخلية اختبار لالست ثاق من عدم التسرب وفقا  للفقرة )ب( أعاله على فترات ال )و( 
 ويكت  على العبوات الشارجية والداخلية بحروف واضحة ومقروءة على الدوام:  )ز( 

 وآخر اختبار دورن؛ التاري  )الشهر، السنة( الذن تم فيه االختبار األول   '1'
 الرمز المرخص له.   اسم الطرف القائم باالختبارات وعمليات التفتيش أو '2'

 )تابع على الصفحة التالية(
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P601  تابع(توجيه التعبئة( P601 
 . وتشضمممممع األوعيمممممة الختبمممممار بمممممدئي ثمممممم الختبمممممارات دوريمممممة 6-3-1-4يمكمممممن اسمممممتشدام أوعيمممممة الضمممممغط شمممممريطة اسمممممتيفاء األحكمممممام العاممممممة المممممواردة فمممممي   ( 4) 

 تممممممزود أوعيمممممممة الضممممممغط بأيمممممممة وسمممممم لة لتشأيمممممممف  بممممممار( )ضمممممممغط مممممممانومترن(. وقمممممممد ال   10ميغاباسمممممممكال )   1يقمممممممل عممممممن   سممممممنوات عنمممممممد ضممممممغط ال   10وممممممل  
 3مممممممل/م 200يسمممممماون  ( يقممممممل عممممممن أو50علممممممى سممممممائل سمممممممي باالستنشممممماق ترك ممممممزه القاتممممممل للنصمممممم  )ت قالضمممممغط. وكممممممل وعمممممماء ضممممممغط يحتممممممون 

 يلي:  صمام يستوفي ما )جزء من المل ون( يغلق بسدادة أو

صممام وصملة ملولبة مسمتدقة تُثّبت مباشمرة بوعاء الضمغط وقادرة على تحمل ضمغط اختبار وعاء الضمغط دون حدوث   يكون لكل سمدادة أو )أ( 
 تسرب؛  عط  أو

يكون كل صمممام من النوع غ ر المزود بحشممية وله حاجز غ ر مثق ؛ غ ر أنه في حالة المواد األوالة، يمكن أن يكون الصمممام من النوع   )ب( 
وعاء الضممغط لمنع   المزود بحشممية ذات مجموعة مانعة لتسممرب الغاز عن طريق غطاء محكم اإلغالق بحشممية مربوطة بجسممم الصمممام أو

 بعد ا؛  ناء التعبئة أوفقدان المادة أث
 أغطية صلبة ملولبة وبحشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛  تزود مشارج الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو )ج( 
 المحتويات. ب نها ومع   تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية المشارج، والمواد الساّدة والحشايا متوافقة فيما  )د( 

ممممممم وكمممممل وعممممماء ضمممممغط غ مممممر مجهمممممز بحمايمممممة  2,0وينقمممممل فمممممي عبممممموات خارجيمممممة كمممممل وعممممماء ضمممممغط يقمممممل سممممممك جمممممداره فمممممي أيمممممة نقطمممممة عمممممن 
 توص الت فيما ب نها.  ُتربط أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشع  أو لصماماته. وال

 

P602 توجيه التعبئة P602 
 وإغالق العبوات بصورة محكمة:  3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 كغ، مكونة من:  15عبوات مجمعة بكتلة إجمالية أقصا ا   ( 1) 
في المائة من سعتها، وتثبت وسائل إغالقها    90ُتمأل بأوثر من   لتر، وال   1أوثر، كميُة محتوا ا الصافية القصوى   عبوة داخلية زجاجية واحدة أو  - 

 دة في: اال تزاز أثناء النقل. وتوضع كل عبوة على ح  تراخ ها بسب  الصدم أو  في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وس لة قادرة على منع تراجعها أو 
 في:  أوعية معدنية مغلفة بمادة توس د ماصة، كم تها كافية المتصاص كامل محتويات العبوة الزجاجية الداخلية، وت بأ باإلضافة إلى ذلك -
 4N أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو  1A1عبوات خارجية من النوع  -

 . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو
بالسمممممممتيكية يغل  كل منها بمادة ماصمممممممة بكمية تكفي المتصممممممماص المحتويات وبمادة توسممممممم د   عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية أو ( 2) 

  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو  1A1خمماملممة في عبوات خممارجيممة من النوع  
في    90تمأل العبوات المداخليمة بمأوثر من   كغ. وال  75ذات كتلمة إجمماليمة أقصممممممممممممممما ما    4H2 أو  4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1 أو  4N أو

بسممب     تراخ ها المائة من سممعتها. وتُثبت وسمم لة إغالق كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وسمم لة قادرة على منع تراجعها أو
 لترات.   5تتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية   اال تزاز أثناء النقل. وال الصدم أو

 (، مع استيفاء الشروط التالية: 6HH1 أو  6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1أسطوانات وعبوات مركبة )  ( 3) 
 بار )ضغط مانومترن(؛  3يقل عن  عند مستوى ضغط ال  ُيجرى اختبار الضغط اله درولي )أ(  
 بار؛  0,30ُيجرى اختبار منع التسرب في مرحلتي التصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبارن قدره   )ب(  
 يلي:  تكون وسائل اإلغالق من نوع السدادة اللولبية، كما )ج(  

 اال تزاز أثناء النقل؛  تراخ ها بسب  الصدم أو وس لة قادرة على منع تراجعها أوتثبَّت وسائل اإلغالق في مكانها تثب تا  ماديا  بأية   '1'
د السدادة بشتم.  '2'  وتزوَّ

سمممنوات عند   10. وتشضمممع األوعية الختبار أولي ثم الختبارات دورية كل  6-3-1-4شمممريطة اسمممتيفاء األحكام العامة الواردة في  ،  أوعية الضمممغط ( 4) 
تزود أوعية الضمممغط بأية وسممم لة لتشأيف الضمممغط. ويغلق وعاء الضمممغط   بار( )ضمممغط مانومترن(. وقد ال  10) ميغاباسمممكال    1يقل عن  ضمممغط ال

 يلي:  صمام يستوفي ما بسدادة أو  3مل/م 200يساون   ( يقل عن أو50الذن يحتون على سائل سمي باالستنشاق ترك زه القاتل النصفي )ت ق
مسممممتدقة مثبتة مباشممممرة بوعاء الضممممغط وقادرة على تحمل ضممممغط اختبار وعاء الضممممغط دون  سممممدادة وصمممملة ملولبة   يكون لكل صمممممام أو )أ( 

 تسرب؛  حدوث عط  أو
يكون كل صمام من النوع غ ر المزود بحشية وله حاجز غ ر مثق ؛ غ ر أنه في حالة المواد األوالة، يمكن أن يكون الصمام من النوع   )ب( 

وعاء الضمغط لمنع   عن طريق غطاء محكم اإلغالق بحشمية مربوطة بجسمم الصممام أو  المزود بحشمية ذات مجموعة مانعة لتسمرب الغاز
 بعد ا؛  فقدان المادة أثناء التعبئة أو

 أغطية صلبة ملولبة وبحشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛  تزود مشارج الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو )ج( 
امات، والسمممدادات وأغطية المشارج، والمواد السممماّدة والحشمممايا متوافقة فيما ب نها  تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضمممغط، والصمممم  )د(

 ومع المحتويات.
تربط   تتوفر حماية لصممماماته. وال  مم وكل وعاء ضممغط ال  2,0وينقل في عبوات خارجية كل وعاء ضممغط يقل سمممك جداره في أية نقطة عن  

 ب نها.توص الت فيما   أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشع  أو 
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P600  توجيه التعبئة P600   

 . 2017و 2016و 1700ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

(  1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2 ،  1N1  ،1N2 ،  1H1  ،1H2  ،1D  ،1G  ،4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2العبوات الشمممارجيمممة: ) 
عبوات داخلية   فواصممممل أو . ت بأ األصممممناف كل على حدة، ويفصممممل كل منها عن اآلخر باسممممتشدام حواجز أوIIالمسممممتوفية لمسممممتوى أداء مجموعة التعبئة  

 مواد توس د لمنع التسرب عن غ ر قصد أثناء ظروف النقل العادية.  أو
 كغ 75الكتلة الصافية القصوى:  

 
P601 توجيه التعبئة P601 

 وإغالق العبوات بصورة محكمة:  3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 كغ مكونة من:  15عبوات مجمعة ذات كتلة إجمالية أقصا ا   ( 1) 

في المائة من سممممعتها، وتثبت وسممممائل إغالقها    90تمأل بأوثر من  لتر، وال   1أوثر، كمية محتوا ا الصممممافية القصمممموى   عبوة داخلية زجاجية واحدة أو  • 
 ة في: اال تزاز أثناء النقل، وتوَضع كل عبوة على حد  تراخ ها بسب  الصدم أو  في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وس لة قادرة على منع تراجعها أو 

 أوعية معدنية مع مادة توس د ماصة تكفي المتصاص كامل محتويات العبوات الزجاجية الداخلية، وم بأة باإلضافة إلى ذلك في:  •
 4N أو 4B أو 4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو 1B2 أو 1B1أو  1A2 أو  1A1عبوات خارجية من النوع   •

 . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو
لترات، ويغل  كل منها بمادة ماصممة بكمية تكفي المتصمماص   5تتجاوز سممعتها   بالسممتيكية، ال عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية أو ( 2) 

 1H2 أو  1H1 أو 1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو 1A1وماممل المحتويمات وبممادة توسمممممممممممممم مد خماملمة في عبوات خمارجيمة من النوع  
تمأل العبوات   كغ. وال  75ذات كتلة إجمالية أقصا ا   4H2 أو  4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D وأ

في المائة من سمعتها. وتُثبت وسم لة إغالق كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وسم لة قادرة على منع   90الداخلية بأوثر من 
 اال تزاز أثناء النقل.  تراخ ها بسب  الصدم أو تراجعها أو

 عبوات تتكون من:  ( 3) 
 عبوات خارجية:  
 ( مشتبرة وفقمما  الشممممممممممممممتراطممات االختبممار الواردة  1H2 أو  1H1أو  1A2 أو  1A1قممابممل للنزع ) فوالذيممة مزودة بغطمماء   أسممممممممممممممطوانممات بالسممممممممممممممتيكيممة أو 

وعبوة مفردة مشصمممممممممصمممممممممة الحتواء مواد صممممممممملبة   عند كتلة تناظر كتلة الطرد المجمع كعبوة مشصمممممممممصمممممممممة الحتواء عبوات داخلية، أو  5-1-6في  
 سائلة، وتوضع عل ها عالمة وفقا  لذلك.  أو
 عبوات داخلية:  
المتعلقة بالعبوات المفردة، ر نا    1-6(، تسممممممتوفي اشممممممتراطات الفصممممممل  6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1أسممممممطوانات وعبوات مركبة )  

 بالشروط التالية: 
 بار )ضغط مانومترن(؛  3يقل عن  ُيجرى اختبار الضغط اله درولي عند مستوى ضغط ال )أ( 

 بار؛  0,30ميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبارن قدره  وُيجرى اختبار منع التسرب في مرحلتي التص )ب( 
 وُتعزل العبوات الداخلية عن األسطوانة الشارجية باستشدام مادة توس د خاملة مشففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوان ؛  )ج( 
 لترا ؛  125وال تتجاوز سعة العبوات الداخلية   )د( 
 يلي:  السدادة اللولبية، كما  وتكون وسائل اإلغالق من نوع )ه( 

 اال تزاز أثناء النقل؛  تراخ ها بسب  الصدم أو  تثبَّت وسائل اإلغالق في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وس لة قادرة على منع تراجعها أو  ' 1' 
د السدادة بشتم.  '2'  وتزوَّ

 تتجاوز سنت ن ونص  السنة؛  ويجرى دوريا  للعبوات الداخلية اختبار لالست ثاق من عدم التسرب وفقا  للفقرة )ب( أعاله على فترات ال )و( 
 ويكت  على العبوات الشارجية والداخلية بحروف واضحة ومقروءة على الدوام:  )ز( 

 وآخر اختبار دورن؛ التاري  )الشهر، السنة( الذن تم فيه االختبار األول   '1'
 الرمز المرخص له.   اسم الطرف القائم باالختبارات وعمليات التفتيش أو '2'

 )تابع على الصفحة التالية(
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P601  تابع(توجيه التعبئة( P601 
 . وتشضمممممع األوعيمممممة الختبمممممار بمممممدئي ثمممممم الختبمممممارات دوريمممممة 6-3-1-4يمكمممممن اسمممممتشدام أوعيمممممة الضمممممغط شمممممريطة اسمممممتيفاء األحكمممممام العاممممممة المممممواردة فمممممي   ( 4) 

 تممممممزود أوعيمممممممة الضممممممغط بأيمممممممة وسمممممم لة لتشأيمممممممف  بممممممار( )ضمممممممغط مممممممانومترن(. وقمممممممد ال   10ميغاباسمممممممكال )   1يقمممممممل عممممممن   سممممممنوات عنمممممممد ضممممممغط ال   10وممممممل  
 3مممممممل/م 200يسمممممماون  ( يقممممممل عممممممن أو50علممممممى سممممممائل سمممممممي باالستنشممممماق ترك ممممممزه القاتممممممل للنصمممممم  )ت قالضمممممغط. وكممممممل وعمممممماء ضممممممغط يحتممممممون 

 يلي:  صمام يستوفي ما )جزء من المل ون( يغلق بسدادة أو

صممام وصملة ملولبة مسمتدقة تُثّبت مباشمرة بوعاء الضمغط وقادرة على تحمل ضمغط اختبار وعاء الضمغط دون حدوث   يكون لكل سمدادة أو )أ( 
 تسرب؛  عط  أو

يكون كل صمممام من النوع غ ر المزود بحشممية وله حاجز غ ر مثق ؛ غ ر أنه في حالة المواد األوالة، يمكن أن يكون الصمممام من النوع   )ب( 
وعاء الضممغط لمنع   المزود بحشممية ذات مجموعة مانعة لتسممرب الغاز عن طريق غطاء محكم اإلغالق بحشممية مربوطة بجسممم الصمممام أو

 بعد ا؛  ناء التعبئة أوفقدان المادة أث
 أغطية صلبة ملولبة وبحشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛  تزود مشارج الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو )ج( 
 المحتويات. ب نها ومع   تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية المشارج، والمواد الساّدة والحشايا متوافقة فيما  )د( 

ممممممم وكمممممل وعممممماء ضمممممغط غ مممممر مجهمممممز بحمايمممممة  2,0وينقمممممل فمممممي عبممممموات خارجيمممممة كمممممل وعممممماء ضمممممغط يقمممممل سممممممك جمممممداره فمممممي أيمممممة نقطمممممة عمممممن 
 توص الت فيما ب نها.  ُتربط أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشع  أو لصماماته. وال

 

P602 توجيه التعبئة P602 
 وإغالق العبوات بصورة محكمة:  3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 كغ، مكونة من:  15عبوات مجمعة بكتلة إجمالية أقصا ا   ( 1) 
في المائة من سعتها، وتثبت وسائل إغالقها    90ُتمأل بأوثر من   لتر، وال   1أوثر، كميُة محتوا ا الصافية القصوى   عبوة داخلية زجاجية واحدة أو  - 

 دة في: اال تزاز أثناء النقل. وتوضع كل عبوة على ح  تراخ ها بسب  الصدم أو  في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وس لة قادرة على منع تراجعها أو 
 في:  أوعية معدنية مغلفة بمادة توس د ماصة، كم تها كافية المتصاص كامل محتويات العبوة الزجاجية الداخلية، وت بأ باإلضافة إلى ذلك -
 4N أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو  1A1عبوات خارجية من النوع  -

 . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو
بالسمممممممتيكية يغل  كل منها بمادة ماصمممممممة بكمية تكفي المتصممممممماص المحتويات وبمادة توسممممممم د   عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية أو ( 2) 

  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو  1B2 أو  1B1 أو  1A2 أو  1A1خمماملممة في عبوات خممارجيممة من النوع  
في    90تمأل العبوات المداخليمة بمأوثر من   كغ. وال  75ذات كتلمة إجمماليمة أقصممممممممممممممما ما    4H2 أو  4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1 أو  4N أو

بسممب     تراخ ها المائة من سممعتها. وتُثبت وسمم لة إغالق كل عبوة من العبوات الداخلية في مكانها تثب تا  ماديا  بأية وسمم لة قادرة على منع تراجعها أو
 لترات.   5تتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية   اال تزاز أثناء النقل. وال الصدم أو

 (، مع استيفاء الشروط التالية: 6HH1 أو  6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1أسطوانات وعبوات مركبة )  ( 3) 
 بار )ضغط مانومترن(؛  3يقل عن  عند مستوى ضغط ال  ُيجرى اختبار الضغط اله درولي )أ(  
 بار؛  0,30ُيجرى اختبار منع التسرب في مرحلتي التصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبارن قدره   )ب(  
 يلي:  تكون وسائل اإلغالق من نوع السدادة اللولبية، كما )ج(  

 اال تزاز أثناء النقل؛  تراخ ها بسب  الصدم أو وس لة قادرة على منع تراجعها أوتثبَّت وسائل اإلغالق في مكانها تثب تا  ماديا  بأية   '1'
د السدادة بشتم.  '2'  وتزوَّ

سمممنوات عند   10. وتشضمممع األوعية الختبار أولي ثم الختبارات دورية كل  6-3-1-4شمممريطة اسمممتيفاء األحكام العامة الواردة في  ،  أوعية الضمممغط ( 4) 
تزود أوعية الضمممغط بأية وسممم لة لتشأيف الضمممغط. ويغلق وعاء الضمممغط   بار( )ضمممغط مانومترن(. وقد ال  10) ميغاباسمممكال    1يقل عن  ضمممغط ال

 يلي:  صمام يستوفي ما بسدادة أو  3مل/م 200يساون   ( يقل عن أو50الذن يحتون على سائل سمي باالستنشاق ترك زه القاتل النصفي )ت ق
مسممممتدقة مثبتة مباشممممرة بوعاء الضممممغط وقادرة على تحمل ضممممغط اختبار وعاء الضممممغط دون  سممممدادة وصمممملة ملولبة   يكون لكل صمممممام أو )أ( 

 تسرب؛  حدوث عط  أو
يكون كل صمام من النوع غ ر المزود بحشية وله حاجز غ ر مثق ؛ غ ر أنه في حالة المواد األوالة، يمكن أن يكون الصمام من النوع   )ب( 

وعاء الضمغط لمنع   عن طريق غطاء محكم اإلغالق بحشمية مربوطة بجسمم الصممام أو  المزود بحشمية ذات مجموعة مانعة لتسمرب الغاز
 بعد ا؛  فقدان المادة أثناء التعبئة أو

 أغطية صلبة ملولبة وبحشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛  تزود مشارج الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو )ج( 
امات، والسمممدادات وأغطية المشارج، والمواد السممماّدة والحشمممايا متوافقة فيما ب نها  تكون المواد التي تتكون منها أوعية الضمممغط، والصمممم  )د(

 ومع المحتويات.
تربط   تتوفر حماية لصممماماته. وال  مم وكل وعاء ضممغط ال  2,0وينقل في عبوات خارجية كل وعاء ضممغط يقل سمممك جداره في أية نقطة عن  

 ب نها.توص الت فيما   أوعية الضغط بأنبوب تجميع متشع  أو 
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P603 توجيه التعبئة P603 

 . 3507األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

 واألحكمممام الشممماصمممممممممممممممممة المتعلقمممة بمممالتعبئمممة الواردة   3- 1- 4و   1- 1- 4يرخص بمممالعبوات التممماليمممة شمممممممممممممممريطمممة اسمممممممممممممممتيفممماء األحكمممام العممماممممة الواردة في  
 : 7- 1- 9- 1- 4و   4- 1- 9- 1- 4و   2- 1- 9- 1- 4في  

 عبوات تتكون من:

 البالستيكية؛ في أوثر من األوعية األولية المعدنية أو وعاء أو )أ(  
 أوثر من العبوات الصلبة المانعة للتسرب؛ في عبوة أو )ب(  
 عبوة خارجية صلبة:  )ج(  

 (؛1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1Gأسطوانات ) 
 (؛4A ،4B ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2) صناديق  

 (.3A2 ،3B2 ،3H2) تنكات 
 اشتراطات إضافية:

تسرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية   حدوث ثقوب ف ها أو  يج  تعبئة األوعية الداخلية األولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسر ا أو - 1
حالة وضع عدة أوعية أولية   وفيظروف النقل العادية. ويج  تأم ن العبوات الثانوية في العبوات الشارجية بمادة توس د مناسبة تمنع الحركة.  في

 فصلها على النحو الذن يمنع تالمسها؛ في عبوة ثانوية واحدة، يج  ل  كل منها على حدة أو 
 ؛ 2-5- 4-2-7-2يج  أن تستوفي المحتويات األحكام الواردة في  - 2
 . 4-4-6يج  استيفاء األحكام الواردة في  - 3

 حكم خاص متعلق بالتعبئة:
 . 5-3- 2-7-2في حالة المواد االنشطارية بكميات مستثناة، يج  استيفاء الحدود المب نة في 
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P620 توجيه التعبئة P620 
 . 2900و 2814ينطبق  ذا التوجيه على رقمي األمم المتحدة  

 : 8-1-4يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 والتي اعتمدت تبعا  لذلك:  3-6فيما يلي عناصر العبوات التي تستوفي اشتراطات الفصل  

 عبوة داخلية تتأل  من:  )أ( 
 أوثر من األوعية األولية المانعة للتسرب؛  وعاء أو '1'
 عبوة ثانوية مانعة للتسرب؛  '2'
باسمممتثناء حالة المواد المعدية الصممملبة، مادة ماصمممة بكمية تكفي المتصممماص كامل المحتويات وتوضمممع ب ن الوعاء األولي )األوعية األولية(   '3'

ها على النحو الذن  فصمممممممممل حالة وضمممممممممع عدة أوعية أولية في عبوة ثانوية واحدة، يج  ل  كل منها على حدة أو وب ن العبوة الثانوية؛ وفي
 يمنع تالمسها؛ 

 صلبة: عبوة خارجية   )ب( 
 ؛ ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ، 1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 مم.  100يقل الحد األدنى لبعد ا الشارجي عن  ويج  أال
 اشتراطات إضافية: 

مواد معدية مع عبوات داخلية تحتون على أنواع من البضممممممممممممممائع غ ر المتصمممممممممممممملة بها. ويجوز أن تغل   على  ال تجمع العبوات الداخلية التي تحتون   - 1
 ؛ ويجوز أن يحتون الغالف الشامل على جل د جاف. 2- 1- 5و   1- 2- 1الطرود الكاملة بغالف شامل وفقا  لألحكام الواردة في 

 تعبئة خاصة، تنطبق االشتراطات اإلضافية التالية: باستثناء الشحنات غ ر العادية مثل األعضاء الكاملة التي تتطل    -2
من البالستيك.   المعدن أو في درجة حرارة أعلى. تكون األوعية األولية من الزجاج أو المواد التي تشحن في درجة الحرارة المحيطة أو )أ( 

حالة استشدام   ة ذات جوان  مطوقة. وفيسداد وتتوافر وس لة إيجابية لضمان إحكام اإلغالق دون أن تسرب، مثل اللحام بالحرارة، أو
 وس لة إغالق مصنَّعة؛  األغطية اللولبية يج  إحكامها بشريط الصق، مثل شريط الباراف ن أو

وبديل لذلك في   أية مادة للتبريد حول العبوة )العبوات( الثانوية أو جل د جاف أو مجمدة. يوضمممممع جل د أو المواد التي تشمممممحن مبردة أو )ب( 
. وتوضمممممممع دعامات داخلية لتأم ن  3-3-6أوثر من الطرود الكاملة توضمممممممع عل ها عالمات وفقا  للفقرة   تضمممممممم واحدا  أو  عبوة شممممممماملة

العبوة المجمعة مانعة   الجل د الجاف. وإذا اسمممممتشدم الجل د، تكون العبوة الشارجية أو العبوات الثانوية في وضمممممعها بعد ذوبان الجل د أو
العبوة المجمعة بتسممممممرب غاز ثاني أوسمممممم د الكربون. ويكون كل من  لجاف، تسمممممممح العبوة الشارجية أوللتسممممممرب. وإذا اسممممممتشدم الجل د ا

 الوعاء األولي والعبوة الثانوية سليما  عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة؛ 
ات حرارة منشفضمممممممة جدا ، وتكون  المواد التي تنقل في النتروج ن السمممممممائل. تسمممممممتشدم أوعية أولية من البالسمممممممتيك قادرة على تحمل درج )ج( 

بد   العبوة الثانوية قادرة كذلك على تحمل درجات حرارة منشفضمممة جدا ، ويلزم في معظم الحاالت ته ئتها لكل وعاء أولي على حدة. وال
درجة حرارة  وذلك من اسممممممتيفاء الشممممممروط الالزمة لشممممممحن النتروج ن السممممممائل. ويظل كل من الوعاء األولي والعبوة الثانوية سممممممليما  عند 

 النتروج ن السائل؛ 
  أوعية زجاجية بسممممدادات مطاطية يمكن أيضمممما  أن تنقل المواد المجفَّدة في أوعية أولية تكون عبارة عن أمبوالت زجاجية مشتومة بالنار أو  )د( 

 ذات حلقات إحكام معدنية. 
انوية قادرين، دون أن تسرب، على تحمل ضغط داخلي يحدث فارقا  في  وأيا  كانت درجة الحرارة المتوخاة للشحنة، يكون الوعاء األولي والعبوة الث -3

أيضا  على تحمل درجات حممممرارة في مدى يتراوح ب ن    القدرةلوعاء األولي أو العبوة الثانوية  تكون لويج  أن    ك لوباسكال.   95يقل عن   الضغط ال
 °س فوق الصفر. 55°س تحت الصفر و40

إذا كانت  ذه ضممممممرورية السممممممتدامة المواد المعدية   مع البضممممممائع الشطرة األخرى في نفس العبوة، إال 2-6ال ُت بَّأ المواد الُمعدية العائدة للشمممممم بة   -4
ي كل  ف 9 أو  8 أو 3أقل من البضممممممممممممممائع الشطرة المدرجة في الرتبة   مل أو  30تح  د أخطار ا. ويجوز تعبئة كمية   أو  تد ور امنع   أو  ثباتها أو

ورد في  ذه الالئحة التنظيمية،   تشضع  ذه الكميات القل لة من البضائع الشطرة الشتراطات إضافية مما وعاء أولي يحتون على مواد معدية. وال
 نص عليه توجيه التعبئة  ذا.  إذا تمت تعبئتها وفقا لما

 . 7-3-1-4انية وفقا  ألحكام الفقرة  يجوز للسلطة المشتصة أن ترخص باستشدام عبوات بديلة لنقل المواد الح و  -5
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P603 توجيه التعبئة P603 

 . 3507األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

 واألحكمممام الشممماصمممممممممممممممممة المتعلقمممة بمممالتعبئمممة الواردة   3- 1- 4و   1- 1- 4يرخص بمممالعبوات التممماليمممة شمممممممممممممممريطمممة اسمممممممممممممممتيفممماء األحكمممام العممماممممة الواردة في  
 : 7- 1- 9- 1- 4و   4- 1- 9- 1- 4و   2- 1- 9- 1- 4في  

 عبوات تتكون من:

 البالستيكية؛ في أوثر من األوعية األولية المعدنية أو وعاء أو )أ(  
 أوثر من العبوات الصلبة المانعة للتسرب؛ في عبوة أو )ب(  
 عبوة خارجية صلبة:  )ج(  

 (؛1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1Gأسطوانات ) 
 (؛4A ،4B ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2) صناديق  

 (.3A2 ،3B2 ،3H2) تنكات 
 اشتراطات إضافية:

تسرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية   حدوث ثقوب ف ها أو  يج  تعبئة األوعية الداخلية األولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسر ا أو - 1
حالة وضع عدة أوعية أولية   وفيظروف النقل العادية. ويج  تأم ن العبوات الثانوية في العبوات الشارجية بمادة توس د مناسبة تمنع الحركة.  في

 فصلها على النحو الذن يمنع تالمسها؛ في عبوة ثانوية واحدة، يج  ل  كل منها على حدة أو 
 ؛ 2-5- 4-2-7-2يج  أن تستوفي المحتويات األحكام الواردة في  - 2
 . 4-4-6يج  استيفاء األحكام الواردة في  - 3

 حكم خاص متعلق بالتعبئة:
 . 5-3- 2-7-2في حالة المواد االنشطارية بكميات مستثناة، يج  استيفاء الحدود المب نة في 
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P620 توجيه التعبئة P620 
 . 2900و 2814ينطبق  ذا التوجيه على رقمي األمم المتحدة  

 : 8-1-4يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الشاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في  
 والتي اعتمدت تبعا  لذلك:  3-6فيما يلي عناصر العبوات التي تستوفي اشتراطات الفصل  

 عبوة داخلية تتأل  من:  )أ( 
 أوثر من األوعية األولية المانعة للتسرب؛  وعاء أو '1'
 عبوة ثانوية مانعة للتسرب؛  '2'
باسمممتثناء حالة المواد المعدية الصممملبة، مادة ماصمممة بكمية تكفي المتصممماص كامل المحتويات وتوضمممع ب ن الوعاء األولي )األوعية األولية(   '3'

ها على النحو الذن  فصمممممممممل حالة وضمممممممممع عدة أوعية أولية في عبوة ثانوية واحدة، يج  ل  كل منها على حدة أو وب ن العبوة الثانوية؛ وفي
 يمنع تالمسها؛ 

 صلبة: عبوة خارجية   )ب( 
 ؛ ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ، 1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 مم.  100يقل الحد األدنى لبعد ا الشارجي عن  ويج  أال
 اشتراطات إضافية: 

مواد معدية مع عبوات داخلية تحتون على أنواع من البضممممممممممممممائع غ ر المتصمممممممممممممملة بها. ويجوز أن تغل   على  ال تجمع العبوات الداخلية التي تحتون   - 1
 ؛ ويجوز أن يحتون الغالف الشامل على جل د جاف. 2- 1- 5و   1- 2- 1الطرود الكاملة بغالف شامل وفقا  لألحكام الواردة في 

 تعبئة خاصة، تنطبق االشتراطات اإلضافية التالية: باستثناء الشحنات غ ر العادية مثل األعضاء الكاملة التي تتطل    -2
من البالستيك.   المعدن أو في درجة حرارة أعلى. تكون األوعية األولية من الزجاج أو المواد التي تشحن في درجة الحرارة المحيطة أو )أ( 

حالة استشدام   ة ذات جوان  مطوقة. وفيسداد وتتوافر وس لة إيجابية لضمان إحكام اإلغالق دون أن تسرب، مثل اللحام بالحرارة، أو
 وس لة إغالق مصنَّعة؛  األغطية اللولبية يج  إحكامها بشريط الصق، مثل شريط الباراف ن أو

وبديل لذلك في   أية مادة للتبريد حول العبوة )العبوات( الثانوية أو جل د جاف أو مجمدة. يوضمممممع جل د أو المواد التي تشمممممحن مبردة أو )ب( 
. وتوضمممممممع دعامات داخلية لتأم ن  3-3-6أوثر من الطرود الكاملة توضمممممممع عل ها عالمات وفقا  للفقرة   تضمممممممم واحدا  أو  عبوة شممممممماملة

العبوة المجمعة مانعة   الجل د الجاف. وإذا اسمممممتشدم الجل د، تكون العبوة الشارجية أو العبوات الثانوية في وضمممممعها بعد ذوبان الجل د أو
العبوة المجمعة بتسممممممرب غاز ثاني أوسمممممم د الكربون. ويكون كل من  لجاف، تسمممممممح العبوة الشارجية أوللتسممممممرب. وإذا اسممممممتشدم الجل د ا

 الوعاء األولي والعبوة الثانوية سليما  عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة؛ 
ات حرارة منشفضمممممممة جدا ، وتكون  المواد التي تنقل في النتروج ن السمممممممائل. تسمممممممتشدم أوعية أولية من البالسمممممممتيك قادرة على تحمل درج )ج( 

بد   العبوة الثانوية قادرة كذلك على تحمل درجات حرارة منشفضمممة جدا ، ويلزم في معظم الحاالت ته ئتها لكل وعاء أولي على حدة. وال
درجة حرارة  وذلك من اسممممممتيفاء الشممممممروط الالزمة لشممممممحن النتروج ن السممممممائل. ويظل كل من الوعاء األولي والعبوة الثانوية سممممممليما  عند 

 النتروج ن السائل؛ 
  أوعية زجاجية بسممممدادات مطاطية يمكن أيضمممما  أن تنقل المواد المجفَّدة في أوعية أولية تكون عبارة عن أمبوالت زجاجية مشتومة بالنار أو  )د( 

 ذات حلقات إحكام معدنية. 
انوية قادرين، دون أن تسرب، على تحمل ضغط داخلي يحدث فارقا  في  وأيا  كانت درجة الحرارة المتوخاة للشحنة، يكون الوعاء األولي والعبوة الث -3

أيضا  على تحمل درجات حممممرارة في مدى يتراوح ب ن    القدرةلوعاء األولي أو العبوة الثانوية  تكون لويج  أن    ك لوباسكال.   95يقل عن   الضغط ال
 °س فوق الصفر. 55°س تحت الصفر و40

إذا كانت  ذه ضممممممرورية السممممممتدامة المواد المعدية   مع البضممممممائع الشطرة األخرى في نفس العبوة، إال 2-6ال ُت بَّأ المواد الُمعدية العائدة للشمممممم بة   -4
ي كل  ف 9 أو  8 أو 3أقل من البضممممممممممممممائع الشطرة المدرجة في الرتبة   مل أو  30تح  د أخطار ا. ويجوز تعبئة كمية   أو  تد ور امنع   أو  ثباتها أو

ورد في  ذه الالئحة التنظيمية،   تشضع  ذه الكميات القل لة من البضائع الشطرة الشتراطات إضافية مما وعاء أولي يحتون على مواد معدية. وال
 نص عليه توجيه التعبئة  ذا.  إذا تمت تعبئتها وفقا لما

 . 7-3-1-4انية وفقا  ألحكام الفقرة  يجوز للسلطة المشتصة أن ترخص باستشدام عبوات بديلة لنقل المواد الح و  -5
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P621 توجيه التعبئة P621 
 . 3291األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 15-1-1-4ورد في   باستثناء ما، 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 المتصاص مجمل كمية السائل الموجودة ور نا  بقدرة العبوة على االحتفاظ بالسوائل: ر نا  بتوافر مادة ماصة تكفي   (1)

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  
 للمواد الصلبة.  IIويج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  

 في حالة الطرود التي تحتون على السائل بكميات أوبر:  (2)
 ؛ ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ، 1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

 ؛ ( 3A1  ،3A2 ،3B1  ،3B2  ،3H1  ،3H2)   تنكات
،  6HA1  ،6HB1  ،6HG1  ،6HH1  ،6HD1  ،6HA2  ،6HB2  ،6HC  ،6HD2  ،6HG2  ،6HH2 ،  6PA1عبوات مركبممة ) 

6PB1  ،6PG1  ،6PD1  ،6PH1  ،6PH2  ،6PA2  ،6PB2  ،6PC  ،6PG2 ،6PD2 ) . 
 للمواد السائلة.  IIويج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  

 اشتراط إضافي: 
بار األداء  تكون العبوات المشصمممصمممة الحتواء أشمممياء حادة، من قب ل الزجاج المكسمممور واإلبر، قادرة على مقاومة االنثقاب وتحتفي بالسممموائل في ظروف اخت

 . 1-6المب نة في الفصل  
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P622 توجيه التعبئة P622 

 المنقولة بغرض التشلص منها.   3549ينطبق  ذا التوجيه على نفايات المستشأيات المدرجة تحت رقم األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 معدن

 بالستيك
 

 معدن
 بالستيك

 

 صناديق
 ( 4Aفوالذ ) 

 ( 4Bألومن وم ) 
 ( 4Nمعدن آخر ) 

 ( 4Dخش  رقائقي ) 
 ( 4Gورتون ليفي ) 

 ( 4H2)   صل بالستيك  
 أسطوانات

 1A2) فوالذ ) 
 1B2ألومن وم )) 

 1N2معدن آخر )) 
 ( 1Dخش  رقائقي ) 
 ( 1Gورتون ليفي ) 

 1H2بالستيك )) 
 تنكات

 ( 3A2فوالذ ) 
 ( 3B2)   ألومن وم

 ( 3H2)   بالستيك

 للمواد الصلبة.  Iيج  أن تستوفي العبوة الشارجية مستوى أداء مجموعة التعبئة  

 اشتراطات إضافية: 

 . ةصلبأو في عبوة وسيطة  ة  صلبيج  أن تكون السلع الهشة م بأة إما في عبوة داخلية   -1
 وقادرة على مقاومة االنثقاب. ة  صلبيج  أن تكون العبوات الداخلية التي تحتون على أشياء حادة، من قب ل الزجاج المكسور واإلبر،   -2
غ ر  يج  أن تكون العبوات الداخلية والعبوات الوسمممممممميطة والعبوات الشارجية قادرة على االحتفاظ بالسمممممممموائل. ويج  أن تجهَّز العبوات الشارجية   -3

 على االحتفاظ بالسوائل بحكم تصميمها ببطانة داخلية أو تُتَّشذ تداب ر تتيح لها االحتفاظ بالسوائل.   القادرة
لصمممممممدم  يمكن أن تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة الوسممممممميطة مرنة. وعندما تسمممممممتشدم عبوات مرنة، يج  أن تكون قادرة على اجتياز اختبار مقاومة ا  -4

تع  ن مقاومة   - الرقائق واأللواح   - بالبالسممممممممتيك    ISO 7765-1:1988ل وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممممي رقم   165ال يقل عن  بما 
ل في المستوي ن المتوازن والمتعامد    480: طرائق بئر الدرجب، واختبار مقاومة التمزق بما ال يقل عن  1الصدم بطريقة السقوط الحر لمقذوف: الجزء  

تع  ن مقاومة   - الرقائق واأللواح   - بالبالسممممممممممتيك    ISO 6383-2:1983طول الكيس وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممممممي رقم بالنسممممممممممبة ل 
 كغ.   30: طريقة إلمندورفب. وال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية مرنة  2الجزء   - التمزق  

 ة داخلية واحدة. يج  أال تتضمن كل عبوة وسيطة مرنة إال عبو  -5
يمكن تعبئة العبوات الداخلية التي تحتون على قدر ضممممممئ ل من السممممممائل السممممممائ  في عبوة وسمممممميطة شممممممريطة توافر ما يكفي من المادة الماصممممممة   -6

  المصممممملّ دة في العبوة الداخلية أو الوسممممميطة من أجل امتصممممماص أو تصمممممل د جميع المحتوى السمممممائل الموجود. ويج  أن ُتسمممممتشدم مواد ماصمممممة  أو
 مناسبة تتحمل الحرارة واال تزازات التي يمكن أن تحدث في ظروف النقل العادية. 

 يج  أن تثبَّت العبوات الوسيطة في عبوات خارجية مزودة بمواد توس د و/أو مواد ماصة مناسبة.   -7
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P621 توجيه التعبئة P621 
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 وقادرة على مقاومة االنثقاب. ة  صلبيج  أن تكون العبوات الداخلية التي تحتون على أشياء حادة، من قب ل الزجاج المكسور واإلبر،   -2
غ ر  يج  أن تكون العبوات الداخلية والعبوات الوسمممممممميطة والعبوات الشارجية قادرة على االحتفاظ بالسمممممممموائل. ويج  أن تجهَّز العبوات الشارجية   -3

 على االحتفاظ بالسوائل بحكم تصميمها ببطانة داخلية أو تُتَّشذ تداب ر تتيح لها االحتفاظ بالسوائل.   القادرة
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تع  ن مقاومة   - الرقائق واأللواح   - بالبالسممممممممتيك    ISO 7765-1:1988ل وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممممي رقم   165ال يقل عن  بما 
ل في المستوي ن المتوازن والمتعامد    480: طرائق بئر الدرجب، واختبار مقاومة التمزق بما ال يقل عن  1الصدم بطريقة السقوط الحر لمقذوف: الجزء  

تع  ن مقاومة   - الرقائق واأللواح   - بالبالسممممممممممتيك    ISO 6383-2:1983طول الكيس وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممممممي رقم بالنسممممممممممبة ل 
 كغ.   30: طريقة إلمندورفب. وال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية مرنة  2الجزء   - التمزق  

 ة داخلية واحدة. يج  أال تتضمن كل عبوة وسيطة مرنة إال عبو  -5
يمكن تعبئة العبوات الداخلية التي تحتون على قدر ضممممممئ ل من السممممممائل السممممممائ  في عبوة وسمممممميطة شممممممريطة توافر ما يكفي من المادة الماصممممممة   -6

  المصممممملّ دة في العبوة الداخلية أو الوسممممميطة من أجل امتصممممماص أو تصمممممل د جميع المحتوى السمممممائل الموجود. ويج  أن ُتسمممممتشدم مواد ماصمممممة  أو
 مناسبة تتحمل الحرارة واال تزازات التي يمكن أن تحدث في ظروف النقل العادية. 

 يج  أن تثبَّت العبوات الوسيطة في عبوات خارجية مزودة بمواد توس د و/أو مواد ماصة مناسبة.   -7
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P650 توجيه التعبئة P650 
 . 3373األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

في ذلك نقل البضمممممائع فيما   فيه الكفاية لتحمل الصمممممدمات والحموالت أثناء ظروف النقل العادية، بما تكون العبوات ذات نوعية ج دة ومت نة بما ( 1) 
من العبوة المجمعة تمه دا    أو  طبليات التحم ل منب ن وحدات النقل وب ن وحدات النقل ومشازن البضممممممممممائع، باإلضممممممممممافة إلى تحريك للبضممممممممممائع  

تغ رات   العبوات وإغالقهما بطريقمة تمنع فقمدان محتويماتهما عنمد إعمداد ما للنقمل نتيجمة لال تزاز أو  صممممممممممممممنعاآلليمة الحقما . ويجم    لمنماولتهما ال مدويمة أو
 الضغط في ظروف النقل العادية.  الرطوبة أو درجة الحرارة أو

 ثالثة مكونات: تتأل  العبوة من  ( 2) 
 وعاء أولي؛  )أ( 

 وعبوة ثانوية؛  )ب( 
 وعبوة خارجية.  )ج( 

 العبوة الشارجية صلبة.  وتكون العبوة الثانوية أو
تسممممرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية في ظروف   حدوث ثقوب ف ها أو  يج  تعبئة األوعية األولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسممممر ا أو  ( 3) 

يؤثر  ذا تأث را  كب را    النقل العادية. ويج  تأم ن العبوات الثانوية في العبوات الشارجية بمادة توس د مناسبة. ويج ، في حالة تسرب المحتويات، أال 
 . العبوة الشارجية  على الشواص الوقائية لمادة التوس د أو 

ي للعبوة الشارجية فوق خلأية ذات لون مغاير، وتكون واضمممممممممحة ومقروءة.  ألغراض النقل، توضمممممممممع العالمة المب نة أدناه على السمممممممممطح الشارج ( 4) 
يقل ارتفاع الحروف واألرقام   مم، وال 2يقل سممممممك الشط عن  مم وال 50يقل طول ضممممملعه عن  ° وال45وتكون العالمة بشمممممكل مربع قائم بزاوية  

ب بمادة ب ولوجية، الفئة  BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY Bمم. ويوضمممع االسمممم الرسممممي المسمممتشدم في النقل: ب 6عن 
 باءب على العبوة الشارجية بجوار العالمة المربعة. 

 

الوارد في الطبعمة المنقحمة السممممممممممممممابعمة عشممممممممممممممرة    P650( من توجيمه التعبئمة  4يجوز االسممممممممممممممتمرار في تطب ق العالمة المب نمة في الفقرة )   مالحـظة: 
 . 2016كانون األول/ديسمبر   31للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى  

 مم كحد أدنى.  X100 100تكون أبعاد وجه واحد على األقل من أوجه العبوة الشارجية   ( 5) 
من  ذه الالئحة    2-5-3-6  على النحو المب ن في  3-5-3-6تكون العبوة المسممممممتكملة قادرة على أن تجتاز بنجاح اختبار السممممممقوط الوارد في   ( 6) 

األوعية األولية بعد التتابع المناسم  الختبارات السمقوط، وتظل األوعية محمية بمادة   يكون  ناع تسمرب من الوعاء أو متر. وال  1,2عند ارتفاع  
 ة، عند االقتضاء، في العبوات الثانوية. ماص

 في حالة السوائل ( 7) 
 تكون األوعية األولية مانعة للتسرب؛  )أ( 

 تكون العبوة الثانوية مانعة للتسرب؛  )ب( 
 فصلها لمنع تالمسها؛  وإذا وضعت عدة أوعية أولية  شة في عبوة ثانوية وح دة، يج  ل  كل منها على حدة أو )ج( 
ماصممممممممة ب ن الوعاء )األوعية( األول )األولية( والعبوة الثانوية. وتكون المادة الماصممممممممة بكمية كافية المتصمممممممماص كامل  توضممممممممع مادة   )د( 

 العبوة الشارجية للشطر؛  يعرض أن انسكاب للمادة السائلة مادة التوس د أو محتويات األوعية األولية بح ا ال
ك لوباسممممممممممكال   95يقل عن  على أن تتحمل، دون حدوث تسممممممممممرب، ضممممممممممغطا  داخليا  ال  العبوات الثانوية قادرة تكون األوعية األولية أو )ه( 

 بار(.  0,95) 
 )تابع على الصفحة التالية( 
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P650  تابع(توجيه التعبئة( P650 
 في حالة المواد الصلبة ( 8) 

 تكون األوعية األولية مانعة للتنش ل؛  )أ( 
 تكون العبوة الثانوية مانعة للتنش ل؛  )ب( 
 فصلها لمنع تالمسها؛  وضعت عدة أوعية أولية  شة في عبوة ثانوية وح دة، يج  ل  كل منها على حدة أوإذا   )ج( 
في ذلك   عدم وجود سمممممائل متبق في الوعاء األولي أثناء النقل، تسمممممتشدم عبوة مناسمممممبة للسممممموائل، بما في حالة الشمممممك بشمممممأن وجود أو )د( 

 استشدام مواد ماصة. 
 المجمدة: الجل د والجل د الجاف والنتروج ن السائل المبردة أوفي حالة الع نات   ( 9) 

. وعند اسممممتشدام الجل د،  3-5-5النتروج ن السممممائل كمادة تبريد، تنطبق االشممممتراطات الواردة في الفقرة   عند اسممممتشدام الجل د الجاف أو )أ( 
ج  توف ر دعامات داخلية لضمممممممان بقاء العبوة الثانوية  في العبوة المجمعة. وي في العبوة الشارجية أو يوضممممممع خارج العبوة الثانوية أو

 في مكانها األصلي؛ وإذا استعمل الجل د، يج  أن تكون العبوة الشارجية او العبوة الشاملة مانعة للتسرب؛ 
رجات الضممممممغط التي  يكون الوعاء األولي والعبوة الثانوية سممممممليم ن عند درجة حرارة مادة التبريد المسممممممتشدمة، وكذلك درجات الحرارة ود )ب( 

 يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 
تسمتنسم  وتوضمع على سمطح  عندما توضمع العبوات في عبوة شماملة، تكون عالمات العبوة التي يقتضم ها توجيه التعبئة  ذا إما مرئية بوضموح أو ( 10) 

 العبوة المجمعة. 
لتي ت بأ وتم ز بعالمات وفقا  لتوجيه التعبئة  ذا، ألن اشممممتراطات أخرى في ، ا3373األمم المتحدة   ال تشضممممع المواد المعدية المع نة تحت رقم ( 11) 

  ذه الالئحة التنظيمية. 
الشمممشص الذن يعد العبوة )المريض، مثال ( بتعليمات واضمممحة لملء  ذه العبوات وإغالقها،   يزود صمممانعو العبوات وموزعو ا التالون الشممماحَن أو ( 12) 

 شكل صحيح. للتمك ن من إعداد العبوة للنقل ب
إذا كانت  ذه ضمممممرورية السمممممتدامة المواد المعدية   مع البضمممممائع الشطرة األخرى في نفس العبوة، إال  2-6ال ُت بَّأ المواد الُمعدية العائدة للشممممم بة   ( 13) 

، في كل 9 أو 8 أو 3ة  أقل من البضمممممائع الشطرة المدرجة في الرتب مل أو 30تح  د أخطار ا. ويجوز تعبئة كمية   أو  تد ور امنع   أو  ثباتها أو
ورد في  ذه الالئحة   تشضمممممممممممع  ذه الكميات القل لة من البضمممممممممممائع الشطرة الشمممممممممممتراطات إضمممممممممممافية مما وعاء أولي يحتون على مواد معدية. وال

 نص عليه توجيه التعبئة  ذا.  التنظيمية، إذا تمت تعبئتها وفقا  لما
 اشتراط إضافي

 . 7-3-1-4يجوز للسلطة المشتصة أن ترخص باستشدام عبوات بديلة لنقل المواد الح وانية وفقا  ألحكام الفقرة  
 

  

- 86 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

86 

P650 توجيه التعبئة P650 
 . 3373األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

في ذلك نقل البضمممممائع فيما   فيه الكفاية لتحمل الصمممممدمات والحموالت أثناء ظروف النقل العادية، بما تكون العبوات ذات نوعية ج دة ومت نة بما ( 1) 
من العبوة المجمعة تمه دا    أو  طبليات التحم ل منب ن وحدات النقل وب ن وحدات النقل ومشازن البضممممممممممائع، باإلضممممممممممافة إلى تحريك للبضممممممممممائع  

تغ رات   العبوات وإغالقهما بطريقمة تمنع فقمدان محتويماتهما عنمد إعمداد ما للنقمل نتيجمة لال تزاز أو  صممممممممممممممنعاآلليمة الحقما . ويجم    لمنماولتهما ال مدويمة أو
 الضغط في ظروف النقل العادية.  الرطوبة أو درجة الحرارة أو

 ثالثة مكونات: تتأل  العبوة من  ( 2) 
 وعاء أولي؛  )أ( 

 وعبوة ثانوية؛  )ب( 
 وعبوة خارجية.  )ج( 

 العبوة الشارجية صلبة.  وتكون العبوة الثانوية أو
تسممممرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية في ظروف   حدوث ثقوب ف ها أو  يج  تعبئة األوعية األولية في العبوات الثانوية بطريقة تحول دون كسممممر ا أو  ( 3) 

يؤثر  ذا تأث را  كب را    النقل العادية. ويج  تأم ن العبوات الثانوية في العبوات الشارجية بمادة توس د مناسبة. ويج ، في حالة تسرب المحتويات، أال 
 . العبوة الشارجية  على الشواص الوقائية لمادة التوس د أو 

ي للعبوة الشارجية فوق خلأية ذات لون مغاير، وتكون واضمممممممممحة ومقروءة.  ألغراض النقل، توضمممممممممع العالمة المب نة أدناه على السمممممممممطح الشارج ( 4) 
يقل ارتفاع الحروف واألرقام   مم، وال 2يقل سممممممك الشط عن  مم وال 50يقل طول ضممممملعه عن  ° وال45وتكون العالمة بشمممممكل مربع قائم بزاوية  

ب بمادة ب ولوجية، الفئة  BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY Bمم. ويوضمممع االسمممم الرسممممي المسمممتشدم في النقل: ب 6عن 
 باءب على العبوة الشارجية بجوار العالمة المربعة. 

 

الوارد في الطبعمة المنقحمة السممممممممممممممابعمة عشممممممممممممممرة    P650( من توجيمه التعبئمة  4يجوز االسممممممممممممممتمرار في تطب ق العالمة المب نمة في الفقرة )   مالحـظة: 
 . 2016كانون األول/ديسمبر   31للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى  

 مم كحد أدنى.  X100 100تكون أبعاد وجه واحد على األقل من أوجه العبوة الشارجية   ( 5) 
من  ذه الالئحة    2-5-3-6  على النحو المب ن في  3-5-3-6تكون العبوة المسممممممتكملة قادرة على أن تجتاز بنجاح اختبار السممممممقوط الوارد في   ( 6) 

األوعية األولية بعد التتابع المناسم  الختبارات السمقوط، وتظل األوعية محمية بمادة   يكون  ناع تسمرب من الوعاء أو متر. وال  1,2عند ارتفاع  
 ة، عند االقتضاء، في العبوات الثانوية. ماص

 في حالة السوائل ( 7) 
 تكون األوعية األولية مانعة للتسرب؛  )أ( 

 تكون العبوة الثانوية مانعة للتسرب؛  )ب( 
 فصلها لمنع تالمسها؛  وإذا وضعت عدة أوعية أولية  شة في عبوة ثانوية وح دة، يج  ل  كل منها على حدة أو )ج( 
ماصممممممممة ب ن الوعاء )األوعية( األول )األولية( والعبوة الثانوية. وتكون المادة الماصممممممممة بكمية كافية المتصمممممممماص كامل  توضممممممممع مادة   )د( 

 العبوة الشارجية للشطر؛  يعرض أن انسكاب للمادة السائلة مادة التوس د أو محتويات األوعية األولية بح ا ال
ك لوباسممممممممممكال   95يقل عن  على أن تتحمل، دون حدوث تسممممممممممرب، ضممممممممممغطا  داخليا  ال  العبوات الثانوية قادرة تكون األوعية األولية أو )ه( 

 بار(.  0,95) 
 )تابع على الصفحة التالية( 
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P650  تابع(توجيه التعبئة( P650 
 في حالة المواد الصلبة ( 8) 

 تكون األوعية األولية مانعة للتنش ل؛  )أ( 
 تكون العبوة الثانوية مانعة للتنش ل؛  )ب( 
 فصلها لمنع تالمسها؛  وضعت عدة أوعية أولية  شة في عبوة ثانوية وح دة، يج  ل  كل منها على حدة أوإذا   )ج( 
في ذلك   عدم وجود سمممممائل متبق في الوعاء األولي أثناء النقل، تسمممممتشدم عبوة مناسمممممبة للسممممموائل، بما في حالة الشمممممك بشمممممأن وجود أو )د( 

 استشدام مواد ماصة. 
 المجمدة: الجل د والجل د الجاف والنتروج ن السائل المبردة أوفي حالة الع نات   ( 9) 

. وعند اسممممتشدام الجل د،  3-5-5النتروج ن السممممائل كمادة تبريد، تنطبق االشممممتراطات الواردة في الفقرة   عند اسممممتشدام الجل د الجاف أو )أ( 
ج  توف ر دعامات داخلية لضمممممممان بقاء العبوة الثانوية  في العبوة المجمعة. وي في العبوة الشارجية أو يوضممممممع خارج العبوة الثانوية أو

 في مكانها األصلي؛ وإذا استعمل الجل د، يج  أن تكون العبوة الشارجية او العبوة الشاملة مانعة للتسرب؛ 
رجات الضممممممغط التي  يكون الوعاء األولي والعبوة الثانوية سممممممليم ن عند درجة حرارة مادة التبريد المسممممممتشدمة، وكذلك درجات الحرارة ود )ب( 

 يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 
تسمتنسم  وتوضمع على سمطح  عندما توضمع العبوات في عبوة شماملة، تكون عالمات العبوة التي يقتضم ها توجيه التعبئة  ذا إما مرئية بوضموح أو ( 10) 

 العبوة المجمعة. 
لتي ت بأ وتم ز بعالمات وفقا  لتوجيه التعبئة  ذا، ألن اشممممتراطات أخرى في ، ا3373األمم المتحدة   ال تشضممممع المواد المعدية المع نة تحت رقم ( 11) 

  ذه الالئحة التنظيمية. 
الشمممشص الذن يعد العبوة )المريض، مثال ( بتعليمات واضمممحة لملء  ذه العبوات وإغالقها،   يزود صمممانعو العبوات وموزعو ا التالون الشممماحَن أو ( 12) 

 شكل صحيح. للتمك ن من إعداد العبوة للنقل ب
إذا كانت  ذه ضمممممرورية السمممممتدامة المواد المعدية   مع البضمممممائع الشطرة األخرى في نفس العبوة، إال  2-6ال ُت بَّأ المواد الُمعدية العائدة للشممممم بة   ( 13) 

، في كل 9 أو 8 أو 3ة  أقل من البضمممممائع الشطرة المدرجة في الرتب مل أو 30تح  د أخطار ا. ويجوز تعبئة كمية   أو  تد ور امنع   أو  ثباتها أو
ورد في  ذه الالئحة   تشضمممممممممممع  ذه الكميات القل لة من البضمممممممممممائع الشطرة الشمممممممممممتراطات إضمممممممممممافية مما وعاء أولي يحتون على مواد معدية. وال

 نص عليه توجيه التعبئة  ذا.  التنظيمية، إذا تمت تعبئتها وفقا  لما
 اشتراط إضافي

 . 7-3-1-4يجوز للسلطة المشتصة أن ترخص باستشدام عبوات بديلة لنقل المواد الح وانية وفقا  ألحكام الفقرة  
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P800 توجيه التعبئة P800 
 . 2809و 2803ينطبق  ذا التوجيه على رقمي األمم المتحدة  

 . 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  
 . 6-3-1-4أوعية ضغط شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   ( 1) 
 لترات؛   3تتجاوز سعتها  زجاجات ذات وسائل إغالق ملولبة ال أو قوارير فوالذية أو ( 2) 
 أو عبوات مجمعة تستوفي الشروط التالية:  ( 3) 

 كغ؛  15تتجاوز كتلتها الصافية   مشصصة الحتواء سوائل وال  صل بالستيك   معدن أو أن تكون العبوات الداخلية من زجاج أو )أ( 
 خلية بمواد توس د كافية لمنع الكسر؛ أن تحشى العبوات الدا )ب( 
أوياس مصمنوعة من مادة مت نة مانعة للتسمرب ومقاومة لالنثقاب   العبوات الشارجية على بطانات داخلية أو  أن تحتون العبوات الداخلية أو  )ج( 

 اتجاه وضعها؛  ها أو وغ ر منفذة للمحتويات، تحيط بالمحتويات بالكامل لمنعها من االرتشاح من العبوة بصرف النظر عن موضع 
 أن يرخص باستشدام العبوات الشارجية والكتل الصافية القصوى التالية:  )د( 

 الكتلة الصافية القصوى  العبوة الخارجية:  
 أسطوانات 
 كغ 400 (1A1 ،1A2)فوالذ   
 كغ 400  (1N1  ،1N2)  األلومن وم غ ر الفوالذ أومعدن آخر  
 كغ 400 (1H1 ،1H2)بالستيك   
 كغ 400 (1D)خش  رقائقي   
 كغ 400 (1G)ورتون ليفي   
 صناديق 
 كغ 400 (4A)فوالذ   
 كغ 400  (4N)  األلومن وم أو  الفوالذغ ر معدن آخر  
 كغ 250 (4C1)خش  طبيعي   
 كغ 250 (4C2)خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل   
 كغ 250 (4D)خش  رقائقي   
 كغ 125 (4F)خش  معاد التكوين   
 كغ 125 (4G)ورتون ليفي   
 كغ 60 (4H1)بالستيك ممدد  
 كغ 125 (4H2)  صل بالستيك   

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP41   عند درجات حرارة منشفضممممة للحفاظ عليه في حالة صمممملبة تماما ، يمكن وضممممع    ، عندما يلزم نقل عنصممممر الغال وم 2803في حالة رقم األمم المتحدة

تكون العبوات المذكورة آنفا في عبوة خارجية مت نة مقاومة للماء تحتون على جل د جاف أو وسمممممممممممائل تبريد أخرى. وفي حالة اسمممممممممممتشدام مادة مبردة،  
على مقاومة مادة التبريد كيميائيا  وف زيائيا ، وعلى مقاومة الصممممممممدم عند درجات الحرارة  جميع المواد المذكورة آنفا المسممممممممتشدمة في تعبئة الغال وم قادرة  

 المنشفضة لمادة التبريد المستشدمة. وفي حالة استشدام الجل د الجاف، يج  أن تسمح العبوة الشارجية بانطالق غاز ثاني أوس د الكربون. 
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P801 توجيه التعبئة P801 
 . 3028و 2795و 2794ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 
 . طبليات التحم ل  العبوات الشارجية الصلبة أو األقفاص الششبية المضلعة أو ( 1) 

 وباإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية: 
 يج  أن توضع البطاريات المنّضدة في طبقات تفصل ب نها طبقة من مادة غ ر موصلة كهربائيا ؛  )أ( 

 ويج  أاّل ُتحمَّل أطراف توص ل البطارية أوزان عناصر أخرى موضوعة فوقها؛  )ب( 
 حركتها داخل العبوة عن غ ر قصد؛ ويج  أن ت بأ البطاريات أو تثبَّت لمنع   )ج( 
  يات ويج  أاّل تتسممممممرب البطاريات في ظروف النقل العادية، أو تُتَّشذ تداب ر مناسممممممبة للح لولة دون تسممممممرب اإللكترول ت من العبوة )مثل البطار  )د( 

 الم بأة مفردة أو غ ر ا من األسال   الفعالة بالقدر ذاته(؛ 
 قصر دارة كهربائية. ويج  أن تحمى البطاريات من حدوث   )ه( 

 يمكن أيضا  استشدام الفوالذ غ ر القابل للصدأ أو الصناديق البالستيكية الكب رة لنقل البطاريات المستعملة.  ( 2) 
 وباإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية:  

 يج  أن تكون الصناديق مقاومة لولكترول ت الموجود في البطاريات؛  )أ( 
 أ الصناديق بارتفاع يتجاوز ارتفاع جوانبها؛ ويج  أاّل ت ب )ب( 
 ويج  أن يكون السطح الشارجي للصناديق خاليا  من بقايا اإللكترول ت الموجود في البطاريات؛  )ج( 
 ويج  أاّل يتسرب أن إلكترول ت من الصناديق في ظروف النقل العادية؛  )د( 
 ياتها؛ ويج  أن تُتشذ تداب ر لضمان عدم فقدان الصناديق لمحتو  ) م( 
ويجم  أن تُتشمذ تداب ر لمنع حدوث قصممممممممممممممر الدارة الكهربائيمة )مثمل تفريغ البطماريات، أو الحمماية الفردية ألطراف توصمممممممممممممم مل البطمارية،   )و( 

 إلى ذلك(.  وما
ص باستشدامها في )   مالحظة:   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400( كتلة صافية قدر ا  2( و) 1يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 
  

- 88 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

88 

P800 توجيه التعبئة P800 
 . 2809و 2803ينطبق  ذا التوجيه على رقمي األمم المتحدة  

 . 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  
 . 6-3-1-4أوعية ضغط شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   ( 1) 
 لترات؛   3تتجاوز سعتها  زجاجات ذات وسائل إغالق ملولبة ال أو قوارير فوالذية أو ( 2) 
 أو عبوات مجمعة تستوفي الشروط التالية:  ( 3) 

 كغ؛  15تتجاوز كتلتها الصافية   مشصصة الحتواء سوائل وال  صل بالستيك   معدن أو أن تكون العبوات الداخلية من زجاج أو )أ( 
 خلية بمواد توس د كافية لمنع الكسر؛ أن تحشى العبوات الدا )ب( 
أوياس مصمنوعة من مادة مت نة مانعة للتسمرب ومقاومة لالنثقاب   العبوات الشارجية على بطانات داخلية أو  أن تحتون العبوات الداخلية أو  )ج( 

 اتجاه وضعها؛  ها أو وغ ر منفذة للمحتويات، تحيط بالمحتويات بالكامل لمنعها من االرتشاح من العبوة بصرف النظر عن موضع 
 أن يرخص باستشدام العبوات الشارجية والكتل الصافية القصوى التالية:  )د( 

 الكتلة الصافية القصوى  العبوة الخارجية:  
 أسطوانات 
 كغ 400 (1A1 ،1A2)فوالذ   
 كغ 400  (1N1  ،1N2)  األلومن وم غ ر الفوالذ أومعدن آخر  
 كغ 400 (1H1 ،1H2)بالستيك   
 كغ 400 (1D)خش  رقائقي   
 كغ 400 (1G)ورتون ليفي   
 صناديق 
 كغ 400 (4A)فوالذ   
 كغ 400  (4N)  األلومن وم أو  الفوالذغ ر معدن آخر  
 كغ 250 (4C1)خش  طبيعي   
 كغ 250 (4C2)خش  طبيعي بجدران مانعة للتنش ل   
 كغ 250 (4D)خش  رقائقي   
 كغ 125 (4F)خش  معاد التكوين   
 كغ 125 (4G)ورتون ليفي   
 كغ 60 (4H1)بالستيك ممدد  
 كغ 125 (4H2)  صل بالستيك   

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP41   عند درجات حرارة منشفضممممة للحفاظ عليه في حالة صمممملبة تماما ، يمكن وضممممع    ، عندما يلزم نقل عنصممممر الغال وم 2803في حالة رقم األمم المتحدة

تكون العبوات المذكورة آنفا في عبوة خارجية مت نة مقاومة للماء تحتون على جل د جاف أو وسمممممممممممائل تبريد أخرى. وفي حالة اسمممممممممممتشدام مادة مبردة،  
على مقاومة مادة التبريد كيميائيا  وف زيائيا ، وعلى مقاومة الصممممممممدم عند درجات الحرارة  جميع المواد المذكورة آنفا المسممممممممتشدمة في تعبئة الغال وم قادرة  

 المنشفضة لمادة التبريد المستشدمة. وفي حالة استشدام الجل د الجاف، يج  أن تسمح العبوة الشارجية بانطالق غاز ثاني أوس د الكربون. 
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P801 توجيه التعبئة P801 
 . 3028و 2795و 2794ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 6-1-1-4و 2-1-1-4و 1-1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 
 . طبليات التحم ل  العبوات الشارجية الصلبة أو األقفاص الششبية المضلعة أو ( 1) 

 وباإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية: 
 يج  أن توضع البطاريات المنّضدة في طبقات تفصل ب نها طبقة من مادة غ ر موصلة كهربائيا ؛  )أ( 

 ويج  أاّل ُتحمَّل أطراف توص ل البطارية أوزان عناصر أخرى موضوعة فوقها؛  )ب( 
 حركتها داخل العبوة عن غ ر قصد؛ ويج  أن ت بأ البطاريات أو تثبَّت لمنع   )ج( 
  يات ويج  أاّل تتسممممممرب البطاريات في ظروف النقل العادية، أو تُتَّشذ تداب ر مناسممممممبة للح لولة دون تسممممممرب اإللكترول ت من العبوة )مثل البطار  )د( 

 الم بأة مفردة أو غ ر ا من األسال   الفعالة بالقدر ذاته(؛ 
 قصر دارة كهربائية. ويج  أن تحمى البطاريات من حدوث   )ه( 

 يمكن أيضا  استشدام الفوالذ غ ر القابل للصدأ أو الصناديق البالستيكية الكب رة لنقل البطاريات المستعملة.  ( 2) 
 وباإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية:  

 يج  أن تكون الصناديق مقاومة لولكترول ت الموجود في البطاريات؛  )أ( 
 أ الصناديق بارتفاع يتجاوز ارتفاع جوانبها؛ ويج  أاّل ت ب )ب( 
 ويج  أن يكون السطح الشارجي للصناديق خاليا  من بقايا اإللكترول ت الموجود في البطاريات؛  )ج( 
 ويج  أاّل يتسرب أن إلكترول ت من الصناديق في ظروف النقل العادية؛  )د( 
 ياتها؛ ويج  أن تُتشذ تداب ر لضمان عدم فقدان الصناديق لمحتو  ) م( 
ويجم  أن تُتشمذ تداب ر لمنع حدوث قصممممممممممممممر الدارة الكهربائيمة )مثمل تفريغ البطماريات، أو الحمماية الفردية ألطراف توصمممممممممممممم مل البطمارية،   )و( 

 إلى ذلك(.  وما
ص باستشدامها في )   مالحظة:   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400( كتلة صافية قدر ا  2( و) 1يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 
  

- 89 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

90 

P802 توجيه التعبئة P802 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 عبوات مجمعة ( 1) 
  4C2 أو 4C1 أو  4B أو  4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو  1B1 أو 1A2 أو 1A1عبوات خمارجيمة:  

 كغ.  75: الكتلة الصافية القصوى:  4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لترات.  10بالستيك؛ السعة القصوى:   عبوات داخلية: زجاج أو

 عبوات مجمعة ( 2) 
 4C2 أو 4C1 أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو 1H2 أو 1H1 أو  1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1عبوات خارجية:  

 كغ.  125: الكتلة الصافية القصوى:  4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لترا   40عبوات داخلية: معدن؛ السعة القصوى:  

في صممممممندوق من   ( أو6PD1 أو  6PB1 أو  6PA1الششمممممم  الرقائقي )  األلومن وم أو عبوات مركبة: وعاء زجاجي في أسممممممطوانة من الفوالذ أو ( 3) 
  صممممممممممل  الفي عبوة من البالسممممممممممتيك   ( أو6PD2 أو  6PC أو  6PB2 أو  6PA2في سمممممممممملة من الشوص )  الششمممممممممم  أو األلومن وم أو الفوالذ أو

6PH2  :لترا .  60((؛ السعة القصوى 
 لترا .  250( بسعة قصوى  1A1أسطوانات من الفوالذ )  ( 4) 
 . 6-3-1-4أوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة في   ( 5) 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP79  في المائة، انظر توجيه التعبئة    85في المائة وتقل عن    60، عندما تزيد نسبة فلوريد اله دروج ن على 1790األمم المتحدة   في حالة رقمP001 . 

 
P803 توجيه التعبئة P803 

 . 2028األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات )  ( 1) 
 (؛ 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2صناديق )  ( 2) 

 كغ.  75الكتلة الصافية القصوى:  
مواد توسم د لمنع التصمريف غ ر المقصمود في ظل ظروف   عبوات داخلية، أو فواصمل، أو باسمتشدام حواجز أوت بأ المواد كل منها على حدة ويفصمل ب نها  

 النقل العادية. 
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P804 توجيه التعبئة P804 

 . 1744األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 وأن تكون العبوات مشتومة محكمة اإلغالق:  3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  

 كغ،  25التي تبلغ كتلتها القصوى    العبوات المجمعة (1)
في المائة من سممممممممعتها؛   90ز  يتجاو  ال لتر، ومملوءة بما 1,3وتتأل  من عبوة )عبوات( داخلية من الزجاج والسممممممممعة القصمممممممموى لكل منها   -

 اال تزاز أثناء النقل، وتوضع مفردة في:  الشلشلة بسب  الصدم أو  )السدادات( بصورة محكمة بأن وس لة تمنع االنزياح أو  تثبت السدادة
العبوة )العبوات(  جنبا  إلى جن  مع مواد مبطنة وماصمممممممة تكفي المتصممممممماص سمممممممائر محتويات    صمممممممل المن البالسمممممممتيك   أوعية معدنية أو -

 الداخلية الزجاجية، ثم ت بأ في عبوات خارجية من األنواع: 
- 1A1  1 أوA2  1 أوB1  1 أوB2  1 أوN1  1 أوN2  1 أوH1  1 أوH2  1 أوD  1 أوG  4 أوA  4 أوB  4 أوN  4 أوC1  4 أوC2  

 . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
لترات والم بأة    5تتجاوز سعة كل منها   فلوريد البولي ف ن ل إيدين التي ال التي تتأل  من عبوات داخلية مصنوعة من فلزات أو  العبوات المجمعة (2)

 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1فرادى مع مادة ماصة كافية المتصاص المحتويات، ومع مادة توس د خاملة في العبوات الشارجية من األنواع  
وذات كتلمة    4H2 أو  4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1 أو  4N أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو

في المائة من سممممعتها، وتثبت سممممدادة كل عبوة بصممممورة محكمة  90كغ. ويج  عدم ملء العبوات الداخلية أوثر من  75إجمالية قصمممموى مقدار ا  
 اال تزاز أثناء النقل؛  ارتشاء ا بسب  الصدم أو بأن وس لة تمنع زحزحة السدادة أو

 التي تتأل  من: العبوات   (3)
 عبوات خارجية:  

بكتلة تناظر كتلة    5- 1- 6(، مشتبرة وفقا  الشممممممتراطات االختبار الواردة في 1H2 أو   1H1 أو  1A2 أو   1A1البالسممممممتيك )  أسممممممطوانات من الفوالذ أو 
 سوائل، ومعلَّمة بعالمات مناسبة؛  وعبوة مفردة معدَّة الحتواء مواد صلبة أو  الطرد المجمع، إما كعبوة مَعدَّة الحتواء عبوات داخلية، أو 

 عبوات داخلية: 
بشصموص العبوات   1-6( مسمتوفية لالشمتراطات الواردة في الفصمل  6HA1 أو 1H1 وأ 1N1 أو  1B1 أو  1A1عبوات مركبة )  أسمطوانات أو

 المفردة، وتشضع للشروط التالية: 
 بار( )ضغط مانومترن(؛  3ك لوباسكال )  300يقل عن  يجرى اختبار ضغط   درولي عند ضغط ال )أ( 

 بار(؛  0,3ك لوباسكال )  30تجرى اختبارات منع التسرب في مرحلتي التصميم واإلنتاج عند ضغط   )ب( 
 تكون معزولة عن األسطوانة الشارجية باستشدام مادة توس د خاملة مشففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوان ؛  )ج( 
 لترا ؛  125ال تتجاوز سعتها   )د( 
 من نوع ملول  وتكون: تكون وسائل اإلغالق   )ه( 

 اال تزاز أثناء النقل؛  أو   الصدم   بسب  تراخ ها   اإلغالق بأن وس لة يمكنها منع تزحزح السدادة أو محكمة  ' 1' 
 مزودة بغطاء مشتوم؛  '2'

تتجاوز   فترات ال و مب ن في )ب( على  تشضمع العبوات الشارجية والداخلية بصمفة دورية لفحص داخلي واختبار منع التسمرب وفقا  لما )و( 
 سنت ن ونص  السنة؛ 

 تحمل العبوات الشارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة:  )ز( 
 تاري  االختبار األولي وآخر اختبار وفحص دوري ن للعبوة الداخلية )تب ن التواري  بالشهر والسنة(؛  '1'
 ه؛ الرمز المرخص ل عمليات الفحص أو اسم الشب ر الذن يجرن االختبارات أو '2'

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    أوعية الضغط،  (4)
 بار( )ضغط مانومترن(؛  10ميغا باسكال )   1يقل عن   سنوات عند ضغط ال   10تشضع الختبار ضغط بدئي واختبار دورن كل  )أ( 

 ونص  السنة؛ تتجاوز سنت ن   تشضع بصفة دورية لفحص داخلي واختبار منع التسرب على فترات ال )ب( 
 يجوز أن تكون غ ر مجهزة بأن أداة لتشأيف الضغط؛  )ج( 
 صمام )صمامات( مجهزة بأداة إغالق ثانوية؛  يج  أن تكون كل عبوة ضغط مغلقة بسدادة أو )د( 
والحشممايا مالئمة بعضممها  يج  أن تكون مواد صممنع وعاء الضممغط والصمممامات والسممدادات وكبسمموالت التنأيس والمواد المانعة للتسممرب   )ه( 

 لبعض وللمحتويات. 
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P802 توجيه التعبئة P802 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 عبوات مجمعة ( 1) 
  4C2 أو 4C1 أو  4B أو  4A أو 1G أو 1D أو 1H2 أو 1H1 أو 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو  1B1 أو 1A2 أو 1A1عبوات خمارجيمة:  

 كغ.  75: الكتلة الصافية القصوى:  4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لترات.  10بالستيك؛ السعة القصوى:   عبوات داخلية: زجاج أو

 عبوات مجمعة ( 2) 
 4C2 أو 4C1 أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو 1H2 أو 1H1 أو  1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1عبوات خارجية:  

 كغ.  125: الكتلة الصافية القصوى:  4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
 لترا   40عبوات داخلية: معدن؛ السعة القصوى:  

في صممممممندوق من   ( أو6PD1 أو  6PB1 أو  6PA1الششمممممم  الرقائقي )  األلومن وم أو عبوات مركبة: وعاء زجاجي في أسممممممطوانة من الفوالذ أو ( 3) 
  صممممممممممل  الفي عبوة من البالسممممممممممتيك   ( أو6PD2 أو  6PC أو  6PB2 أو  6PA2في سمممممممممملة من الشوص )  الششمممممممممم  أو األلومن وم أو الفوالذ أو

6PH2  :لترا .  60((؛ السعة القصوى 
 لترا .  250( بسعة قصوى  1A1أسطوانات من الفوالذ )  ( 4) 
 . 6-3-1-4أوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة في   ( 5) 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
PP79  في المائة، انظر توجيه التعبئة    85في المائة وتقل عن    60، عندما تزيد نسبة فلوريد اله دروج ن على 1790األمم المتحدة   في حالة رقمP001 . 

 
P803 توجيه التعبئة P803 

 . 2028األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات )  ( 1) 
 (؛ 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2صناديق )  ( 2) 

 كغ.  75الكتلة الصافية القصوى:  
مواد توسم د لمنع التصمريف غ ر المقصمود في ظل ظروف   عبوات داخلية، أو فواصمل، أو باسمتشدام حواجز أوت بأ المواد كل منها على حدة ويفصمل ب نها  

 النقل العادية. 
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P804 توجيه التعبئة P804 

 . 1744األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 وأن تكون العبوات مشتومة محكمة اإلغالق:  3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  

 كغ،  25التي تبلغ كتلتها القصوى    العبوات المجمعة (1)
في المائة من سممممممممعتها؛   90ز  يتجاو  ال لتر، ومملوءة بما 1,3وتتأل  من عبوة )عبوات( داخلية من الزجاج والسممممممممعة القصمممممممموى لكل منها   -

 اال تزاز أثناء النقل، وتوضع مفردة في:  الشلشلة بسب  الصدم أو  )السدادات( بصورة محكمة بأن وس لة تمنع االنزياح أو  تثبت السدادة
العبوة )العبوات(  جنبا  إلى جن  مع مواد مبطنة وماصمممممممة تكفي المتصممممممماص سمممممممائر محتويات    صمممممممل المن البالسمممممممتيك   أوعية معدنية أو -

 الداخلية الزجاجية، ثم ت بأ في عبوات خارجية من األنواع: 
- 1A1  1 أوA2  1 أوB1  1 أوB2  1 أوN1  1 أوN2  1 أوH1  1 أوH2  1 أوD  1 أوG  4 أوA  4 أوB  4 أوN  4 أوC1  4 أوC2  

 . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو
لترات والم بأة    5تتجاوز سعة كل منها   فلوريد البولي ف ن ل إيدين التي ال التي تتأل  من عبوات داخلية مصنوعة من فلزات أو  العبوات المجمعة (2)

 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1فرادى مع مادة ماصة كافية المتصاص المحتويات، ومع مادة توس د خاملة في العبوات الشارجية من األنواع  
وذات كتلمة    4H2 أو  4G أو  4F أو  4D أو  4C2 أو  4C1 أو  4N أو  4B أو  4A أو  1G أو  1D أو  1H2 أو  1H1 أو  1N2 أو  1N1 أو

في المائة من سممممعتها، وتثبت سممممدادة كل عبوة بصممممورة محكمة  90كغ. ويج  عدم ملء العبوات الداخلية أوثر من  75إجمالية قصمممموى مقدار ا  
 اال تزاز أثناء النقل؛  ارتشاء ا بسب  الصدم أو بأن وس لة تمنع زحزحة السدادة أو

 التي تتأل  من: العبوات   (3)
 عبوات خارجية:  

بكتلة تناظر كتلة    5- 1- 6(، مشتبرة وفقا  الشممممممتراطات االختبار الواردة في 1H2 أو   1H1 أو  1A2 أو   1A1البالسممممممتيك )  أسممممممطوانات من الفوالذ أو 
 سوائل، ومعلَّمة بعالمات مناسبة؛  وعبوة مفردة معدَّة الحتواء مواد صلبة أو  الطرد المجمع، إما كعبوة مَعدَّة الحتواء عبوات داخلية، أو 

 عبوات داخلية: 
بشصموص العبوات   1-6( مسمتوفية لالشمتراطات الواردة في الفصمل  6HA1 أو 1H1 وأ 1N1 أو  1B1 أو  1A1عبوات مركبة )  أسمطوانات أو

 المفردة، وتشضع للشروط التالية: 
 بار( )ضغط مانومترن(؛  3ك لوباسكال )  300يقل عن  يجرى اختبار ضغط   درولي عند ضغط ال )أ( 

 بار(؛  0,3ك لوباسكال )  30تجرى اختبارات منع التسرب في مرحلتي التصميم واإلنتاج عند ضغط   )ب( 
 تكون معزولة عن األسطوانة الشارجية باستشدام مادة توس د خاملة مشففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوان ؛  )ج( 
 لترا ؛  125ال تتجاوز سعتها   )د( 
 من نوع ملول  وتكون: تكون وسائل اإلغالق   )ه( 

 اال تزاز أثناء النقل؛  أو   الصدم   بسب  تراخ ها   اإلغالق بأن وس لة يمكنها منع تزحزح السدادة أو محكمة  ' 1' 
 مزودة بغطاء مشتوم؛  '2'

تتجاوز   فترات ال و مب ن في )ب( على  تشضمع العبوات الشارجية والداخلية بصمفة دورية لفحص داخلي واختبار منع التسمرب وفقا  لما )و( 
 سنت ن ونص  السنة؛ 

 تحمل العبوات الشارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة:  )ز( 
 تاري  االختبار األولي وآخر اختبار وفحص دوري ن للعبوة الداخلية )تب ن التواري  بالشهر والسنة(؛  '1'
 ه؛ الرمز المرخص ل عمليات الفحص أو اسم الشب ر الذن يجرن االختبارات أو '2'

 . 6-3-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    أوعية الضغط،  (4)
 بار( )ضغط مانومترن(؛  10ميغا باسكال )   1يقل عن   سنوات عند ضغط ال   10تشضع الختبار ضغط بدئي واختبار دورن كل  )أ( 

 ونص  السنة؛ تتجاوز سنت ن   تشضع بصفة دورية لفحص داخلي واختبار منع التسرب على فترات ال )ب( 
 يجوز أن تكون غ ر مجهزة بأن أداة لتشأيف الضغط؛  )ج( 
 صمام )صمامات( مجهزة بأداة إغالق ثانوية؛  يج  أن تكون كل عبوة ضغط مغلقة بسدادة أو )د( 
والحشممايا مالئمة بعضممها  يج  أن تكون مواد صممنع وعاء الضممغط والصمممامات والسممدادات وكبسمموالت التنأيس والمواد المانعة للتسممرب   )ه( 

 لبعض وللمحتويات. 
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P900 توجيه التعبئة P900 
 . 2216األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 ؛ P002العبوات المرخصة في توجيه التعبئة   ( 1) 
 كغ.  50( بكتلة صافية قصوى  5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو  5H1أو أوياس )  ( 2) 

 األدنى. ويجوز أيضا  نقل جريش السمك بدون عبوة في حالة تعبئته في وحدات نقل شاحنة مغلقة مع تقل ل ح ز الهواء الطل ق إلى الحد  
 

P901 توجيه التعبئة P901 
 . 3316األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  
 ؛ ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ، 1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

(. وإذا كانت  251، الحكم الشاص  1-3-3يج  أن تسمممتوفي العبوات مسمممتوى األداء المناسممم  لمجموعة التعبئة المشصمممصمممة لمجموعة اللوازم ككل )انظر  
 . IIأن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  تشصص لها أن مجموعة تعبئة، يج    مجموعة اللوازم تحتون على بضائع خطرة فقط لم
 كغ، باستثناء كتلة أن ثاني أوس د كربون جامد )جل د جاف( مستعمل كمبرّ د.   10الكمية القصوى للبضائع الشطرة لكل عبوة خارجية:  

 اشتراط إضافي: 
 ت بأ البضائع الشطرة الموجودة داخل مجموعة لوازم في عبوات داخلية يج  حمايتها من المواد األخرى التي تشتمل المجموعة عل ها.  

 
P902 توجيه التعبئة P902 

 . 3268األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 السلع المعبأة: 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  
 ؛ ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 . IIIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  
 العبوات على نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية.   صنعيتم تصميم و 
 : المعبأةالسلع غير  

لدى نقلها فيما ب ن مكان صنعها ومنشأة التجميع بما في ذلك مواقع  حاويات   شاحنات أو يجوز أيضا  نقل السلع غ ر م بأة في وسائل مناولة مشصصة أو
 المناولة الوسيطة. 
 اشتراط إضافي: 

 عية. تكون أوعية الضغط مستوفية الشتراطات السلطة المشتصة المتعلقة بالمواد التي تحتويها  ذه األو 
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P903 توجيه التعبئة P903 
 . 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

يرخص باسممتشدام العبوات التالية    ربائية لتشممغ له. هألغراض توجيه التعبئة  ذا، تعني كلمة بمعدةب الجهاز الذن تزوده خاليا أو بطاريات الل ث وم بالطاقة الك
 : 3-1-4و 1-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 في حالة الشاليا والبطاريات:  ( 1) 
 ؛ ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

وضممممممممممع الشاليا   البطاريات من العط  الذن يمكن أن تسممممممممممببه الحركة أو البطاريات في عبوات بح ا توفر الحماية للشاليا أو أوت بأ الشاليا  
 البطاريات داخل العبوة.  أو

 . IIيج  أن تستوفي العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة  
 أوثر:  كغ أو 12  غالف خارجي قويا ومقاوم للصدمات، كتلته  ذات  بطارية أو  خليةوباإلضافة إلى ذلك، ففي حالة   ( 2) 

 عبوات خارجية قوية؛  )أ( 
 المثال(؛  محاطة بألواح خشبية على سب ل أغلفة واةية )صناديق شحن مغلقة تماما  أو )ب( 
 وسائل مناولة أخرى.  أو  طبليات )ج( 

 اف توص ل البطارية ثقل عناصر أخرى موضوعة فوقها. تحّمل أطر  البطاريات لمنع أية حركة غ ر مقصودة، وال تثبت الشاليا أو
 . 3-1-1-4وال بد من أن تستوفي العبوات االشتراطات الواردة في الفقرة  

 البطاريات الم بأة مع المعدات:  في حالة الشاليا أو ( 3) 
 مع المعدات في عبوة خارجية؛ ( من توجيه التعبئة  ذا، مع وضعها بعد ذلك  1عبوات مستوفية لالشتراطات الواردة في الفقرة ) 

( من توجيه  1البطاريات تماما ، مع وضممعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة تسممتوفي االشممتراطات الواردة في الفقرة )  أو عبوات تغل  الشاليا أو
 التعبئة  ذا. 

 تثبت المعدات لمنع أية حركة داخل العبوة الشارجية. 
 البطاريات المركبة في المعدات:  أوفي حالة الشاليا   ( 4) 

عبوات خارجية قوية تصمممنع من مادة ذات قوة وتصمممميم مالئم ن يتناسمممبان مع سمممعة العبوة واالسمممتشدام المقصمممود منها. وتصمممنع بطريقة تحول  
 . 3-1-1-4دون التشغ ل العرضي في أثناء النقل. وليس من الضرورن أن تستوفي العبوات االشتراطات الواردة في الفقرة  

 البطاريات المركبة ف ها.  إذا كانت المعدات توفر الحماية المكافئة للشاليا أو   منصات تحم ل على  ويمكن تقديم المعدات الكب رة للنقل غ ر م بأة أو 
اث خط ر  ويجوز نقل أجهزة مثل بطاقات التعرف الراديون والسممممممممممممماعات وأجهزة ةياس درجات الحرارة التي ليسمممممممممممممت لديها القدرة على تول د انبع

. وعندما تكون  ذه األجهزة نشمطة، يج  أن تسمتوفي المعاي ر المحددة لوشمعاع  عندما تكون نشمطة عن قصمد  للحرارة في عبوات خارجية مت نة
 الكهرمغنطيسي لضمان عدم تسب  تشغ ل الجهاز في تداخل مع نظم تشغ ل الطائرات. 

 م بأة مع المعدات ومركبة في المعدات:   في حالة العبوات التي تحتون على خاليا أو بطاريات ( 5) 
في حمالمة الشاليما والبطماريمات، عبوات تغل  الشاليما أو البطماريمات تممامما ، مع وضممممممممممممممعهما بعمد ذلمك مع المعمدات في عبوة تسممممممممممممممتوفي   )أ( 

 ( من توجيه التعبئة  ذا؛ 1االشتراطات الواردة في الفقرة ) 
( من توجيه التعبئة  ذا، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوات خارجية قوية  1الفقرة ) أو عبوات مستوفية للشروط الواردة في   )ب( 

تصمممممنع من مادة ذات قوة وتصمممممميم مالئم ن يتناسمممممبان مع سمممممعة العبوة ومع االسمممممتشدام المقصمممممود منها. وتصمممممنع العبوات الشارجية  
 . 3-1-1-4تستوفي االشتراطات الواردة في الفقرة    بطريقة تحول دون التشغ ل العرضي في أثناء النقل، وليس من الالزم أن

 وتثبَّت المعدات لمنع أية حركة داخل العبوة الشارجية.  
  حرارةويجوز نقل أجهزة مثل بطاقات التعرف الراديون والسمممممممماعات وأجهزة ةياس درجات الحرارة التي ليسممممممممت لديها القدرة على تول د انبعاث خط ر لل  

  . وعندما تكون  ذه األجهزة نشمطة، يج  أن تسمتوفي المعاي ر المحددة لوشمعاع الكهرمغنطيسمي ما تكون نشمطة عن قصمد عند   في عبوات خارجية مت نة 
 لضمان عدم تسب  تشغ ل الجهاز في تداخل مع نظم تشغ ل الطائرات. 

ص باستشدامها في ) مالحظة  . ( 3-3-1-4)انظر    كغ 400( كتلة صافية قدر ا  5( و) 4( و) 2: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
 اشتراط إضافي: 

 البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.  يج  حماية الشاليا أو
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P900 توجيه التعبئة P900 
 . 2216األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 ؛ P002العبوات المرخصة في توجيه التعبئة   ( 1) 
 كغ.  50( بكتلة صافية قصوى  5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو  5H1أو أوياس )  ( 2) 

 األدنى. ويجوز أيضا  نقل جريش السمك بدون عبوة في حالة تعبئته في وحدات نقل شاحنة مغلقة مع تقل ل ح ز الهواء الطل ق إلى الحد  
 

P901 توجيه التعبئة P901 
 . 3316األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  
 ؛ ( 1A1  ،1A2 ،1B1  ،1B2  ،1N1 ، 1N2  ،1H1 ،1H2  ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

(. وإذا كانت  251، الحكم الشاص  1-3-3يج  أن تسمممتوفي العبوات مسمممتوى األداء المناسممم  لمجموعة التعبئة المشصمممصمممة لمجموعة اللوازم ككل )انظر  
 . IIأن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  تشصص لها أن مجموعة تعبئة، يج    مجموعة اللوازم تحتون على بضائع خطرة فقط لم
 كغ، باستثناء كتلة أن ثاني أوس د كربون جامد )جل د جاف( مستعمل كمبرّ د.   10الكمية القصوى للبضائع الشطرة لكل عبوة خارجية:  

 اشتراط إضافي: 
 ت بأ البضائع الشطرة الموجودة داخل مجموعة لوازم في عبوات داخلية يج  حمايتها من المواد األخرى التي تشتمل المجموعة عل ها.  

 
P902 توجيه التعبئة P902 

 . 3268األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
 السلع المعبأة: 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة في  
 ؛ ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

 . IIIيج  أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة  
 العبوات على نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية.   صنعيتم تصميم و 
 : المعبأةالسلع غير  

لدى نقلها فيما ب ن مكان صنعها ومنشأة التجميع بما في ذلك مواقع  حاويات   شاحنات أو يجوز أيضا  نقل السلع غ ر م بأة في وسائل مناولة مشصصة أو
 المناولة الوسيطة. 
 اشتراط إضافي: 

 عية. تكون أوعية الضغط مستوفية الشتراطات السلطة المشتصة المتعلقة بالمواد التي تحتويها  ذه األو 
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P903 توجيه التعبئة P903 
 . 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

يرخص باسممتشدام العبوات التالية    ربائية لتشممغ له. هألغراض توجيه التعبئة  ذا، تعني كلمة بمعدةب الجهاز الذن تزوده خاليا أو بطاريات الل ث وم بالطاقة الك
 : 3-1-4و 1-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 في حالة الشاليا والبطاريات:  ( 1) 
 ؛ ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

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

وضممممممممممع الشاليا   البطاريات من العط  الذن يمكن أن تسممممممممممببه الحركة أو البطاريات في عبوات بح ا توفر الحماية للشاليا أو أوت بأ الشاليا  
 البطاريات داخل العبوة.  أو

 . IIيج  أن تستوفي العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة  
 أوثر:  كغ أو 12  غالف خارجي قويا ومقاوم للصدمات، كتلته  ذات  بطارية أو  خليةوباإلضافة إلى ذلك، ففي حالة   ( 2) 

 عبوات خارجية قوية؛  )أ( 
 المثال(؛  محاطة بألواح خشبية على سب ل أغلفة واةية )صناديق شحن مغلقة تماما  أو )ب( 
 وسائل مناولة أخرى.  أو  طبليات )ج( 

 اف توص ل البطارية ثقل عناصر أخرى موضوعة فوقها. تحّمل أطر  البطاريات لمنع أية حركة غ ر مقصودة، وال تثبت الشاليا أو
 . 3-1-1-4وال بد من أن تستوفي العبوات االشتراطات الواردة في الفقرة  

 البطاريات الم بأة مع المعدات:  في حالة الشاليا أو ( 3) 
 مع المعدات في عبوة خارجية؛ ( من توجيه التعبئة  ذا، مع وضعها بعد ذلك  1عبوات مستوفية لالشتراطات الواردة في الفقرة ) 

( من توجيه  1البطاريات تماما ، مع وضممعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة تسممتوفي االشممتراطات الواردة في الفقرة )  أو عبوات تغل  الشاليا أو
 التعبئة  ذا. 

 تثبت المعدات لمنع أية حركة داخل العبوة الشارجية. 
 البطاريات المركبة في المعدات:  أوفي حالة الشاليا   ( 4) 

عبوات خارجية قوية تصمممنع من مادة ذات قوة وتصمممميم مالئم ن يتناسمممبان مع سمممعة العبوة واالسمممتشدام المقصمممود منها. وتصمممنع بطريقة تحول  
 . 3-1-1-4دون التشغ ل العرضي في أثناء النقل. وليس من الضرورن أن تستوفي العبوات االشتراطات الواردة في الفقرة  

 البطاريات المركبة ف ها.  إذا كانت المعدات توفر الحماية المكافئة للشاليا أو   منصات تحم ل على  ويمكن تقديم المعدات الكب رة للنقل غ ر م بأة أو 
اث خط ر  ويجوز نقل أجهزة مثل بطاقات التعرف الراديون والسممممممممممممماعات وأجهزة ةياس درجات الحرارة التي ليسمممممممممممممت لديها القدرة على تول د انبع

. وعندما تكون  ذه األجهزة نشمطة، يج  أن تسمتوفي المعاي ر المحددة لوشمعاع  عندما تكون نشمطة عن قصمد  للحرارة في عبوات خارجية مت نة
 الكهرمغنطيسي لضمان عدم تسب  تشغ ل الجهاز في تداخل مع نظم تشغ ل الطائرات. 

 م بأة مع المعدات ومركبة في المعدات:   في حالة العبوات التي تحتون على خاليا أو بطاريات ( 5) 
في حمالمة الشاليما والبطماريمات، عبوات تغل  الشاليما أو البطماريمات تممامما ، مع وضممممممممممممممعهما بعمد ذلمك مع المعمدات في عبوة تسممممممممممممممتوفي   )أ( 

 ( من توجيه التعبئة  ذا؛ 1االشتراطات الواردة في الفقرة ) 
( من توجيه التعبئة  ذا، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوات خارجية قوية  1الفقرة ) أو عبوات مستوفية للشروط الواردة في   )ب( 

تصمممممنع من مادة ذات قوة وتصمممممميم مالئم ن يتناسمممممبان مع سمممممعة العبوة ومع االسمممممتشدام المقصمممممود منها. وتصمممممنع العبوات الشارجية  
 . 3-1-1-4تستوفي االشتراطات الواردة في الفقرة    بطريقة تحول دون التشغ ل العرضي في أثناء النقل، وليس من الالزم أن

 وتثبَّت المعدات لمنع أية حركة داخل العبوة الشارجية.  
  حرارةويجوز نقل أجهزة مثل بطاقات التعرف الراديون والسمممممممماعات وأجهزة ةياس درجات الحرارة التي ليسممممممممت لديها القدرة على تول د انبعاث خط ر لل  

  . وعندما تكون  ذه األجهزة نشمطة، يج  أن تسمتوفي المعاي ر المحددة لوشمعاع الكهرمغنطيسمي ما تكون نشمطة عن قصمد عند   في عبوات خارجية مت نة 
 لضمان عدم تسب  تشغ ل الجهاز في تداخل مع نظم تشغ ل الطائرات. 

ص باستشدامها في ) مالحظة  . ( 3-3-1-4)انظر    كغ 400( كتلة صافية قدر ا  5( و) 4( و) 2: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
 اشتراط إضافي: 

 البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.  يج  حماية الشاليا أو
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P904 توجيه التعبئة P904 
 . 3245األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

 يرخص باستشدام العبوات التالية: 
والمصمممة بح ا تفي باشمتراطات    3-1-4و  8-1-1-4و  4-1-1-4و  2-1-1-4و  1-1-1-4العبوات المسمتوفية لألحكام العامة الواردة في  ( 1) 

. وُتسمممممتشدم عبوات خارجية مصمممممنوعة من مواد مناسمممممبة تكون ذات قوة وتصمممممميم مالئم ن يتناسمممممبان مع سمممممعة العبوة  4-1-6الواردة في  الصمممممنع  
يحدث   العبوة بح ا ال  صممنعالمقصممود منها. وح ن يسممتعمل توجيه التعبئة  ذا لنقل عبوات داخلية من عبوات مجّمعة، يج  تصممميم و واالسممتشدام  

 اندفاق شيء منها عن غ ر قصد أثناء ظروف النقل العادية. 
 يلي:  توفي ما، ولكنها تس6يلزم استيفاؤ ا الشتراطات اختبار العبوات الواردة في الجزء   العبوات التي ال ( 2) 

 عبوة داخلية تشتمل على:  )أ( 
 لتنش ل الجوامد؛  أوثر من األوعية األولية مع عبوة ثانوية، تكون جميعها مانعة لتسرب السوائل أو وعاء أو '1'
المتصمممممماص محتويات  في حالة السمممممموائل، توضممممممع مادة ماصممممممة ب ن الوعاء األولي )األوعية األولية( والعبوة الثانوية بكمية تكفي   '2'

 إعطاب العبوة الشارجية؛  يسفر أن اندفاق للمادة السائلة عن اإلضرار بسالمة مواد التوس د أو األوعية األولية، بح ا ال
 فصلها لمنع تالمسها؛  في حالة وضع عدة أوعية أولية  شة في عبوة ثانوية وح دة، يج  ل  كل منها على حدة أو '3'

 مم.  100يقل أصغر أبعاد ا الشارجية عن  بمتانة مالئمة لسعتها وكتلتها والغرض من استشدامها، وال  تكون العبوة الشارجية )ب( 
ون العالمة  ألغراض النقل، توضممع العالمة المب نة أدناه على السممطح الشارجي للعبوة الشارجية، فوق خلأية ذات لون مغاير، وتكون واضممحة ومقروءة. وتك

 مم.  6يقل ارتفاع الحروف واألرقام عن  مم، وال 2يقل سمك الشط عن  مم وال 50يقل طول ضلعه عن  ° وال45بشكل مربع قائم بزاوية  

الوارد في الطبعة المنقحة السمممممممابعة عشمممممممرة للتوصممممممميات   P904( من توجيه التعبئة  2يجوز االسمممممممتمرار في تطب ق العالمة المب نة في الفقرة )  مالحظة: 
 . 2016كانون األول/ديسمبر   31المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 اشتراط إضافي: 
 والنتروج ن السائلالجل د والجل د الجاف  

. في حالة اسمتعمال الجل د، يج  وضمعه خارج  3-5-5النتروج ن السمائل كمادة تبريد، يج  تطب ق االشمتراطات الواردة في  عند اسمتشدام الجل د الجاف أو
الجل د،    حالة اسمتعمال  وية في وضمعها األصملي. وفي في عبوة شماملة. ويج  توف ر دعائم داخلية تضممن ثبات العبوات الثان  في العبوة الشارجية أو  العبوة الثانوية أو 

 العبوة المجمعة مانعة للتسرب.  يج  أن تكون العبوة الشارجية أو
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P905 توجيه التعبئة P905 
 . 2990و 3072ينطبق  ذا التوجيه على رقمي األمم المتحدة  

، ولكن دون حاجة السمممتيفاء العبوات لالشمممتراطات الواردة  3-1-4و  1-1-4يرخص باسمممتشدام أية عبوة مالئمة شمممريطة اسمممتيفاء األحكام العامة الواردة في 
 . 6في الجزء  

ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة  . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
تحتويها أغلفة خارجية صمممملبة مقاومة لألحوال الجوية )وما  و الحال بالنسممممبة لقوارب اإلنقاذ(، يجوز نقلها   إلنقاذ بح ا تتضمممممنها أووعندما تصممممنع أجهزة ا

 بدون تعبئة. 
 اشتراطات إضافية: 

 كمعدات في أجهزة اإلنقاذ بتثب تها لمنع حركتها غ ر المقصودة، وباإلضافة إلى ذلك:   تؤّمن جميع المواد والسلع الشطرة المحتواة  -1
 الكرتون الليفي؛  في عبوات داخلية من البالستيك أو 1ت بأ أدوات اإلشارة من الرتبة   )أ( 

 المشتصة، ويمكن وصلها بجهاز اإلنقاذ؛ ( في أسطوانات مطابقة للمواصفات التي تحدد ا السلطة  2-2وتوضع الغازات )الش بة   )ب( 
 تعزل كهربائيا ، وتؤّمن لمنع أن انسكاب للسائل؛  ( أو9( وبطاريات الل ث وم )الرتبة  8وتفصل بطاريات التشزين الكهربائية )الرتبة   )ج( 
 ل المثال( في عبوات داخلية  ، على سب2-5و 1-4من الشعبت ن   أو  3وت بأ الكميات الصغ رة من المواد الشطرة األخرى )من الرتبة   )د( 

 مت نة. 
 يشمل اإلعداد للنقل والتعبئة تداب ر لمنع أن انتفاخ عارض في أجهزة اإلنقاذ.  -2
 

P906 توجيه التعبئة P906 
 . 3432، و3152و 3151و 2315ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
ثالثي الف ن ل المتعددة   ثنائي الف ن ل أو ( أوPCBفي حالة السمممممممممموائل والمواد الصمممممممممملبة التي تحتون على مركبات ثنائي الف ن ل المتعدد الكلورة )  ( 1) 

التي تكون ملوثة بهذه المواد: يسممممممممح باسمممممممتشدام العبوات المجهزة وفقا  لتوجيه التعبئة   لم تان المهلجن، أوأحادن م ث ل ثنائي ف ن ل ا الهلجنة أو
P001 أو P002 . حسبما يناس ، 

 : السلعفي حالة المحوالت والمكثفات وسائر   ( 2) 
. ويج  أن تثبت السمممملع بمادة توسمممم د مالئمة لمنع أن حركة P002و P001يسمممممح باسممممتشدام العبوات المجهزة وفقا  لتوج هي التعبئة   )أ( 

 غ ر مقصودة أثناء ظروف النقل العادية؛ 
وائل الموجودة ف ها  مثل حجم السممم   1,25يقل عن  باإلضمممافة إلى ما الالسممملع  أو يسممممح بالعبوات المانعة للتسمممرب والقادرة على احتواء   )ب( 

أحمادن م ث مل ثنمائي ف ن مل   ربماعي الف ن مل المتعمددة الهلجنمة أو ثنمائي الف ن مل أو ( أوPCBمن مركبمات ثنمائي الف ن مل المتعمدد الكلورة ) 
.  السممممممملع مثل حجم السمممممممائل الموجود في   1,1يقل عن  الم تان المهلجن. وتوضمممممممع في العبوات مادة ماصمممممممة تكفي المتصممممممماص ما ال

وبصمورة عامة، تنقل المحوالت والمكثفات في عبوات معدنية مانعة للتسمرب وقادرة على أن تحتون باإلضمافة إلى المحوالت والمكثفات  
 مثل حجم السائل الموجود ف ها.  1,25 نفسها على

ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا   : 1  مالحظة   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
، والمحوالت والمكثفمات غ ر الم بمأة،  P002و  P001تقمدم، يجوز نقمل السمممممممممممممموائمل والمواد الصمممممممممممممملبمة غ ر الم بمأة وفقما  لتوج هي التعبئمة   دون اإلخالل بمماو 

يقل   مم، وتحتون على مادة ماصمة خاملة تكفي المتصماص ما ال 800يقل ارتفاعها عن  وحدات لنقل البضمائع مزودة بصم نية معدنية مانعة للتسمرب ال في
 مثل حجم أن سائل يتسرب.  1,1عن 

ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا   : 2  مالحظة   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
 اشتراط إضافي: 

 يلزم من تداب ر إلحكام سد المحوالت والمكثفات منعا  لحدوث تسرب في ظروف النقل العادية.  يتشذ ما
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P904 توجيه التعبئة P904 
 . 3245األمم المتحدة  ينطبق  ذا التوجيه على رقم 

 يرخص باستشدام العبوات التالية: 
والمصمممة بح ا تفي باشمتراطات    3-1-4و  8-1-1-4و  4-1-1-4و  2-1-1-4و  1-1-1-4العبوات المسمتوفية لألحكام العامة الواردة في  ( 1) 

. وُتسمممممتشدم عبوات خارجية مصمممممنوعة من مواد مناسمممممبة تكون ذات قوة وتصمممممميم مالئم ن يتناسمممممبان مع سمممممعة العبوة  4-1-6الواردة في  الصمممممنع  
يحدث   العبوة بح ا ال  صممنعالمقصممود منها. وح ن يسممتعمل توجيه التعبئة  ذا لنقل عبوات داخلية من عبوات مجّمعة، يج  تصممميم و واالسممتشدام  

 اندفاق شيء منها عن غ ر قصد أثناء ظروف النقل العادية. 
 يلي:  توفي ما، ولكنها تس6يلزم استيفاؤ ا الشتراطات اختبار العبوات الواردة في الجزء   العبوات التي ال ( 2) 

 عبوة داخلية تشتمل على:  )أ( 
 لتنش ل الجوامد؛  أوثر من األوعية األولية مع عبوة ثانوية، تكون جميعها مانعة لتسرب السوائل أو وعاء أو '1'
المتصمممممماص محتويات  في حالة السمممممموائل، توضممممممع مادة ماصممممممة ب ن الوعاء األولي )األوعية األولية( والعبوة الثانوية بكمية تكفي   '2'

 إعطاب العبوة الشارجية؛  يسفر أن اندفاق للمادة السائلة عن اإلضرار بسالمة مواد التوس د أو األوعية األولية، بح ا ال
 فصلها لمنع تالمسها؛  في حالة وضع عدة أوعية أولية  شة في عبوة ثانوية وح دة، يج  ل  كل منها على حدة أو '3'

 مم.  100يقل أصغر أبعاد ا الشارجية عن  بمتانة مالئمة لسعتها وكتلتها والغرض من استشدامها، وال  تكون العبوة الشارجية )ب( 
ون العالمة  ألغراض النقل، توضممع العالمة المب نة أدناه على السممطح الشارجي للعبوة الشارجية، فوق خلأية ذات لون مغاير، وتكون واضممحة ومقروءة. وتك

 مم.  6يقل ارتفاع الحروف واألرقام عن  مم، وال 2يقل سمك الشط عن  مم وال 50يقل طول ضلعه عن  ° وال45بشكل مربع قائم بزاوية  

الوارد في الطبعة المنقحة السمممممممابعة عشمممممممرة للتوصممممممميات   P904( من توجيه التعبئة  2يجوز االسمممممممتمرار في تطب ق العالمة المب نة في الفقرة )  مالحظة: 
 . 2016كانون األول/ديسمبر   31المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 اشتراط إضافي: 
 والنتروج ن السائلالجل د والجل د الجاف  

. في حالة اسمتعمال الجل د، يج  وضمعه خارج  3-5-5النتروج ن السمائل كمادة تبريد، يج  تطب ق االشمتراطات الواردة في  عند اسمتشدام الجل د الجاف أو
الجل د،    حالة اسمتعمال  وية في وضمعها األصملي. وفي في عبوة شماملة. ويج  توف ر دعائم داخلية تضممن ثبات العبوات الثان  في العبوة الشارجية أو  العبوة الثانوية أو 

 العبوة المجمعة مانعة للتسرب.  يج  أن تكون العبوة الشارجية أو
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P905 توجيه التعبئة P905 
 . 2990و 3072ينطبق  ذا التوجيه على رقمي األمم المتحدة  

، ولكن دون حاجة السمممتيفاء العبوات لالشمممتراطات الواردة  3-1-4و  1-1-4يرخص باسمممتشدام أية عبوة مالئمة شمممريطة اسمممتيفاء األحكام العامة الواردة في 
 . 6في الجزء  

ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة  . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
تحتويها أغلفة خارجية صمممملبة مقاومة لألحوال الجوية )وما  و الحال بالنسممممبة لقوارب اإلنقاذ(، يجوز نقلها   إلنقاذ بح ا تتضمممممنها أووعندما تصممممنع أجهزة ا

 بدون تعبئة. 
 اشتراطات إضافية: 

 كمعدات في أجهزة اإلنقاذ بتثب تها لمنع حركتها غ ر المقصودة، وباإلضافة إلى ذلك:   تؤّمن جميع المواد والسلع الشطرة المحتواة  -1
 الكرتون الليفي؛  في عبوات داخلية من البالستيك أو 1ت بأ أدوات اإلشارة من الرتبة   )أ( 

 المشتصة، ويمكن وصلها بجهاز اإلنقاذ؛ ( في أسطوانات مطابقة للمواصفات التي تحدد ا السلطة  2-2وتوضع الغازات )الش بة   )ب( 
 تعزل كهربائيا ، وتؤّمن لمنع أن انسكاب للسائل؛  ( أو9( وبطاريات الل ث وم )الرتبة  8وتفصل بطاريات التشزين الكهربائية )الرتبة   )ج( 
 ل المثال( في عبوات داخلية  ، على سب2-5و 1-4من الشعبت ن   أو  3وت بأ الكميات الصغ رة من المواد الشطرة األخرى )من الرتبة   )د( 

 مت نة. 
 يشمل اإلعداد للنقل والتعبئة تداب ر لمنع أن انتفاخ عارض في أجهزة اإلنقاذ.  -2
 

P906 توجيه التعبئة P906 
 . 3432، و3152و 3151و 2315ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
ثالثي الف ن ل المتعددة   ثنائي الف ن ل أو ( أوPCBفي حالة السمممممممممموائل والمواد الصمممممممممملبة التي تحتون على مركبات ثنائي الف ن ل المتعدد الكلورة )  ( 1) 

التي تكون ملوثة بهذه المواد: يسممممممممح باسمممممممتشدام العبوات المجهزة وفقا  لتوجيه التعبئة   لم تان المهلجن، أوأحادن م ث ل ثنائي ف ن ل ا الهلجنة أو
P001 أو P002 . حسبما يناس ، 

 : السلعفي حالة المحوالت والمكثفات وسائر   ( 2) 
. ويج  أن تثبت السمممملع بمادة توسمممم د مالئمة لمنع أن حركة P002و P001يسمممممح باسممممتشدام العبوات المجهزة وفقا  لتوج هي التعبئة   )أ( 

 غ ر مقصودة أثناء ظروف النقل العادية؛ 
وائل الموجودة ف ها  مثل حجم السممم   1,25يقل عن  باإلضمممافة إلى ما الالسممملع  أو يسممممح بالعبوات المانعة للتسمممرب والقادرة على احتواء   )ب( 

أحمادن م ث مل ثنمائي ف ن مل   ربماعي الف ن مل المتعمددة الهلجنمة أو ثنمائي الف ن مل أو ( أوPCBمن مركبمات ثنمائي الف ن مل المتعمدد الكلورة ) 
.  السممممممملع مثل حجم السمممممممائل الموجود في   1,1يقل عن  الم تان المهلجن. وتوضمممممممع في العبوات مادة ماصمممممممة تكفي المتصممممممماص ما ال

وبصمورة عامة، تنقل المحوالت والمكثفات في عبوات معدنية مانعة للتسمرب وقادرة على أن تحتون باإلضمافة إلى المحوالت والمكثفات  
 مثل حجم السائل الموجود ف ها.  1,25 نفسها على

ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا   : 1  مالحظة   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
، والمحوالت والمكثفمات غ ر الم بمأة،  P002و  P001تقمدم، يجوز نقمل السمممممممممممممموائمل والمواد الصمممممممممممممملبمة غ ر الم بمأة وفقما  لتوج هي التعبئمة   دون اإلخالل بمماو 

يقل   مم، وتحتون على مادة ماصمة خاملة تكفي المتصماص ما ال 800يقل ارتفاعها عن  وحدات لنقل البضمائع مزودة بصم نية معدنية مانعة للتسمرب ال في
 مثل حجم أن سائل يتسرب.  1,1عن 

ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا   : 2  مالحظة   . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ
 اشتراط إضافي: 

 يلزم من تداب ر إلحكام سد المحوالت والمكثفات منعا  لحدوث تسرب في ظروف النقل العادية.  يتشذ ما
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P907 توجيه التعبئة P907 
 . 3363رقم األمم المتحدة    ، مثل اآلالت أو األجهزة أو األدوات المدرجة تحتالسلع ينطبق  ذا التوجيه على

وجبت تعبئة   يشمترط أن تكون  ناع عبوة خارجية، وإال بح ا ُتكفل لألوعية التي تحتون على البضمائع الشطرة حماية كافية، ال  السملعةوتصمميم    صمنعإذا تم  
في عبوات خارجية مصمممنوعة من مادة مناسمممبة تكون ذات قوة وتصمممميم مالئم ن يتناسمممبان مع سمممعة العبوة واالسمممتشدام    سممملعةالبضمممائع الشطرة المضمممّمنة في  

 . 1-1-1-4المقصود منها وتستوفي االشتراطات المنطبقة الواردة في 
  4-1-1- 4و   3- 1- 1- 4بق اشممممممتراطات  ، ولكن دون أن تنط 1- 1- 4وتسممممممتوفي األوعية التي تحتون على البضممممممائع الشطرة األحكام العامة الواردة في  

ملئها مقنعة للسممملطات  ونسمممبة  األوعية الداخلية ومحتوياتها   ، فتكون األسمممطوانة الداخلية أو2-2بالنسمممبة لغازات الشممم بة   . أما14-1-1-4و  12-1-1-4و
 الوعاء.  المشتصة في البلد الذن تمأل فيه األسطوانة أو

يرجح حدوث عط  في األوعية التي تحتون على البضممممائع الشطرة في ظروف النقل العادية،   بح ا ال  سمممملعةالوفضممممال  عن ذلك، يتم احتواء األوعية داخل  
السمممائلة، )يمكن اسمممتشدام   في حالة حدوث عط  في األوعية التي تحتون على البضمممائع الشطرة الصممملبة أو  السممملعةحدوث تسمممرب للبضمممائع الشطرة من   أو

تسمرب   توسم د ا بطريقة تكفل منع كسمر ا أو بطانة مانعة للتسمرب السمتيفاء  ذا الشمرط(. ويتم ترك   األوعية التي تحتون على البضمائع الشطرة وتأم نها أو
تكون مادة التوسممممم د قابلة للتفاعل على نحو خطر مع   أثناء النقل في ظروفه العادية. ويج  أال  السممممملعةل مراةبة حركتها داخل  البضمممممائع الشطرة منها، وتكف

 يؤدن أن تسرب للمحتويات إلى االنتقاص كث را  من الشواص الوقائية لمادة التوس د.  يج  أال محتويات األوعية. كما
 . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ :  مالحظة 

 

P908 توجيه التعبئة P908 

في ذلك   المعطوبة، بما  المعطوبة والشاليا والبطاريات من فلز الل ث وم التالفة أو ينطبق  ذا التوجيه على الشاليا والبطاريات من أيونات الل ث وم التالفة أو
 .  3481و 3480و 3091و 3090تلك المركبة في المعدات، التي تحمل أرقام األمم المتحدة 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 في حالة الشاليا والبطاريات والمعدات التي تحتون على خاليا وبطاريات:

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

 (. 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  
 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

البطمماريممات م بممأة كممل منهمما على حممدة في عبوة داخليممة   المعممدات التي تحتون على مثممل  ممذه الشاليمما أو بطمماريممة أو تكون كممل خليممة أو -1
 العبوة الشارجية مانعة للتسرب لمنع أن انسكاب محتمل لولكترول ت.  وموضوعة داخل عبوة خارجية. ويج  أن تكون العبوة الداخلية أو 

 تكفي لحمايتها من تول د انبعاث خط ر للحرارة.   كهربائيا    داخلية محاطة بمادة عزل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة تكون كل عبوة  - 2
 تزود العبوات المحكمة السد بوس لة تنأيس عند االقتضاء.  -3
  البطاريات داخل الطرد التي قد تسممفر عن تل  إضممافي تُتشذ التداب ر المناسممبة لكي تقلل من تأث رات اال تزازات والصممدمات وتمنع حركة الشاليا و  - 4

 للوفاء بهذا االشتراط. كهربائيا   يمكن استشدام مادة توس د غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة   وعن وضع خطر أثناء النقل. كما
 تصّنع.  تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصّمم فيه العبوة أو -5

الشارجية كمية كافية من المواد الماصممممة الشاملة المتصمممماص أن   البطاريات التي يحصممممل ف ها تسممممرب، تضمممماف إلى العبوة الداخلية أو حالة الشاليا أو  في
 إلكترول ت طل ق. 

 بطارية واحدة في العبوة الشارجية.  كغ بشلية أو 30البطاريات التي تتجاوز كتلتها الصافية   يحدد عدد الشاليا أو

 اشتراطات إضافية:
 يج  وقاية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية.
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P909 توجيه التعبئة P909 

إعادة معالجتها، سواء وضعت معا  مع   التي يتم نقلها للتشلص منها أو   3481و  3480و  3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
 بدون البطاريات غ ر المصنوعة من الل ث وم.   أو
 يلي:  ت بأ الشاليا والبطاريات وفقا  لما ( 1) 

 : 3-1-4و 1-1-4يرّخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   )أ( 
 ؛ ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

 ؛ ( 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2) وصناديق  
 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2) وتنكات  

 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة   )ب( 
 )مثال  البالستيك( ذات قوة كافية تتناس  مع استشدامها المقصود.   كهربائيا    تزود العبوات المعدنية بمادة تبط ن غ ر موصلة )ج( 

تتجمماوز   سممممممممممممممماعممة والبطمماريممات من أيونممات الل ث وم التي ال  -وات    20تتجمماوز رتبتهمما   إال أنممه يمكن أن ت بممأ الشاليمما من أيونممات الل ث وم التي ال ( 2) 
يتجاوز محتوا ا   ل والبطاريات من فلز الل ث وم التي ال1محتوا ا من الل ث وم    يتجاوز سماعة والشاليا من فلز الل ث وم التي ال -وات   100 رتبتها

 يلي:  ل وفقا  لما 2من الل ث وم  
إلى   )أ(  اإلجمممممممماليمممممممة  كتلتهممممممما  تصمممممممممممممممممممممل  مت نمممممممة  خمممممممارجيمممممممة  عبوات  في    30في  الواردة  العممممممماممممممممة  األحكمممممممام  وتسممممممممممممممتوفي     1- 1-4كغ 

 . 3-1-4( و3-1-1-4)باستثناء  
 )مثال  البالستيك( ذات قوة كافية تتناس  مع استشدامها المقصود.   كهربائيا    بمادة تبط ن غ ر موصلةتجهز العبوات المعدنية   )ب( 

وتصممممممميم   البطاريات المركبة في المعدات يمكن اسممممممتشدام عبوات خارجية مت نة مصممممممنوعة من مواد مناسممممممبة تكون ذات قوة في حالة الشاليا أو ( 3) 
. ويمكن تقديم  3-1-1-4داعي ألن تسممتوفي العبوات االشممتراطات الواردة في   شدام المقصممود منها. والمالئم ن يتناسممبان مع سممعة العبوة واالسممت

 البطاريات المركبة ف ها.  إذا كانت المعدات توفر الحماية المكافئة للشاليا أو  طبليات تحم لعلى   المعدات للنقل غ ر م بأة أو
أوثر، يمكن اسمتشدام   كغ أو 12  البطاريات التي تسمتشدم غالفا  خارجيا  قويا  ومقاوما  للصمدمات، كتلته أووباإلضمافة إلى ذلك، ففي حالة الشاليا   ( 4) 

داعي  عبوات خارجية مت نة مصمنوعة من مواد مناسمبة تكون ذات قوة وتصمميم مالئم ن يتناسمبان مع سمعة العبوة واالسمتشدام المقصمود منها. وال
 . 3-1-1-4واردة في ألن تستوفي العبوات االشتراطات ال

ص باستشدامها في ) مالحظة  . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400( كتلة صافية قدر ا  4( و) 3: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 اشتراطات إضافية:
 للحرارة. تعبئتها بح ا يمكن وقايتها من قصر الدارة الكهربائية ومن تول د انبعاث خط ر   يج  تصميم الشاليا والبطاريات أو -1
 الحصر:  تشمل الوقاية من قصر الدارة الكهربائية ومن تول د انبعاث خط ر للحرارة على سب ل المثال ال -2

 حماية أطراف توص ل البطارية كّل عل حدة، -
 أو عبوة داخلية لمنع التالمس ب ن الشاليا والبطاريات، -
 ة الكهربائية،أو بطاريات ذات أطراف توص ل غائرة للحماية من قصر الدار  -
 وغ ر قابلة لالحتراق لملء الح ز الفارل ب ن الشاليا والبطاريات في العبوة. كهربائيا   أو استشدام مادة توس د غ ر موصلة -

وغ ر كهربائيا   يج  تثب ت الشاليا والبطاريات داخل العبوة الشارجية لمنع الحركة الزائدة أثناء النقل )مثال  باسممممممتشدام مادة توسمممممم د غ ر موصمممممملة   -3
 باستشدام أوياس بالستيكية مغلقة بإحكام(.  قابلة لالحتراق أو
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 . 3363رقم األمم المتحدة    ، مثل اآلالت أو األجهزة أو األدوات المدرجة تحتالسلع ينطبق  ذا التوجيه على

وجبت تعبئة   يشمترط أن تكون  ناع عبوة خارجية، وإال بح ا ُتكفل لألوعية التي تحتون على البضمائع الشطرة حماية كافية، ال  السملعةوتصمميم    صمنعإذا تم  
في عبوات خارجية مصمممنوعة من مادة مناسمممبة تكون ذات قوة وتصمممميم مالئم ن يتناسمممبان مع سمممعة العبوة واالسمممتشدام    سممملعةالبضمممائع الشطرة المضمممّمنة في  

 . 1-1-1-4المقصود منها وتستوفي االشتراطات المنطبقة الواردة في 
  4-1-1- 4و   3- 1- 1- 4بق اشممممممتراطات  ، ولكن دون أن تنط 1- 1- 4وتسممممممتوفي األوعية التي تحتون على البضممممممائع الشطرة األحكام العامة الواردة في  

ملئها مقنعة للسممملطات  ونسمممبة  األوعية الداخلية ومحتوياتها   ، فتكون األسمممطوانة الداخلية أو2-2بالنسمممبة لغازات الشممم بة   . أما14-1-1-4و  12-1-1-4و
 الوعاء.  المشتصة في البلد الذن تمأل فيه األسطوانة أو

يرجح حدوث عط  في األوعية التي تحتون على البضممممائع الشطرة في ظروف النقل العادية،   بح ا ال  سمممملعةالوفضممممال  عن ذلك، يتم احتواء األوعية داخل  
السمممائلة، )يمكن اسمممتشدام   في حالة حدوث عط  في األوعية التي تحتون على البضمممائع الشطرة الصممملبة أو  السممملعةحدوث تسمممرب للبضمممائع الشطرة من   أو

تسمرب   توسم د ا بطريقة تكفل منع كسمر ا أو بطانة مانعة للتسمرب السمتيفاء  ذا الشمرط(. ويتم ترك   األوعية التي تحتون على البضمائع الشطرة وتأم نها أو
تكون مادة التوسممممم د قابلة للتفاعل على نحو خطر مع   أثناء النقل في ظروفه العادية. ويج  أال  السممممملعةل مراةبة حركتها داخل  البضمممممائع الشطرة منها، وتكف

 يؤدن أن تسرب للمحتويات إلى االنتقاص كث را  من الشواص الوقائية لمادة التوس د.  يج  أال محتويات األوعية. كما
 . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ :  مالحظة 

 

P908 توجيه التعبئة P908 

في ذلك   المعطوبة، بما  المعطوبة والشاليا والبطاريات من فلز الل ث وم التالفة أو ينطبق  ذا التوجيه على الشاليا والبطاريات من أيونات الل ث وم التالفة أو
 .  3481و 3480و 3091و 3090تلك المركبة في المعدات، التي تحمل أرقام األمم المتحدة 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 في حالة الشاليا والبطاريات والمعدات التي تحتون على خاليا وبطاريات:

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

 (. 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  
 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

البطمماريممات م بممأة كممل منهمما على حممدة في عبوة داخليممة   المعممدات التي تحتون على مثممل  ممذه الشاليمما أو بطمماريممة أو تكون كممل خليممة أو -1
 العبوة الشارجية مانعة للتسرب لمنع أن انسكاب محتمل لولكترول ت.  وموضوعة داخل عبوة خارجية. ويج  أن تكون العبوة الداخلية أو 

 تكفي لحمايتها من تول د انبعاث خط ر للحرارة.   كهربائيا    داخلية محاطة بمادة عزل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة تكون كل عبوة  - 2
 تزود العبوات المحكمة السد بوس لة تنأيس عند االقتضاء.  -3
  البطاريات داخل الطرد التي قد تسممفر عن تل  إضممافي تُتشذ التداب ر المناسممبة لكي تقلل من تأث رات اال تزازات والصممدمات وتمنع حركة الشاليا و  - 4

 للوفاء بهذا االشتراط. كهربائيا   يمكن استشدام مادة توس د غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة   وعن وضع خطر أثناء النقل. كما
 تصّنع.  تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصّمم فيه العبوة أو -5

الشارجية كمية كافية من المواد الماصممممة الشاملة المتصمممماص أن   البطاريات التي يحصممممل ف ها تسممممرب، تضمممماف إلى العبوة الداخلية أو حالة الشاليا أو  في
 إلكترول ت طل ق. 

 بطارية واحدة في العبوة الشارجية.  كغ بشلية أو 30البطاريات التي تتجاوز كتلتها الصافية   يحدد عدد الشاليا أو

 اشتراطات إضافية:
 يج  وقاية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية.
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إعادة معالجتها، سواء وضعت معا  مع   التي يتم نقلها للتشلص منها أو   3481و  3480و  3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
 بدون البطاريات غ ر المصنوعة من الل ث وم.   أو
 يلي:  ت بأ الشاليا والبطاريات وفقا  لما ( 1) 

 : 3-1-4و 1-1-4يرّخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في   )أ( 
 ؛ ( 1A2  ،1B2 ،1N2  ،1H2 ،1D  ،1Gأسطوانات ) 

 ؛ ( 4A  ،4B  ،4N  ،4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G  ،4H2) وصناديق  
 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2) وتنكات  

 . IIتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة   )ب( 
 )مثال  البالستيك( ذات قوة كافية تتناس  مع استشدامها المقصود.   كهربائيا    تزود العبوات المعدنية بمادة تبط ن غ ر موصلة )ج( 

تتجمماوز   سممممممممممممممماعممة والبطمماريممات من أيونممات الل ث وم التي ال  -وات    20تتجمماوز رتبتهمما   إال أنممه يمكن أن ت بممأ الشاليمما من أيونممات الل ث وم التي ال ( 2) 
يتجاوز محتوا ا   ل والبطاريات من فلز الل ث وم التي ال1محتوا ا من الل ث وم    يتجاوز سماعة والشاليا من فلز الل ث وم التي ال -وات   100 رتبتها

 يلي:  ل وفقا  لما 2من الل ث وم  
إلى   )أ(  اإلجمممممممماليمممممممة  كتلتهممممممما  تصمممممممممممممممممممممل  مت نمممممممة  خمممممممارجيمممممممة  عبوات  في    30في  الواردة  العممممممماممممممممة  األحكمممممممام  وتسممممممممممممممتوفي     1- 1-4كغ 

 . 3-1-4( و3-1-1-4)باستثناء  
 )مثال  البالستيك( ذات قوة كافية تتناس  مع استشدامها المقصود.   كهربائيا    بمادة تبط ن غ ر موصلةتجهز العبوات المعدنية   )ب( 

وتصممممممميم   البطاريات المركبة في المعدات يمكن اسممممممتشدام عبوات خارجية مت نة مصممممممنوعة من مواد مناسممممممبة تكون ذات قوة في حالة الشاليا أو ( 3) 
. ويمكن تقديم  3-1-1-4داعي ألن تسممتوفي العبوات االشممتراطات الواردة في   شدام المقصممود منها. والمالئم ن يتناسممبان مع سممعة العبوة واالسممت

 البطاريات المركبة ف ها.  إذا كانت المعدات توفر الحماية المكافئة للشاليا أو  طبليات تحم لعلى   المعدات للنقل غ ر م بأة أو
أوثر، يمكن اسمتشدام   كغ أو 12  البطاريات التي تسمتشدم غالفا  خارجيا  قويا  ومقاوما  للصمدمات، كتلته أووباإلضمافة إلى ذلك، ففي حالة الشاليا   ( 4) 

داعي  عبوات خارجية مت نة مصمنوعة من مواد مناسمبة تكون ذات قوة وتصمميم مالئم ن يتناسمبان مع سمعة العبوة واالسمتشدام المقصمود منها. وال
 . 3-1-1-4واردة في ألن تستوفي العبوات االشتراطات ال

ص باستشدامها في ) مالحظة  . ( 3-3-1-4)انظر   كغ 400( كتلة صافية قدر ا  4( و) 3: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 اشتراطات إضافية:
 للحرارة. تعبئتها بح ا يمكن وقايتها من قصر الدارة الكهربائية ومن تول د انبعاث خط ر   يج  تصميم الشاليا والبطاريات أو -1
 الحصر:  تشمل الوقاية من قصر الدارة الكهربائية ومن تول د انبعاث خط ر للحرارة على سب ل المثال ال -2

 حماية أطراف توص ل البطارية كّل عل حدة، -
 أو عبوة داخلية لمنع التالمس ب ن الشاليا والبطاريات، -
 ة الكهربائية،أو بطاريات ذات أطراف توص ل غائرة للحماية من قصر الدار  -
 وغ ر قابلة لالحتراق لملء الح ز الفارل ب ن الشاليا والبطاريات في العبوة. كهربائيا   أو استشدام مادة توس د غ ر موصلة -

وغ ر كهربائيا   يج  تثب ت الشاليا والبطاريات داخل العبوة الشارجية لمنع الحركة الزائدة أثناء النقل )مثال  باسممممممتشدام مادة توسمممممم د غ ر موصمممممملة   -3
 باستشدام أوياس بالستيكية مغلقة بإحكام(.  قابلة لالحتراق أو
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بطارية    وأخلية    100يزيد على   والمؤلفة مما ال  3481و  3480و  3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على خطوط اإلنتاج الشاصة بأرقام األمم المتحدة  
 البطاريات عندما تنقل  ذه النماذج األولية ألغراض االختبار.   و أوعلى النماذج األولية السابقة لونتاج للشاليا 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 في ذلك عندما ت بأ مع المعدات:  في حالة الشاليا والبطاريات بما ( 1) 

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  

 وأن تستوفي االشتراطات التالية:  IIويج  أن تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
التصممممممممممممممميمي    النموذجفي ذلمك المعمدات، في عبوة خمارجيمة من  ت بمأ البطماريمات والشاليما ذات األحجمام واألشممممممممممممممكمال والكتمل المشتلفمة، بمما )أ( 

 التصميمي.   النموذجتتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها   المشتبر الوارد أعاله شريطة أن ال
 بطارية بشكل إفرادن في عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجية؛  ت بأ كل خلية أو )ب( 
 تكفي لحمايتها من انبعاث خط ر للحرارة؛   كهربائيا    ل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة تحاط كل عبوة داخلية بشكل تام بمادة عز  )ج( 
قمد يؤدن إلى التل    تتشمذ تمداب ر مالئممة للتقل مل من تمأث ر االرتجماجمات والصمممممممممممممممدممات ولمنع تحرع الشاليما والبطماريمات داخمل العبوة ممما )د( 

 للوفاء بهذا االشتراط. كهربائيا   ة توس د غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة  ونشوء ظروف خطرة أثناء النقل. ويجوز استشدام ماد
 تصنع؛  تقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصمم فيه العبوة أو )ه( 
 بوة الشارجية. بطارية واحدة في الع كغ على خلية أو 30البطارية التي تزيد كتلتها الصافية على   تقتصر الشلية أو )و( 

 في حالة الشاليا والبطاريات المركبة في المعدات:  ( 2) 

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  

 وأن تستوفي االشتراطات التالية:  IIيج  أن تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

التصمممممممميمي المشتبر الوارد أعاله شمممممممريطة أن   النموذجالكتل المشتلفة في عبوة خارجية من   األشمممممممكال أو ت بأ المعدات ذات األحجام أو )أ( 
 التصميمي؛   النموذجتتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها   ال

 تعبئة المعدات بطريقة تحول دون التشغ ل العرضي في أثناء النقل؛  ويتم صنع أو )ب( 
قد يؤدن إلى التل  ونشوء ظروف   الرتجاجات والصدمات ولمنع تحرع المعدات داخل العبوة مماوتتشذ تداب ر مالئمة للتقل ل من تأث ر ا )ج( 

 ؛ كهربائيا    خطرة أثناء النقل. وعند استشدام مادة توس د للوفاء بهذا االشتراط، يج  أن تكون غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة
 تصنع؛  لبلد الذن تصمم فيه العبوة أوتقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  لم يار معترف به في ا )د( 

البطاريات و ي غ ر م بأة بالشممممروط التي تحدد ا السمممملطة المشتصممممة. وتشمممممل الشممممروط اإلضممممافية التي يمكن أخذ ا في  يجوز نقل المعدات أو ( 3) 
 الحصر:  االعتبار في عملية الموافقة، على سب ل المثال ال

ف هما  تحمدث أثنماء النقمل، بمما البطماريمة قويمة بقمدر كماف لتحممل الصمممممممممممممممدممات وعمليمات التحم مل التي عمادة مما يجم  أن تكون المعمدات أو )أ( 
تحم ل لمناولتها    طبليةعمليات التنزيل وتحم ل الشمممممممحن فيما ب ن وحدات النقل، وب ن وحدات النقل والمشازن، وكذلك أية عملية نقل من 

 وقت الحق؛   آليا  في يدويا  أو
تجعلها سممائبة في ظروف النقل   أية وسمم لة أخرى للمناولة بطريقة ال في صممناديق شممحن أو البطاريات على حماالت أو تثبت المعدات أو )ب( 

 العادية. 
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة  . ( 3-3-1-4ك لوغرام )انظر   400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 الصفحة التالية( )تابع على 
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P910  تابع(توجيه التعبئة( P910 

 اشتراطات إضافية: 
 يج  أن تحمى الشاليا والبطاريات من حدوث قصر دارة كهربائية؛ 
 الحصر:  تشمل الحماية من حدوث قصر دارة كهربائية على سب ل المثال ال

 حماية إفرادية لقطبي البطارية، -

 التالمس ب ن الشاليا والبطاريات،أو عبوة داخلية لمنع  -

 أو بطاريات ذات أقطاب غائرة لمنع حدوث قصر دارة كهربائية، -

 البطاريات في العبوة. وغ ر قابلة لالحتراق لملء الح ز ب ن الشاليا أو كهربائيا   أو استشدام مادة توس د غ ر موصلة -
 

P911 توجيه التعبئة P911 

والمعرضة ألن تتفكك    3481و  3480و  3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على الشاليا والبطاريات التالفة أو المعطوبة التي تحمل أرقام األمم المتحدة  
 وبة في ظروف النقل العادية.  بسرعة أو تتفاعل على نحو خطر أو تحدث لهبا  أو انبعاثا  خط را  للحرارة أو انبعاثا  خط را  لغازات أو أبشرة سمية أو أوالة أو له

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 في حالة الشاليا والبطاريات والمعدات التي تحتون على خاليا وبطاريات: 

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2)   تنكات

 . Iأداء مجموعة التعبئة  لمستوى  ويج  أن تكون العبوات مطابقة  
انبعاث    يج  أن تكون العبوات قادرة على اسمتيفاء اشمتراطات األداء اإلضمافية التالية في حالة التفكك السمريع أو التفاعل الشطر أو تول د له  أو ( 1) 

 خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو أبشرة سمية أو أوالة أو لهوبة من الشاليا أو البطاريات: 
°س. ويقبل حدوث نبضممة ارتفاع مؤقتة في درجة الحرارة تصممل إلى  100لسممطح الشارجي للطرد بأومله  يج  أن ال تتجاوز درجة حرارة ا )أ( 

 °س؛ 200
 أن له  خارج الطرد؛   يج  أال يحدث )ب( 
 قذائ  من الطرد؛   يج  أال تشرج أن  )ج( 
 يج  الحفاظ على سالمة بنية الطرد؛  )د( 

(،  وما إلى ذلكيج  أن يكون الطرد مجهزا  بنظام إلدارة الغازات )نظام ترشمممممميح، دوران الهواء، حجز الغاز، عبوة مانعة لتسممممممرب الغاز،   )ه( 
 حس  االقتضاء. 

 . )أ(يج  التحقق من االشتراطات اإلضافية ألداء العبوات بواسطة اختبار كما تحدده السلطة المشتصة ( 2) 

بنمماء على الطلمم . وكشممممممممممممممرط أدنى، يجمم  أن يممدرج في تقرير التحقق اسممممممممممممممم الشليممة أو البطمماريممة، وعممدد الشاليمما    ويجمم  أن يتمماح تقرير التحقق
البطممماريمممات، وكتلمممة الشاليممما أو البطممماريمممات ونوعهممما ومحتوا ممما من الطممماقمممة، ومعّرف  ويمممة العبوة، وبيمممانمممات االختبمممار وفقممما  لطريقمممة االختبمممار   أو

 تحدد ا السلطة المشتصة.   وما

 
 )تابع على الصفحة التالية( 
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P910 توجيه التعبئة P910 

بطارية    وأخلية    100يزيد على   والمؤلفة مما ال  3481و  3480و  3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على خطوط اإلنتاج الشاصة بأرقام األمم المتحدة  
 البطاريات عندما تنقل  ذه النماذج األولية ألغراض االختبار.   و أوعلى النماذج األولية السابقة لونتاج للشاليا 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 في ذلك عندما ت بأ مع المعدات:  في حالة الشاليا والبطاريات بما ( 1) 

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  

 وأن تستوفي االشتراطات التالية:  IIويج  أن تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
التصممممممممممممممميمي    النموذجفي ذلمك المعمدات، في عبوة خمارجيمة من  ت بمأ البطماريمات والشاليما ذات األحجمام واألشممممممممممممممكمال والكتمل المشتلفمة، بمما )أ( 

 التصميمي.   النموذجتتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها   المشتبر الوارد أعاله شريطة أن ال
 بطارية بشكل إفرادن في عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجية؛  ت بأ كل خلية أو )ب( 
 تكفي لحمايتها من انبعاث خط ر للحرارة؛   كهربائيا    ل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة تحاط كل عبوة داخلية بشكل تام بمادة عز  )ج( 
قمد يؤدن إلى التل    تتشمذ تمداب ر مالئممة للتقل مل من تمأث ر االرتجماجمات والصمممممممممممممممدممات ولمنع تحرع الشاليما والبطماريمات داخمل العبوة ممما )د( 

 للوفاء بهذا االشتراط. كهربائيا   ة توس د غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة  ونشوء ظروف خطرة أثناء النقل. ويجوز استشدام ماد
 تصنع؛  تقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصمم فيه العبوة أو )ه( 
 بوة الشارجية. بطارية واحدة في الع كغ على خلية أو 30البطارية التي تزيد كتلتها الصافية على   تقتصر الشلية أو )و( 

 في حالة الشاليا والبطاريات المركبة في المعدات:  ( 2) 

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2) تنكات  

 وأن تستوفي االشتراطات التالية:  IIيج  أن تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

التصمممممممميمي المشتبر الوارد أعاله شمممممممريطة أن   النموذجالكتل المشتلفة في عبوة خارجية من   األشمممممممكال أو ت بأ المعدات ذات األحجام أو )أ( 
 التصميمي؛   النموذجتتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها   ال

 تعبئة المعدات بطريقة تحول دون التشغ ل العرضي في أثناء النقل؛  ويتم صنع أو )ب( 
قد يؤدن إلى التل  ونشوء ظروف   الرتجاجات والصدمات ولمنع تحرع المعدات داخل العبوة مماوتتشذ تداب ر مالئمة للتقل ل من تأث ر ا )ج( 

 ؛ كهربائيا    خطرة أثناء النقل. وعند استشدام مادة توس د للوفاء بهذا االشتراط، يج  أن تكون غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة
 تصنع؛  لبلد الذن تصمم فيه العبوة أوتقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  لم يار معترف به في ا )د( 

البطاريات و ي غ ر م بأة بالشممممروط التي تحدد ا السمممملطة المشتصممممة. وتشمممممل الشممممروط اإلضممممافية التي يمكن أخذ ا في  يجوز نقل المعدات أو ( 3) 
 الحصر:  االعتبار في عملية الموافقة، على سب ل المثال ال

ف هما  تحمدث أثنماء النقمل، بمما البطماريمة قويمة بقمدر كماف لتحممل الصمممممممممممممممدممات وعمليمات التحم مل التي عمادة مما يجم  أن تكون المعمدات أو )أ( 
تحم ل لمناولتها    طبليةعمليات التنزيل وتحم ل الشمممممممحن فيما ب ن وحدات النقل، وب ن وحدات النقل والمشازن، وكذلك أية عملية نقل من 

 وقت الحق؛   آليا  في يدويا  أو
تجعلها سممائبة في ظروف النقل   أية وسمم لة أخرى للمناولة بطريقة ال في صممناديق شممحن أو البطاريات على حماالت أو تثبت المعدات أو )ب( 

 العادية. 
ص باستشدامها كتلة صافية قدر ا  مالحظة  . ( 3-3-1-4ك لوغرام )انظر   400: يجوز أن تتجاوز العبوات المرخَّ

 الصفحة التالية( )تابع على 
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P910  تابع(توجيه التعبئة( P910 

 اشتراطات إضافية: 
 يج  أن تحمى الشاليا والبطاريات من حدوث قصر دارة كهربائية؛ 
 الحصر:  تشمل الحماية من حدوث قصر دارة كهربائية على سب ل المثال ال

 حماية إفرادية لقطبي البطارية، -

 التالمس ب ن الشاليا والبطاريات،أو عبوة داخلية لمنع  -

 أو بطاريات ذات أقطاب غائرة لمنع حدوث قصر دارة كهربائية، -

 البطاريات في العبوة. وغ ر قابلة لالحتراق لملء الح ز ب ن الشاليا أو كهربائيا   أو استشدام مادة توس د غ ر موصلة -
 

P911 توجيه التعبئة P911 

والمعرضة ألن تتفكك    3481و  3480و  3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على الشاليا والبطاريات التالفة أو المعطوبة التي تحمل أرقام األمم المتحدة  
 وبة في ظروف النقل العادية.  بسرعة أو تتفاعل على نحو خطر أو تحدث لهبا  أو انبعاثا  خط را  للحرارة أو انبعاثا  خط را  لغازات أو أبشرة سمية أو أوالة أو له

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 في حالة الشاليا والبطاريات والمعدات التي تحتون على خاليا وبطاريات: 

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

 . ( 3A2  ،3B2  ،3H2)   تنكات

 . Iأداء مجموعة التعبئة  لمستوى  ويج  أن تكون العبوات مطابقة  
انبعاث    يج  أن تكون العبوات قادرة على اسمتيفاء اشمتراطات األداء اإلضمافية التالية في حالة التفكك السمريع أو التفاعل الشطر أو تول د له  أو ( 1) 

 خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو أبشرة سمية أو أوالة أو لهوبة من الشاليا أو البطاريات: 
°س. ويقبل حدوث نبضممة ارتفاع مؤقتة في درجة الحرارة تصممل إلى  100لسممطح الشارجي للطرد بأومله  يج  أن ال تتجاوز درجة حرارة ا )أ( 

 °س؛ 200
 أن له  خارج الطرد؛   يج  أال يحدث )ب( 
 قذائ  من الطرد؛   يج  أال تشرج أن  )ج( 
 يج  الحفاظ على سالمة بنية الطرد؛  )د( 

(،  وما إلى ذلكيج  أن يكون الطرد مجهزا  بنظام إلدارة الغازات )نظام ترشمممممميح، دوران الهواء، حجز الغاز، عبوة مانعة لتسممممممرب الغاز،   )ه( 
 حس  االقتضاء. 

 . )أ(يج  التحقق من االشتراطات اإلضافية ألداء العبوات بواسطة اختبار كما تحدده السلطة المشتصة ( 2) 

بنمماء على الطلمم . وكشممممممممممممممرط أدنى، يجمم  أن يممدرج في تقرير التحقق اسممممممممممممممم الشليممة أو البطمماريممة، وعممدد الشاليمما    ويجمم  أن يتمماح تقرير التحقق
البطممماريمممات، وكتلمممة الشاليممما أو البطممماريمممات ونوعهممما ومحتوا ممما من الطممماقمممة، ومعّرف  ويمممة العبوة، وبيمممانمممات االختبمممار وفقممما  لطريقمممة االختبمممار   أو

 تحدد ا السلطة المشتصة.   وما

 
 )تابع على الصفحة التالية( 
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P911 تابع(  توجيه التعبئة( P911 

مسممتوفاة عند اسممتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السممائل كمادة تبريد. ويج  أن تبقى العبوات الداخلية    3-5-5تكون االشممتراطات الواردة في   ( 3) 
 والشارجية سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 

 اشتراط إضافي: 
 البطاريات من قصر الدارة الكهربائية. يج  حماية الشاليا أو  

 يمكن النظر في المعاي ر التالية، حس  االنطباق، لتق يم أداء العبوة:  )أ( 
)ه(( يسممممح بإمكانية تتبع نتائج االختبارات    4-9-2يج  إجراء التق يم في إطار نظام إلدارة الجودة )وما  و محدد مثال  في القسمممم   )أ( 

 المرج ية والنماذج المستشدمة في تحديد المواصفات؛ والبيانات  
يجمم  أن تحممدد بوضمممممممممممممموح قممائمممة األخطممار المتوقعممة في حممالممة الجموح الحرارن لنوع الشليممة أو البطمماريممة في الظروف التي تنقممل بهمما  )ب( 

حتراق وغ ر موصملة كهربائيا   (، أو اسمتشدام مادة توسم د كافية غ ر قابلة لالSOCقب ل اسمتشدام عبوة داخلية، أو حالة الشمحنة )  )من
.( وأن تحدد كم تها؛ ولهذا الغرض يمكن اسمممممممممممممتشدام القائمة المرج ية لألخطار المحتملة لشاليا أو بطاريات  وما إلى ذلكوماصمممممممممممممة  

الل ث وم )التفكك بسممممممممممممرعة، والتفاعل على نحو خطر، وتول د له  أو انبعاث خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو أبشرة سمممممممممممممية 
 أوالة أو لهوبة(. ويعتمد التحديد الكمي لهذه األخطار على المادة العلمية المتاحة؛  أو

يج  تحديد التأث رات التشأيأية للعبوة وتحديد مواصمفاتها اسمتنادا  إلى سمبل الحماية المتوفرة وخصمائص مادة الصمنع. ويج  اسمتعمال   )ج( 
لكثافة )وغ/ل تر(، السمممممممعة الحرارية النوعية )جول/وغ/ولفن(، ةيمة التسمممممممش ن  قائمة بالشصمممممممائص التقنية والرسممممممموم لدعم  ذا التق يم )ا

/ولفن(، درجة حرارة الذوبان ودرجة حرارة االشممممممتعال )ولفن(، ومعمل النقل الحرارن في 2)و لوجول/وغ(، الموصمممممملية الحرارية )وات/م
 /ولفن(؛ 2العبوة الشارجية )وات/م

 عمة نتيجة الجموح الحرارن للشلية أو البطارية داخل العبوة في ظروف النقل العادية؛ يج  أن يقيم االختبار وأن حسابات دا  )د( 
( للشلية أو البطارية معروفة، يج  أن يجرى التق يم المسممممتشدم وفق أعلى حالة شممممحنة ممكنة تقابل  SOCإذا لم تكن حالة الشممممحنة )  )ه( 

 ظروف استعمال الشلية أو البطارية؛ 
  لمحيطة التي يمكن ف ها اسممممتشدام العبوة ونقلها )بما في ذلك فيما يتعلق بالنتائج المحتملة النبعاثات الغازاتيج  أن توصمممم  الظروف ا  )و( 

 أو الدخان على الب ئة، كالتهوية أو الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدارة الغاز الشاص بالعبوة؛ 
أسموا الحاالت إلطالق الجموح الحرارن وانتشماره داخل الشلية أو   يج  أن تأخذ االختبارات أو نموذج الحسمابات في االعتبار سم ناريو )ز( 

باالنتشمممممار  قصممممموى وانبعاثات الله  المتعلق  البطارية: ويشممممممل  ذا السممممم ناريو أسممممموأ فشمممممل ممكن في ظروف النقل العادية والحرارة ال
 المحتمل للتفاعل؛ 

 ساعة(.  24جميع النتائج الممكنة )أن فترة من   يج  تق يم  ذه الس ناريو ات خالل فترة زمنية طويلة تسمح بوقوع )ح( 
في حالة تعدد البطاريات وتعدد عناصمممممممممممر المعدات التي تحتون على بطاريات، تؤخذ في االعتبار اشمممممممممممتراطات إضمممممممممممافية مثل الحد   )ط( 

داخل العبوة،    وشممممممممكل الته ئة،  والحد األقصممممممممى الكلي لمحتوى البطاريات من الطاقةاألقصممممممممى لعدد البطاريات وعناصممممممممر المعدات،  
 . افصل العناصر وحمايته  وسائلفي ذلك  بما
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 ( IBCsتوجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب )  4-1-4-2

IBC01 توجيه التعبئة IBC01 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (. 31Nو 31B( و31Aمعدن 

 
IBC02 توجيه التعبئة IBC02 

 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 (؛ 31Nو 31B( و31Aمعدن  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B5   تزود الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  بوسمممم لة تنأيس أثناء النقل. ويقع مدخل وسمممم لة  3149و  2984و  2014و  1791في حالة أرقام األمم المتحدة ،

 التنأيس في ح ز البشار الذن تحتويه الحاوية الوسيطة للسوائ  في ظروف الملء األقصى أثناء النقل. 
B7   لترا  نظرا  لقابلية المادة   450يسمممح باسممتشدام الحاويات الوسمميطة للسمموائ  التي تزيد سممعتها على  ، ال1865و  1222في حالة رقمي األمم المتحدة

 لالنفجار في حالة نقلها بكميات كب رة. 
B8  س 50ك لوباسممممممممكال عند   110 و معروف،   تجاوز، كما ال تنقل  ذه المادة بحالتها النقية في حاويات وسمممممممميطة للسمممممممموائ  نظرا  ألن ضممممممممغطها البشارن ي°  

 °س. 55ك لوباسكال عند   130ويتجاوز  
B15 في المائة، يج  أن تكون مدة االسممممممممتشدام المسممممممممموح بها للحاويات الوسمممممممميطة   55، إذا تجاوز حمض الن تريك  2031األمم المتحدة   في حالة رقم

المسممتعملة في الحاويات الوسمميطة المركبة    صممل الألوعية الداخلية المصممنوعة من البالسممتيك  وكذلك ل  صممل المن البالسممتيك  المصممنوعة  للسمموائ   
  ي سنتان من تاري  الصنع. 

B16 31يسمح باستشدام الحاوية الوسيطة للسوائ  من النوع   ، ال3375األمم المتحدة   في حالة رقمA 31وN بموافقة السلطة المشتصة.  إال 
 

IBC03 توجيه التعبئة IBC03 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 31Nو 31Bو  31Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HH2و 31HD2و 31HN2و 31HB2و 31HA2و  31HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق  
B8 س 50ك لوباسمممممكال عند    110 و معروف،   ال تنقل  ذه المادة بحالتها النقية في حاويات وسممممميطة للسممممموائ  ألن ضمممممغطها البشارن يتجاوز، كما°

 °س. 55ك لوباسكال عند   130ويتجاوز  
B11 في الممممائمممة في    25ال تتجممماوز   بتركيزات، نقمممل محلول األمونيممما  10-1-1-4، يجوز، على الرغم من أحكمممام  2672األمم المتحمممدة   في حمممالمممة رقم

 (. 31HZ1و 31H2و  31H1حاويات وسيطة للسوائ  مركبة )  أوة  صلبحاويات وسيطة للسوائ  بالستيكية  
B19   الضمغط الذن قد يؤدن  ، تصممم الحاويات الوسميطة للسموائ  بأسملوب يسممح بتسمري  الغاز لمنع تزايد  3534و  3532في حالة رقمي األمم المتحدة

 إلى تمزق الحاويات الوسيطة للسوائ  في حالة فقدان االستقرار. 
 
 

IBC04 توجيه التعبئة IBC04 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (. 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن ) 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
B1   تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
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P911 تابع(  توجيه التعبئة( P911 

مسممتوفاة عند اسممتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السممائل كمادة تبريد. ويج  أن تبقى العبوات الداخلية    3-5-5تكون االشممتراطات الواردة في   ( 3) 
 والشارجية سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 

 اشتراط إضافي: 
 البطاريات من قصر الدارة الكهربائية. يج  حماية الشاليا أو  

 يمكن النظر في المعاي ر التالية، حس  االنطباق، لتق يم أداء العبوة:  )أ( 
)ه(( يسممممح بإمكانية تتبع نتائج االختبارات    4-9-2يج  إجراء التق يم في إطار نظام إلدارة الجودة )وما  و محدد مثال  في القسمممم   )أ( 

 المرج ية والنماذج المستشدمة في تحديد المواصفات؛ والبيانات  
يجمم  أن تحممدد بوضمممممممممممممموح قممائمممة األخطممار المتوقعممة في حممالممة الجموح الحرارن لنوع الشليممة أو البطمماريممة في الظروف التي تنقممل بهمما  )ب( 

حتراق وغ ر موصملة كهربائيا   (، أو اسمتشدام مادة توسم د كافية غ ر قابلة لالSOCقب ل اسمتشدام عبوة داخلية، أو حالة الشمحنة )  )من
.( وأن تحدد كم تها؛ ولهذا الغرض يمكن اسمممممممممممممتشدام القائمة المرج ية لألخطار المحتملة لشاليا أو بطاريات  وما إلى ذلكوماصمممممممممممممة  

الل ث وم )التفكك بسممممممممممممرعة، والتفاعل على نحو خطر، وتول د له  أو انبعاث خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو أبشرة سمممممممممممممية 
 أوالة أو لهوبة(. ويعتمد التحديد الكمي لهذه األخطار على المادة العلمية المتاحة؛  أو

يج  تحديد التأث رات التشأيأية للعبوة وتحديد مواصمفاتها اسمتنادا  إلى سمبل الحماية المتوفرة وخصمائص مادة الصمنع. ويج  اسمتعمال   )ج( 
لكثافة )وغ/ل تر(، السمممممممعة الحرارية النوعية )جول/وغ/ولفن(، ةيمة التسمممممممش ن  قائمة بالشصمممممممائص التقنية والرسممممممموم لدعم  ذا التق يم )ا

/ولفن(، درجة حرارة الذوبان ودرجة حرارة االشممممممتعال )ولفن(، ومعمل النقل الحرارن في 2)و لوجول/وغ(، الموصمممممملية الحرارية )وات/م
 /ولفن(؛ 2العبوة الشارجية )وات/م

 عمة نتيجة الجموح الحرارن للشلية أو البطارية داخل العبوة في ظروف النقل العادية؛ يج  أن يقيم االختبار وأن حسابات دا  )د( 
( للشلية أو البطارية معروفة، يج  أن يجرى التق يم المسممممتشدم وفق أعلى حالة شممممحنة ممكنة تقابل  SOCإذا لم تكن حالة الشممممحنة )  )ه( 

 ظروف استعمال الشلية أو البطارية؛ 
  لمحيطة التي يمكن ف ها اسممممتشدام العبوة ونقلها )بما في ذلك فيما يتعلق بالنتائج المحتملة النبعاثات الغازاتيج  أن توصمممم  الظروف ا  )و( 

 أو الدخان على الب ئة، كالتهوية أو الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدارة الغاز الشاص بالعبوة؛ 
أسموا الحاالت إلطالق الجموح الحرارن وانتشماره داخل الشلية أو   يج  أن تأخذ االختبارات أو نموذج الحسمابات في االعتبار سم ناريو )ز( 

باالنتشمممممار  قصممممموى وانبعاثات الله  المتعلق  البطارية: ويشممممممل  ذا السممممم ناريو أسممممموأ فشمممممل ممكن في ظروف النقل العادية والحرارة ال
 المحتمل للتفاعل؛ 

 ساعة(.  24جميع النتائج الممكنة )أن فترة من   يج  تق يم  ذه الس ناريو ات خالل فترة زمنية طويلة تسمح بوقوع )ح( 
في حالة تعدد البطاريات وتعدد عناصمممممممممممر المعدات التي تحتون على بطاريات، تؤخذ في االعتبار اشمممممممممممتراطات إضمممممممممممافية مثل الحد   )ط( 

داخل العبوة،    وشممممممممكل الته ئة،  والحد األقصممممممممى الكلي لمحتوى البطاريات من الطاقةاألقصممممممممى لعدد البطاريات وعناصممممممممر المعدات،  
 . افصل العناصر وحمايته  وسائلفي ذلك  بما
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 ( IBCsتوجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب )  4-1-4-2

IBC01 توجيه التعبئة IBC01 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (. 31Nو 31B( و31Aمعدن 

 
IBC02 توجيه التعبئة IBC02 

 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 (؛ 31Nو 31B( و31Aمعدن  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B5   تزود الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  بوسمممم لة تنأيس أثناء النقل. ويقع مدخل وسمممم لة  3149و  2984و  2014و  1791في حالة أرقام األمم المتحدة ،

 التنأيس في ح ز البشار الذن تحتويه الحاوية الوسيطة للسوائ  في ظروف الملء األقصى أثناء النقل. 
B7   لترا  نظرا  لقابلية المادة   450يسمممح باسممتشدام الحاويات الوسمميطة للسمموائ  التي تزيد سممعتها على  ، ال1865و  1222في حالة رقمي األمم المتحدة

 لالنفجار في حالة نقلها بكميات كب رة. 
B8  س 50ك لوباسممممممممكال عند   110 و معروف،   تجاوز، كما ال تنقل  ذه المادة بحالتها النقية في حاويات وسمممممممميطة للسمممممممموائ  نظرا  ألن ضممممممممغطها البشارن ي°  

 °س. 55ك لوباسكال عند   130ويتجاوز  
B15 في المائة، يج  أن تكون مدة االسممممممممتشدام المسممممممممموح بها للحاويات الوسمممممممميطة   55، إذا تجاوز حمض الن تريك  2031األمم المتحدة   في حالة رقم

المسممتعملة في الحاويات الوسمميطة المركبة    صممل الألوعية الداخلية المصممنوعة من البالسممتيك  وكذلك ل  صممل المن البالسممتيك  المصممنوعة  للسمموائ   
  ي سنتان من تاري  الصنع. 

B16 31يسمح باستشدام الحاوية الوسيطة للسوائ  من النوع   ، ال3375األمم المتحدة   في حالة رقمA 31وN بموافقة السلطة المشتصة.  إال 
 

IBC03 توجيه التعبئة IBC03 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 31Nو 31Bو  31Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HH2و 31HD2و 31HN2و 31HB2و 31HA2و  31HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق  
B8 س 50ك لوباسمممممكال عند    110 و معروف،   ال تنقل  ذه المادة بحالتها النقية في حاويات وسممممميطة للسممممموائ  ألن ضمممممغطها البشارن يتجاوز، كما°

 °س. 55ك لوباسكال عند   130ويتجاوز  
B11 في الممممائمممة في    25ال تتجممماوز   بتركيزات، نقمممل محلول األمونيممما  10-1-1-4، يجوز، على الرغم من أحكمممام  2672األمم المتحمممدة   في حمممالمممة رقم

 (. 31HZ1و 31H2و  31H1حاويات وسيطة للسوائ  مركبة )  أوة  صلبحاويات وسيطة للسوائ  بالستيكية  
B19   الضمغط الذن قد يؤدن  ، تصممم الحاويات الوسميطة للسموائ  بأسملوب يسممح بتسمري  الغاز لمنع تزايد  3534و  3532في حالة رقمي األمم المتحدة

 إلى تمزق الحاويات الوسيطة للسوائ  في حالة فقدان االستقرار. 
 
 

IBC04 توجيه التعبئة IBC04 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (. 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن ) 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
B1   تنقل الحاويات الوسيطة في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
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IBC05 توجيه التعبئة IBC05 

 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HZ1و 21HZ1و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B1   تنقل الحاويات الوسيطة للسوائ  في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
B2 ن تنقل الحاويات الوسميطة في وحدات نقل شماحنة مغلقة في حالة المواد الصملبة الم بأة في حاويات وسميطة للسموائ  مصمنوعة من مواد غ ر المعد  

 . ةصلبالالمواد البالستيكية   أو
 

IBC06 توجيه التعبئة IBC06 

العممممامممممة الواردة في   اسممممممممممممممتيفمممماء األحكممممام  شممممممممممممممريطممممة  للسمممممممممممممموائمممم   الوسمممممممممممممميطممممة  التمممماليممممة من الحمممماويممممات  األنواع  بمممماسممممممممممممممتشممممدام     2- 1-4و  1-1-4يرخص 
 : 3-1-4و
 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 11H1 ،11H2  ،21H1 ،21H2)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 اشتراط إضافي: 
 . 4-3-1-4إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B1   تنقل الحاويات الوسيطة للسوائ  في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
B2   تنقل الحاويات الوسممميطة للسممموائ  في وحدات نقل شممماحنة مغلقة في حالة المواد الصممملبة الم بأة في حاويات وسممميطة للسممموائ  مصمممنوعة من مواد

 . ةصلبالالمواد البالستيكية   غ ر المعدن أو
B12 تسمتوفي الحاويات الوسميطة للسموائ  مسمتوى أداء مجموعة التعبئة  2907األمم المتحدة   في حالة رقم ،IIتسمتشدم الحاويات الوسميطة للسموائ    . وال

 . Iالمستوفية لمعاي ر االختبار الشاصة بمجموعة التعبئة  
 
 

IBC07 توجيه التعبئة IBC07 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (؛ 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 
 (. 11Fو 11Dو  11Cخش  )  ( 4) 

 اشتراطات إضافية: 
 . 4-3-1-4إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر   -1
 تكون بطانات الحاويات الوسيطة للسوائ  المصنوعة من الشش  مانعة للتنش ل.  -2

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق  
B1   تنقل الحاويات الوسيطة للسوائ  في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
B2   تنقل الحاويات الوسممميطة للسممموائ  في وحدات نقل شممماحنة مغلقة في حالة المواد الصممملبة الم بأة في حاويات وسممميطة للسممموائ  مصمممنوعة من مواد

 . ةصلبالية  المواد البالستيك غ ر المعدن أو
B18   تصممم الحاويات الوسميطة للسموائ  بأسملوب يسممح بتسمري  الغاز لمنع تزايد الضمغط الذن قد يؤدن  3533و  3531في حالة رقمي األمم المتحدة ،

 إلى تمزق الحاويات الوسيطة للسوائ  في حالة فقدان االستقرار. 
B20   3550يجوز نقممل السمممممممممممممملع المممدرجممة تحممت رقم األمم المتحممدة   ( 13في حمماويممات وسمممممممممممممميطممة مرنممةH3    13أوH4  ذات بطممانممات مممانعممة للتنش ممل )

 . خروج للغبار أثناء عملية النقل  لتجن  أن 
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IBC08 توجيه التعبئة IBC08 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (؛ 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 
 (؛ 11Gورتون ليفي )  ( 4) 
 (؛ 11Fو 11Dو  11Cخش  )  ( 5) 
 (. 13M2 أو 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1مواد مرنة )  ( 6) 

 اشتراط إضافي
 . 4-3-1-4إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B2 ن  تنقل الحاويات الوسميطة في وحدات نقل شماحنة مغلقة في حالة المواد الصملبة الم بأة في حاويات وسميطة للسموائ  مصمنوعة من مواد غ ر المعد

 . ةصلباليكية  المواد البالست أو
B3 تبطن بمادة مانعة للتنش ل ومقاومة لتسرب الماء.  تكون الحاويات الوسيطة للسوائ  المرنة مانعة للتنش ل ومقاومة لتسرب الماء أو 
B4 ادة مانعة  تبطن بم من الششمممم  مانعة للتنش ل ومقاومة لتسممممرب أو المصممممنوعة من الكرتون الليفي أو تكون الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  المرنة أو

 للتنش ل ومقاومة لتسرب الماء. 
B6   ليس من الضمممممممممممممرورن أن  3314و  2793و   2217و   2211و   1841و  1408و   1386و   1365و  1364و   1363و   1327في حمالمة أرقمام األمم المتحمدة ،

 . 5- 6الفصل   في  تستوفي الحاويات الوسيطة للسوائ  اشتراطات االختبار الشاصة بهذه الحاويات والواردة 
B13   يحظر النقل بحرا  في حاويات وسيطة للسوائ . 3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748في حالة أرقام األمم المتحدة ، 

 
IBC99 توجيه التعبئة IBC99 

(. ويج  أن ترفق بكل شمحنة نسمشة من 7-3-1-4يسممح فقط باسمتشدام الحاويات الوسميطة للسموائ  التي تعتمد ا السملطة المشتصمة لهذه البضمائع )انظر  
 أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المشتصة قد اعتمدت العبوة.  اعتماد السلطة المشتصة أو

 
IBC100 توجيه التعبئة IBC100 

 . 0332و 0331و 0241و 0222و 0082ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
واألحكام الشاصمة    3-1-4و  2-1-4و 1-1-4يرخص باسمتشدام األنواع التالية من الحاويات الوسميطة للسموائ  شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة الواردة في 

 : 5-1-4الواردة في  
 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 13M2و 13L4و 13L3و 13L2و 13H4و 13H3و 13H2مواد مرنة )  ( 2) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 3) 
 (. 31HZ2و 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 4) 

 اشتراطات إضافية: 
 للمواد ذات االنسياب الحر.  ال تستشدم الحاويات الوسيطة للسوائ  إال -1
 للمواد الصلبة فقط. تستشدم الحاويات الوسيطة للسوائ  المرنة   -2

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B2  تنقل الحاويات الوسممميطة للسممموائ  في وحدات نقل شممماحنة مغلقة في حالة الحاويات الوسممميطة للسممموائ  المصمممنوعة من  0222األمم المتحدة   في حالة رقم ،

 . ة صلب ال المواد البالستيكية   مواد غ ر المعدن أو 
B3  تبطن بمادة مانعة للتنش ل   تكون الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  المرنة مانعة للتنش ل ومقاومة لتسممممممرب الماء أو،  0222  األمم المتحدة  في حالة رقم

 ومقاومة لتسرب الماء. 
B9 األنواع األخرى من  ، يجوز أن يسممممممممممممممتشمدم توجيمه التعبئمة  مذا فقط إذا كمانمت المواد خليطما  من نترات األمون وم أو0082األمم المتحمدة   في حمالمة رقم

نترات   تحتون  ذه المواد المتفجرة على مرك  نتروغلسممممممرين أو النترات غ ر العضمممممموية مع مواد أخرى قابلة لالحتراق وليسممممممت مكونات متفجرة. وال
 يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  المعدنية.  ات. والولور  عضوية سائلة مماثلة أو

B10  يجوز اسمممتشدام توجيه التعبئة  ذا فقط للمواد التي يشمممكل الماء عنصمممرا  أسممماسممميا  ف ها وتحتون على نسممم  عالية من 0241األمم المتحدة   في حالة رقم ،
مسمحوق األلومن وم،   لول. ويجوز أن تشممل المكونات األخرى اله دروكربونات أو ولها على   ئة مح  مواد مؤكسمدة أخرى بعضمها أو  نترات األمون وم أو 

 يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  المعدنية.  تشمل مشتقات منترتة مثل ثالثي نتروطولوين. وال  ولكن ال 
B17   نية. يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  المعد  ، ال 0222األمم المتحدة   رقمفي حالة 

- 102 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

102 

IBC05 توجيه التعبئة IBC05 

 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HZ1و 21HZ1و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B1   تنقل الحاويات الوسيطة للسوائ  في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
B2 ن تنقل الحاويات الوسميطة في وحدات نقل شماحنة مغلقة في حالة المواد الصملبة الم بأة في حاويات وسميطة للسموائ  مصمنوعة من مواد غ ر المعد  

 . ةصلبالالمواد البالستيكية   أو
 

IBC06 توجيه التعبئة IBC06 

العممممامممممة الواردة في   اسممممممممممممممتيفمممماء األحكممممام  شممممممممممممممريطممممة  للسمممممممممممممموائمممم   الوسمممممممممممممميطممممة  التمممماليممممة من الحمممماويممممات  األنواع  بمممماسممممممممممممممتشممممدام     2- 1-4و  1-1-4يرخص 
 : 3-1-4و
 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 11H1 ،11H2  ،21H1 ،21H2)   صل بالستيك   ( 2) 
 (. 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 

 اشتراط إضافي: 
 . 4-3-1-4إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B1   تنقل الحاويات الوسيطة للسوائ  في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
B2   تنقل الحاويات الوسممميطة للسممموائ  في وحدات نقل شممماحنة مغلقة في حالة المواد الصممملبة الم بأة في حاويات وسممميطة للسممموائ  مصمممنوعة من مواد

 . ةصلبالالمواد البالستيكية   غ ر المعدن أو
B12 تسمتوفي الحاويات الوسميطة للسموائ  مسمتوى أداء مجموعة التعبئة  2907األمم المتحدة   في حالة رقم ،IIتسمتشدم الحاويات الوسميطة للسموائ    . وال

 . Iالمستوفية لمعاي ر االختبار الشاصة بمجموعة التعبئة  
 
 

IBC07 توجيه التعبئة IBC07 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (؛ 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 
 (. 11Fو 11Dو  11Cخش  )  ( 4) 

 اشتراطات إضافية: 
 . 4-3-1-4إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر   -1
 تكون بطانات الحاويات الوسيطة للسوائ  المصنوعة من الشش  مانعة للتنش ل.  -2

 بالتعبئة: أحكام خاصة تتعلق  
B1   تنقل الحاويات الوسيطة للسوائ  في وحدات نقل شاحنة مغلقة في حالة مواد مجموعة التعبئةI . 
B2   تنقل الحاويات الوسممميطة للسممموائ  في وحدات نقل شممماحنة مغلقة في حالة المواد الصممملبة الم بأة في حاويات وسممميطة للسممموائ  مصمممنوعة من مواد

 . ةصلبالية  المواد البالستيك غ ر المعدن أو
B18   تصممم الحاويات الوسميطة للسموائ  بأسملوب يسممح بتسمري  الغاز لمنع تزايد الضمغط الذن قد يؤدن  3533و  3531في حالة رقمي األمم المتحدة ،

 إلى تمزق الحاويات الوسيطة للسوائ  في حالة فقدان االستقرار. 
B20   3550يجوز نقممل السمممممممممممممملع المممدرجممة تحممت رقم األمم المتحممدة   ( 13في حمماويممات وسمممممممممممممميطممة مرنممةH3    13أوH4  ذات بطممانممات مممانعممة للتنش ممل )

 . خروج للغبار أثناء عملية النقل  لتجن  أن 
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IBC08 توجيه التعبئة IBC08 
 : 3-1-4و 2-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام األنواع التالية من الحاويات الوسيطة للسوائ  شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 2) 
 (؛ 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 3) 
 (؛ 11Gورتون ليفي )  ( 4) 
 (؛ 11Fو 11Dو  11Cخش  )  ( 5) 
 (. 13M2 أو 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1مواد مرنة )  ( 6) 

 اشتراط إضافي
 . 4-3-1-4إذا كان من المحتمل أن تتحول المواد المنقولة إلى سوائل أثناء النقل، انظر  

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B2 ن  تنقل الحاويات الوسميطة في وحدات نقل شماحنة مغلقة في حالة المواد الصملبة الم بأة في حاويات وسميطة للسموائ  مصمنوعة من مواد غ ر المعد

 . ةصلباليكية  المواد البالست أو
B3 تبطن بمادة مانعة للتنش ل ومقاومة لتسرب الماء.  تكون الحاويات الوسيطة للسوائ  المرنة مانعة للتنش ل ومقاومة لتسرب الماء أو 
B4 ادة مانعة  تبطن بم من الششمممم  مانعة للتنش ل ومقاومة لتسممممرب أو المصممممنوعة من الكرتون الليفي أو تكون الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  المرنة أو

 للتنش ل ومقاومة لتسرب الماء. 
B6   ليس من الضمممممممممممممرورن أن  3314و  2793و   2217و   2211و   1841و  1408و   1386و   1365و  1364و   1363و   1327في حمالمة أرقمام األمم المتحمدة ،

 . 5- 6الفصل   في  تستوفي الحاويات الوسيطة للسوائ  اشتراطات االختبار الشاصة بهذه الحاويات والواردة 
B13   يحظر النقل بحرا  في حاويات وسيطة للسوائ . 3487و 3486و 3485و 2880و 2208و 1748في حالة أرقام األمم المتحدة ، 

 
IBC99 توجيه التعبئة IBC99 

(. ويج  أن ترفق بكل شمحنة نسمشة من 7-3-1-4يسممح فقط باسمتشدام الحاويات الوسميطة للسموائ  التي تعتمد ا السملطة المشتصمة لهذه البضمائع )انظر  
 أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المشتصة قد اعتمدت العبوة.  اعتماد السلطة المشتصة أو

 
IBC100 توجيه التعبئة IBC100 

 . 0332و 0331و 0241و 0222و 0082ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة  
واألحكام الشاصمة    3-1-4و  2-1-4و 1-1-4يرخص باسمتشدام األنواع التالية من الحاويات الوسميطة للسموائ  شمريطة اسمتيفاء األحكام العامة الواردة في 

 : 5-1-4الواردة في  
 (؛ 31Nو  31Bو 31Aو 21Nو 21Bو 21Aو 11Nو 11Bو  11Aمعدن )  ( 1) 
 (؛ 13M2و 13L4و 13L3و 13L2و 13H4و 13H3و 13H2مواد مرنة )  ( 2) 
 (؛ 31H2و 31H1و 21H2و 21H1و 11H2و 11H1)   صل بالستيك   ( 3) 
 (. 31HZ2و 31HZ1و 21HZ2و 21HZ1و 11HZ2و  11HZ1مرّكبة )  ( 4) 

 اشتراطات إضافية: 
 للمواد ذات االنسياب الحر.  ال تستشدم الحاويات الوسيطة للسوائ  إال -1
 للمواد الصلبة فقط. تستشدم الحاويات الوسيطة للسوائ  المرنة   -2

 أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة: 
B2  تنقل الحاويات الوسممميطة للسممموائ  في وحدات نقل شممماحنة مغلقة في حالة الحاويات الوسممميطة للسممموائ  المصمممنوعة من  0222األمم المتحدة   في حالة رقم ،

 . ة صلب ال المواد البالستيكية   مواد غ ر المعدن أو 
B3  تبطن بمادة مانعة للتنش ل   تكون الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  المرنة مانعة للتنش ل ومقاومة لتسممممممرب الماء أو،  0222  األمم المتحدة  في حالة رقم

 ومقاومة لتسرب الماء. 
B9 األنواع األخرى من  ، يجوز أن يسممممممممممممممتشمدم توجيمه التعبئمة  مذا فقط إذا كمانمت المواد خليطما  من نترات األمون وم أو0082األمم المتحمدة   في حمالمة رقم

نترات   تحتون  ذه المواد المتفجرة على مرك  نتروغلسممممممرين أو النترات غ ر العضمممممموية مع مواد أخرى قابلة لالحتراق وليسممممممت مكونات متفجرة. وال
 يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  المعدنية.  ات. والولور  عضوية سائلة مماثلة أو

B10  يجوز اسمممتشدام توجيه التعبئة  ذا فقط للمواد التي يشمممكل الماء عنصمممرا  أسممماسممميا  ف ها وتحتون على نسممم  عالية من 0241األمم المتحدة   في حالة رقم ،
مسمحوق األلومن وم،   لول. ويجوز أن تشممل المكونات األخرى اله دروكربونات أو ولها على   ئة مح  مواد مؤكسمدة أخرى بعضمها أو  نترات األمون وم أو 

 يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  المعدنية.  تشمل مشتقات منترتة مثل ثالثي نتروطولوين. وال  ولكن ال 
B17   نية. يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  المعد  ، ال 0222األمم المتحدة   رقمفي حالة 
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IBC520 توجيه التعبئة IBC520 
 ينطبق  ذا التوجيه على األواس د الفوةية العضوية والمواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘. 

  3- 1-4و  2-1-4و  1-1-4يرخص باسممممممتشدام الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  المب نة أدناه للترك بات المب نة شممممممريطة اسممممممتيفاء األحكام العامة الواردة في  
ة  المب نممة أدنمماه م بممأة وفقمما  لطريقمم  4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2غ ر الواردة في    ويمكن نقممل الترك بممات  . 2-7-1-4واألحكممام الشمماصمممممممممممممممة الواردة في  

 ، مع نفس درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، عند االقتضاء. 1-4-1-4الوارد في  P520المب نة في توجيه التعبئة    OP8التعبئة  
 (. 2- 2- 7- 1- 4وفي حالة الترك بات غ ر المب نة أدناه، يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  التي تعتمد ا السلطة المشتصة فقط )انظر  

األمم   رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة 

نوع الحاوية  
 الوسيطة 

 السعة 
 القصوى 
 )باللتر(

 درجة حرارة 
 الضبط 

 درجة حرارة 
 الطوارئ 

     أكاسيد فوقية عضوية من النوع ‘واو‘، سائلة 3109
   31HA1 000 1 فوق أوسي بوت ل كوم ل ثالثي 
 31A في المائة في الماء 72يتجاوز   فوق أوسي بوت ل ثالثي، بترك ز ال 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

  في المائة في مادة تشأيف   32يتجاوز   فوق أوسمممي خالت بوت ل ثالثي، بترك ز ال  
 من النوع أل 

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

في الممائمة في ممادة   32يتجماوز   فوق أوسممممممممممممممي بنزوات بوت مل ثمالثى، بترك ز ال 
 تشأيف من النوع أل 

31A 250 1   

يتجاوز   بوت ل ثالثي، بترك ز ال  ثالثي مث ل  كسممانوات  -5,5,3-فوق أوسممي   
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل  37

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

في المائة في مادة تشأيف   90يتجاوز     درو فوق أوسممممم د كوم ل، بترك ز ال 
 من النوع أل 

31HA1 250 1   

   31H1 000 1 في المائة، مشتت ثابت 42يتجاوز   فوق أوس د ثاني بنزويل، بترك ز ال 
ثنائممممممممممممممممممممي مث ل  كسان، بترك ز   -  5،2ثنائي )فوق أوسممممممممممي بوت ل ثالثي(    5,2 

 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل    52يتجاوز   ال 
31HA1 000 1   

في الممائمة في ممادة    52يتجماوز   فوق أوسمممممممممممممم مد ثنمائي بوت مل ثمالثي، بترك ز ال 
 تشأيف من النوع أل 

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

 37يتجاوز   ثنائي )فوق أوسممممممي بوت ل ثالثي(  كسممممممان حلقي بترك ز ال  -1,1 
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل 

31A 250 1   

 
 

 42يتجاوز   ثنائي )فوق أوسمممممممي بوت ل ثاثي(  كسمممممممان حلقي بترك ز ال  -1,1
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل 

31 H1 000 1   

   31HA1 000 1 في المائة، مشتت ثابت في الماء   42يتجاوز   فوق أوس د ثنائي لورويل، بترك ز ال  
في المائة في   72يتجاوز   ، بترك ز ال  درو فوق أوسممم د أيسمممو بروب ل كوم ل 

 مادة تشأيف من النوع أل 
31HA1 250 1   

في الممائة في مادة    72يتجماوز   منت مل، بترك ز ال -  مدرو فوق أوسمممممممممممممم مد بارا   
 تشأيف من النوع أل 

31HA1 250 1   

 31H1 في المائة   17يتجاوز   حمض فوق أوسي خليك، مثبت بترك ز ال 
31H2 

31HA1 
31A 

500 1 
500 1 
500 1 
500 1 

  

ثالثي الب روكسممممممممممممممانمان،    7،4،1- ثالثي مث مل   -  9,6,3- 1ثالئي أث مل   9,6,3 
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل    27بترك ز ال يتجاوز  

31HA1 000 1   

 )تابع على الصفحة التالية( 
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IBC520 تابع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم   رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة 

نوع الحاوية  
 الوسيطة 

 السعة 
 القصوى 
 )باللتر(

 درجة حرارة 
 الضبط 

 درجة حرارة 
 الطوارئ 

     عضوي، من النوع ‘واو‘، صلبأكسيد فوقي   3110
 31A فوق أوس د ثنائي كوم ل 

31H 
31HA1 

000 2   

     أكاسيد فوقية عضوية من النوع ‘واو‘، سائلة، درجة الحرارة مضبوطة 3119
في المائة في    62اث ل  كسممانوات بوت ل ثالثي، بترك ز ال يتجاوز    - 2فوق أوسممي  

 مادة تشأيف من النوع أل  
31HA1 000 1  س°20+ س15°+ 

في الممائمة في ممادة   32يتجماوز   فوق أوسممممممممممممممي بيفماالت أم مل ثمالثي، بترك ز ال
 تشأيف من النوع بأل ب

31A 250 1  س°15+  س10°+ 

في المائة، مشممممممممممتت    42يتجاوز   فوق أوسممممممممممي بيفاالت أم ل ثالثي، بترك ز ال
 ثابت في الماء

31HA1 1 050  س°10+ صفر°س 

في   32يتجاوز   أث ل  كسممممممممممانوات بوت ل ثالثي، بترك ز ال -2-فوق أوسممممممممممي  
 المائة في مادة تشأيف من النوع ‘باء‘

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س30+
 °س30+

 °س35+
 °س35+

في المائة في   32يتجاوز   بوت ل ثالثي، بترك ز ال  فوق أوسممممممممممممي ن و ديكانوات 
 مادة تشأيف من النوع بأل ب

31A 250 1  س10+ صفر°س° 

في المممائممة،    42يتجمماوز   فوق أوسممممممممممممممي ن و ديكممانوات بوت ممل ثممالثي، بترك ز ال 
 مشتت ثابت في الماء

31A 250 1 -5س5+ °س° 

في المائة، مشممتت   52يتجاوز   بوت ل ثالثي بترك ز ال  فوق أوسممي ن وديكانوات 
 ثابت في الماء

31A 250 1 -5س5+ °س° 

في المائة، في مادة   27يتجاوز   فوق أوسمممممممممي بيفاالت بوت ل ثالثي، بترك ز ال 
 تشأيف من النوع بباءب

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س10+
 °س10+

 °س15+
 °س15+

في المائة في مادة   42بوت ل ثالثي، بترك ز ال يتجاوز    فوق أوسمممممممممممممي بيفاالت 
 تشأيف من النوع بأل ب

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س10+
 °س10+

 °س15+
 °س15+

في المائة، مشممممممممتت   52يتجاوز   فوق أوسممممممممي ن و ديكانوات كوم ل، بترك ز ال 
 ثابت في الماء

31A 250 1 -15س5- °س° 

بوت ل ثالثي(، بترك ز   -4 كسممممممممم ل حلقي  فوق أوسمممممممممي ثاني كربونات ثنائي )  
 في المائة، مشتت ثابت في الماء 42يتجاوز   ال

31HA1 000 1 +30س35+ °س° 

في   42يتجاوز   فوق أوسمممممممممي ثاني كربونات ثنائي  كسممممممممم ل حلقي، بترك ز ال 
 المائة، مشتت ثابت في الماء

31HA1 000 1 +30س35+ °س° 

 62يتجاوز   إث ل  كسمممممم ل(، بترك ز ال  -2فوق أوسممممممي ثاني كربونات ثنائي )  
 في المائة، مشتت ثابت في الماء

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 °س15+ °س10+

في المائة في شمممكل معلق ثابت   28يتجاوز   فوق أوسممم د ثنائي أيسممموبوتريل ال 
 في الماء

31HA1 
31A 

250 1 
000 1 

 °س20-
 °س20-

 °س10-
 °س10-

في المائة،   42يتجاوز   فوق أوسمممممممممممممي ثاني كربونات ثاني سمممممممممممممت ل، بترك ز ال 
 مشتت ثابت في الماء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س20-
 °س20-

 °س10-
 °س10-

في   42يتجاوز   فوق أوسمممممممممي ثاني كربونات ثنائي  كسممممممممم ل حلقي، بترك ز ال 
 المائة، مشتت ثابت في الماء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س25-
 °س25-

 °س15-
 °س15-

 )تابع على الصفحة التالية(
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IBC520 توجيه التعبئة IBC520 
 ينطبق  ذا التوجيه على األواس د الفوةية العضوية والمواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘. 

  3- 1-4و  2-1-4و  1-1-4يرخص باسممممممتشدام الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  المب نة أدناه للترك بات المب نة شممممممريطة اسممممممتيفاء األحكام العامة الواردة في  
ة  المب نممة أدنمماه م بممأة وفقمما  لطريقمم  4-2-3-5-2و 3-2-3-2-4-2غ ر الواردة في    ويمكن نقممل الترك بممات  . 2-7-1-4واألحكممام الشمماصمممممممممممممممة الواردة في  

 ، مع نفس درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، عند االقتضاء. 1-4-1-4الوارد في  P520المب نة في توجيه التعبئة    OP8التعبئة  
 (. 2- 2- 7- 1- 4وفي حالة الترك بات غ ر المب نة أدناه، يسمح باستشدام الحاويات الوسيطة للسوائ  التي تعتمد ا السلطة المشتصة فقط )انظر  

األمم   رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة 

نوع الحاوية  
 الوسيطة 

 السعة 
 القصوى 
 )باللتر(

 درجة حرارة 
 الضبط 

 درجة حرارة 
 الطوارئ 

     أكاسيد فوقية عضوية من النوع ‘واو‘، سائلة 3109
   31HA1 000 1 فوق أوسي بوت ل كوم ل ثالثي 
 31A في المائة في الماء 72يتجاوز   فوق أوسي بوت ل ثالثي، بترك ز ال 

31HA1 
250 1 
000 1 

  

  في المائة في مادة تشأيف   32يتجاوز   فوق أوسمممي خالت بوت ل ثالثي، بترك ز ال  
 من النوع أل 

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

في الممائمة في ممادة   32يتجماوز   فوق أوسممممممممممممممي بنزوات بوت مل ثمالثى، بترك ز ال 
 تشأيف من النوع أل 

31A 250 1   

يتجاوز   بوت ل ثالثي، بترك ز ال  ثالثي مث ل  كسممانوات  -5,5,3-فوق أوسممي   
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل  37

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

في المائة في مادة تشأيف   90يتجاوز     درو فوق أوسممممم د كوم ل، بترك ز ال 
 من النوع أل 

31HA1 250 1   

   31H1 000 1 في المائة، مشتت ثابت 42يتجاوز   فوق أوس د ثاني بنزويل، بترك ز ال 
ثنائممممممممممممممممممممي مث ل  كسان، بترك ز   -  5،2ثنائي )فوق أوسممممممممممي بوت ل ثالثي(    5,2 

 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل    52يتجاوز   ال 
31HA1 000 1   

في الممائمة في ممادة    52يتجماوز   فوق أوسمممممممممممممم مد ثنمائي بوت مل ثمالثي، بترك ز ال 
 تشأيف من النوع أل 

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

  

 37يتجاوز   ثنائي )فوق أوسممممممي بوت ل ثالثي(  كسممممممان حلقي بترك ز ال  -1,1 
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل 

31A 250 1   

 
 

 42يتجاوز   ثنائي )فوق أوسمممممممي بوت ل ثاثي(  كسمممممممان حلقي بترك ز ال  -1,1
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل 

31 H1 000 1   

   31HA1 000 1 في المائة، مشتت ثابت في الماء   42يتجاوز   فوق أوس د ثنائي لورويل، بترك ز ال  
في المائة في   72يتجاوز   ، بترك ز ال  درو فوق أوسممم د أيسمممو بروب ل كوم ل 

 مادة تشأيف من النوع أل 
31HA1 250 1   

في الممائة في مادة    72يتجماوز   منت مل، بترك ز ال -  مدرو فوق أوسمممممممممممممم مد بارا   
 تشأيف من النوع أل 

31HA1 250 1   

 31H1 في المائة   17يتجاوز   حمض فوق أوسي خليك، مثبت بترك ز ال 
31H2 

31HA1 
31A 

500 1 
500 1 
500 1 
500 1 

  

ثالثي الب روكسممممممممممممممانمان،    7،4،1- ثالثي مث مل   -  9,6,3- 1ثالئي أث مل   9,6,3 
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل    27بترك ز ال يتجاوز  

31HA1 000 1   

 )تابع على الصفحة التالية( 
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IBC520 تابع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم   رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة 

نوع الحاوية  
 الوسيطة 

 السعة 
 القصوى 
 )باللتر(

 درجة حرارة 
 الضبط 

 درجة حرارة 
 الطوارئ 

     عضوي، من النوع ‘واو‘، صلبأكسيد فوقي   3110
 31A فوق أوس د ثنائي كوم ل 

31H 
31HA1 

000 2   

     أكاسيد فوقية عضوية من النوع ‘واو‘، سائلة، درجة الحرارة مضبوطة 3119
في المائة في    62اث ل  كسممانوات بوت ل ثالثي، بترك ز ال يتجاوز    - 2فوق أوسممي  

 مادة تشأيف من النوع أل  
31HA1 000 1  س°20+ س15°+ 

في الممائمة في ممادة   32يتجماوز   فوق أوسممممممممممممممي بيفماالت أم مل ثمالثي، بترك ز ال
 تشأيف من النوع بأل ب

31A 250 1  س°15+  س10°+ 

في المائة، مشممممممممممتت    42يتجاوز   فوق أوسممممممممممي بيفاالت أم ل ثالثي، بترك ز ال
 ثابت في الماء

31HA1 1 050  س°10+ صفر°س 

في   32يتجاوز   أث ل  كسممممممممممانوات بوت ل ثالثي، بترك ز ال -2-فوق أوسممممممممممي  
 المائة في مادة تشأيف من النوع ‘باء‘

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س30+
 °س30+

 °س35+
 °س35+

في المائة في   32يتجاوز   بوت ل ثالثي، بترك ز ال  فوق أوسممممممممممممي ن و ديكانوات 
 مادة تشأيف من النوع بأل ب

31A 250 1  س10+ صفر°س° 

في المممائممة،    42يتجمماوز   فوق أوسممممممممممممممي ن و ديكممانوات بوت ممل ثممالثي، بترك ز ال 
 مشتت ثابت في الماء

31A 250 1 -5س5+ °س° 

في المائة، مشممتت   52يتجاوز   بوت ل ثالثي بترك ز ال  فوق أوسممي ن وديكانوات 
 ثابت في الماء

31A 250 1 -5س5+ °س° 

في المائة، في مادة   27يتجاوز   فوق أوسمممممممممي بيفاالت بوت ل ثالثي، بترك ز ال 
 تشأيف من النوع بباءب

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س10+
 °س10+

 °س15+
 °س15+

في المائة في مادة   42بوت ل ثالثي، بترك ز ال يتجاوز    فوق أوسمممممممممممممي بيفاالت 
 تشأيف من النوع بأل ب

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س10+
 °س10+

 °س15+
 °س15+

في المائة، مشممممممممتت   52يتجاوز   فوق أوسممممممممي ن و ديكانوات كوم ل، بترك ز ال 
 ثابت في الماء

31A 250 1 -15س5- °س° 

بوت ل ثالثي(، بترك ز   -4 كسممممممممم ل حلقي  فوق أوسمممممممممي ثاني كربونات ثنائي )  
 في المائة، مشتت ثابت في الماء 42يتجاوز   ال

31HA1 000 1 +30س35+ °س° 

في   42يتجاوز   فوق أوسمممممممممي ثاني كربونات ثنائي  كسممممممممم ل حلقي، بترك ز ال 
 المائة، مشتت ثابت في الماء

31HA1 000 1 +30س35+ °س° 

 62يتجاوز   إث ل  كسمممممم ل(، بترك ز ال  -2فوق أوسممممممي ثاني كربونات ثنائي )  
 في المائة، مشتت ثابت في الماء

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 °س15+ °س10+

في المائة في شمممكل معلق ثابت   28يتجاوز   فوق أوسممم د ثنائي أيسممموبوتريل ال 
 في الماء

31HA1 
31A 

250 1 
000 1 

 °س20-
 °س20-

 °س10-
 °س10-

في المائة،   42يتجاوز   فوق أوسمممممممممممممي ثاني كربونات ثاني سمممممممممممممت ل، بترك ز ال 
 مشتت ثابت في الماء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س20-
 °س20-

 °س10-
 °س10-

في   42يتجاوز   فوق أوسمممممممممي ثاني كربونات ثنائي  كسممممممممم ل حلقي، بترك ز ال 
 المائة، مشتت ثابت في الماء

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س25-
 °س25-

 °س15-
 °س15-

 )تابع على الصفحة التالية(
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IBC520 تابع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم   رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة 

نوع الحاوية  
 الوسيطة 

 السعة 
 القصوى 
 )باللتر(

 درجة حرارة 
 الضبط 

 درجة حرارة 
 الطوارئ 

في المائة،   42يتجاوز   ، بترك ز الفوق أوسممممممي ثاني كربونات ثاني م رسممممممت ل 
 مشتت ثابت في الماء

31HA1 000 1 +15س20+ °س° 

في    42يتجمماوز   فوق أيزوبروب ممل( ن و ديكممانوول، بترك ز ال  -2بنزين ثنممائي )  
 المائة، مشتت ثابت في الماء

31A 250 1 -15س5- ° س° 

يتجاوز   (، بترك ز الثالثي مث ل  كسممممممممانويل  -5،5،3)  -فوق أوسمممممممم د ثنائي   
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل  52

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س10+
 °س10+

 °س15+
 °س15+

ثنمممممائي    أوسمممممممممممممم مممممد  بترك ز    -5،5،3)   -فوق  مث مممممل  كسممممممممممممممممممانويمممممل(،   ثالثي 
 في المائة، مشتت ثابت في الماء 52ال يتجاوز  

31A 250 1 +10س15+ °س° 

  دروكسمممممممممممممي، بترك ز   3-ثاني م ث ل بوت ل   1،1ن وديكانوات  فوق أوسمممممممممممممي   
 في المائة مشتت ثابت في الماء   52يتجاوز   ال

31A 250 1 -15س5- °س° 

أت ل  كسممممممممممانوات، بترك ز  -2-رباعي م ت ل بوت ل فوق أوسممممممممممي -  3،3،1،1 
 في المائة في مادة تشأيف من النوع بأل ب 67يتجاوز   ال

31HA1 000 1 +15س20+ °س° 

يتجاوز   ، بترك ز ال3، 3،  1،  1-فوق أوسممممممممممي ن و ديكانوات بوت ل تترام ث ل   
 في المائة، مشتت ثابت في الماء 52

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 °س5-
 °س5-

 °س5+
 °س5+

     صلبة، درجة الحرارة مضبوطةأكاسيد فوق عضوية من النوع ‘واو‘،   3120
 اشتراطات إضافية: 

تزود الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  بوسمممممم لة تسمممممممح بالتنأيس أثناء النقل. ويقع مدخل أداة تنأيس الضممممممغط في ح ز البشار داخل الحاوية تحت   -1
 ظروف الملء األقصى أثناء النقل. 

المركبة المغلفة تغليفا  معدنيا  كامال ، أن تصمممممممم وسممممممائل تشأيف الطوارئ بح ا   يج ، لمنع التمزق االنفجارن للحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  المعدنية أو  - 2
ة الكاملة بالن ران  تقل عن سممممممماعة من اإلحاط  خالل فترة ال  تسممممممممح بتنأيس جميع نواتج االنحالل واألبشرة التي تتكون أثناء االنحالل الذاتي التسمممممممارع أو 

. وحددت درجة حرارة الضمممممبط ودرجة حرارة الطوارئ في توجيه التعبئة  ذا على أسممممماس اسمممممتشدام حاوية  8- 13- 1- 2- 4محسممممموبة بالمعادلة الواردة في 
 يلي:  ال  عن ضمان ما وسيطة للسوائ  غ ر معزولة. وعند شحن أوس د فوقي عضون في حاوية وسيطة للسوائ  وفقا  لهذا التوجيه، يكون الشاحن مسؤو 

يج  أن تكون وسمممممائل تشأيف الضمممممغط والطوارئ المركبة على الحاوية مصمممممممة بح ا يراعى بشمممممكل مالئم االنحالل الذاتي التسمممممارع   )أ( 
 لألوس د الفوقي العضون واإلحاطة بالن ران؛ 

اعاة تصمممميم الحاوية الوسممميطة للسممموائ  المقرر  يج ، ح ثما ينطبق، أن تكون درجة حرارة الضمممبط ودرجة حرارة الطوارئ مالئمة، مع مر  )ب( 
 استشدامها )العزل على سب ل المثال(. 

 
IBC620 توجيه التعبئة IBC620 

 . 3291األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
  2- 1-4و  ( 15-1-1-4  باسممممتثناء)   1-1-4يرخص باسممممتشدام األنواع التالية من الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  شممممريطة اسممممتيفاء األحكام العامة الواردة في 

 : 3-1-4و
 . IIحاويات وسيطة للسوائ  صلبة مانعة للتسرب ومستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 اشتراطات إضافية: 
 ماصة بقدر يكفي المتصاص مجمل كمية السائل الموجود في الحاوية الوسيطة للسوائ . تتوفر مادة   -1
 تكون الحاويات الوسيطة للسوائ  قادرة على االحتفاظ بالسوائل.  -2
 تكون الحاويات الوسيطة للسوائ  المشصصة الحتواء أشياء حادة، مثل الزجاج المكسور واإلبر، غ ر قابلة لالنثقاب.  -3
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 توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات الكبيرة  4-1-4-3
LP01 )توجيه التعبئة )السوائل LP01 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية 

 لترات 10 زجاج
 لترا   30 بالستيك

 لترا   40 معدن

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أواأللومن وم ) 
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gصل  ) ورتون ليفي  

 3م3السعة القصوى:  غ ر مسموح بها غ ر مسموح بها

 
LP02 )توجيه التعبئة )المواد الصلبة LP02 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية 

 كغ 10 زجاج
 كغ 50 )ب(بالستيك

 كغ 50 معدن
 كغ 50 )أ()ب(ورق 

 كغ   50 )أ()ب( ورتون ليفي 

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 )ج(( 51Hبالستيك مرن ) 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 3م3السعة القصوى:  غ ر مسموح بها غ ر مسموح بها

 ال تستشدم  ذه العبوات في الحاالت التي يحتمل أن تتحول ف ها المواد المنقولة إلى سائل أثناء النقل.  )أ( 
 تستشدم عبوات مانعة للتنش ل.  )ب( 
 العبوات الداخلية المرنة فقط. تستشدم في   )ج( 

 : أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
L2 محذوف 
L3   األيروسوالت، يحظر النقل البحرن في عبوات كب رة. 3486و 2208في حالة رقمي األمم المتحدة ، 
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IBC520 تابع( توجيه التعبئة( IBC520 

األمم   رقم
 األكاسيد الفوقية العضوية  المتحدة 

نوع الحاوية  
 الوسيطة 

 السعة 
 القصوى 
 )باللتر(

 درجة حرارة 
 الضبط 

 درجة حرارة 
 الطوارئ 

في المائة،   42يتجاوز   ، بترك ز الفوق أوسممممممي ثاني كربونات ثاني م رسممممممت ل 
 مشتت ثابت في الماء

31HA1 000 1 +15س20+ °س° 

في    42يتجمماوز   فوق أيزوبروب ممل( ن و ديكممانوول، بترك ز ال  -2بنزين ثنممائي )  
 المائة، مشتت ثابت في الماء

31A 250 1 -15س5- ° س° 

يتجاوز   (، بترك ز الثالثي مث ل  كسممممممممانويل  -5،5،3)  -فوق أوسمممممممم د ثنائي   
 في المائة في مادة تشأيف من النوع أل  52

31HA1 
31A 

000 1 
250 1 

 °س10+
 °س10+

 °س15+
 °س15+

ثنمممممائي    أوسمممممممممممممم مممممد  بترك ز    -5،5،3)   -فوق  مث مممممل  كسممممممممممممممممممانويمممممل(،   ثالثي 
 في المائة، مشتت ثابت في الماء 52ال يتجاوز  

31A 250 1 +10س15+ °س° 

  دروكسمممممممممممممي، بترك ز   3-ثاني م ث ل بوت ل   1،1ن وديكانوات  فوق أوسمممممممممممممي   
 في المائة مشتت ثابت في الماء   52يتجاوز   ال

31A 250 1 -15س5- °س° 

أت ل  كسممممممممممانوات، بترك ز  -2-رباعي م ت ل بوت ل فوق أوسممممممممممي -  3،3،1،1 
 في المائة في مادة تشأيف من النوع بأل ب 67يتجاوز   ال

31HA1 000 1 +15س20+ °س° 

يتجاوز   ، بترك ز ال3، 3،  1،  1-فوق أوسممممممممممي ن و ديكانوات بوت ل تترام ث ل   
 في المائة، مشتت ثابت في الماء 52

31A 
31HA1 

250 1 
000 1 

 °س5-
 °س5-

 °س5+
 °س5+

     صلبة، درجة الحرارة مضبوطةأكاسيد فوق عضوية من النوع ‘واو‘،   3120
 اشتراطات إضافية: 

تزود الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  بوسمممممم لة تسمممممممح بالتنأيس أثناء النقل. ويقع مدخل أداة تنأيس الضممممممغط في ح ز البشار داخل الحاوية تحت   -1
 ظروف الملء األقصى أثناء النقل. 

المركبة المغلفة تغليفا  معدنيا  كامال ، أن تصمممممممم وسممممممائل تشأيف الطوارئ بح ا   يج ، لمنع التمزق االنفجارن للحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  المعدنية أو  - 2
ة الكاملة بالن ران  تقل عن سممممممماعة من اإلحاط  خالل فترة ال  تسممممممممح بتنأيس جميع نواتج االنحالل واألبشرة التي تتكون أثناء االنحالل الذاتي التسمممممممارع أو 

. وحددت درجة حرارة الضمممممبط ودرجة حرارة الطوارئ في توجيه التعبئة  ذا على أسممممماس اسمممممتشدام حاوية  8- 13- 1- 2- 4محسممممموبة بالمعادلة الواردة في 
 يلي:  ال  عن ضمان ما وسيطة للسوائ  غ ر معزولة. وعند شحن أوس د فوقي عضون في حاوية وسيطة للسوائ  وفقا  لهذا التوجيه، يكون الشاحن مسؤو 

يج  أن تكون وسمممممائل تشأيف الضمممممغط والطوارئ المركبة على الحاوية مصمممممممة بح ا يراعى بشمممممكل مالئم االنحالل الذاتي التسمممممارع   )أ( 
 لألوس د الفوقي العضون واإلحاطة بالن ران؛ 

اعاة تصمممميم الحاوية الوسممميطة للسممموائ  المقرر  يج ، ح ثما ينطبق، أن تكون درجة حرارة الضمممبط ودرجة حرارة الطوارئ مالئمة، مع مر  )ب( 
 استشدامها )العزل على سب ل المثال(. 

 
IBC620 توجيه التعبئة IBC620 

 . 3291األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم
  2- 1-4و  ( 15-1-1-4  باسممممتثناء)   1-1-4يرخص باسممممتشدام األنواع التالية من الحاويات الوسمممميطة للسمممموائ  شممممريطة اسممممتيفاء األحكام العامة الواردة في 

 : 3-1-4و
 . IIحاويات وسيطة للسوائ  صلبة مانعة للتسرب ومستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 اشتراطات إضافية: 
 ماصة بقدر يكفي المتصاص مجمل كمية السائل الموجود في الحاوية الوسيطة للسوائ . تتوفر مادة   -1
 تكون الحاويات الوسيطة للسوائ  قادرة على االحتفاظ بالسوائل.  -2
 تكون الحاويات الوسيطة للسوائ  المشصصة الحتواء أشياء حادة، مثل الزجاج المكسور واإلبر، غ ر قابلة لالنثقاب.  -3
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 توجيهات التعبئة المتعلقة باستخدام العبوات الكبيرة  4-1-4-3
LP01 )توجيه التعبئة )السوائل LP01 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية 

 لترات 10 زجاج
 لترا   30 بالستيك

 لترا   40 معدن

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أواأللومن وم ) 
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gصل  ) ورتون ليفي  

 3م3السعة القصوى:  غ ر مسموح بها غ ر مسموح بها

 
LP02 )توجيه التعبئة )المواد الصلبة LP02 

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة  العبوات الخارجية الكبيرة العبوات الداخلية 

 كغ 10 زجاج
 كغ 50 )ب(بالستيك

 كغ 50 معدن
 كغ 50 )أ()ب(ورق 

 كغ   50 )أ()ب( ورتون ليفي 

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 )ج(( 51Hبالستيك مرن ) 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 3م3السعة القصوى:  غ ر مسموح بها غ ر مسموح بها

 ال تستشدم  ذه العبوات في الحاالت التي يحتمل أن تتحول ف ها المواد المنقولة إلى سائل أثناء النقل.  )أ( 
 تستشدم عبوات مانعة للتنش ل.  )ب( 
 العبوات الداخلية المرنة فقط. تستشدم في   )ج( 

 : أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
L2 محذوف 
L3   األيروسوالت، يحظر النقل البحرن في عبوات كب رة. 3486و 2208في حالة رقمي األمم المتحدة ، 
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LP03 توجيه التعبئة LP03 

 . 3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة 

 : 3-1-4و 1-1-4  يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في ( 1) 
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أو األلومن وم ) 
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 باإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية:  ( 2) 
يج  أن تصّنع األوعية الموجودة داخل سلع تحتون على سوائل أو مواد صلبة من مواد مناسبة وأن تثبت داخل السلعة بطريقة تحول   )أ(

 الشارجية في ظروف النقل العادية؛دون كسر ا أو حدوث ثقوب ف ها أو تسرب محتوياتها إلى السلعة نفسها أو إلى العبوة 
ويج  أن ت بأ األوعية التي تحتون على سممموائل مع وسمممائل إغالق بح ا تكون وسمممائل إغالقها متجهة بشمممكل صمممحيح. ويج  إضمممافة   )ب( 

 ؛ 5-5-1-6إلى ذلك أن تستوفي األوعية أحكام اختبار الضغط الداخلي الواردة في 
و االنثقاب بسمهولة، مثل األوعية المصمنوعة من الزجاج أو الشزف أو الفشار الحجرن أو بعض المواد  ويج  تثب ت األوعية المعرضمة للكسمر أ  )ج( 

 ال يضع  بشكل ملحوظ الشواص الوقائية للسلعة أو العبوة الشارجية؛ يج  أ البالستيكية. وأن تسرب للمحتويات  
، حسمم  االقتضمماء،  2- 6والفصممل    6- 1- 4اطات الواردة في القسممم  ويج  أن تسممتوفي األوعية الموجودة داخل سمملع تحتون على غازات االشممتر  )د( 

 ؛ P208 أو  P200توجيه التعبئة    ه أو أن تكون قادرة على توف ر مستوى من الحماية مكاف  للمستوى الذن يوفر 
 النقل العادية. وفي حالة عدم وجود وعاء في السلعة، يج  أن تغل  السلعة المواد الشطرة وتحول دون انطالقها في ظروف   )ه( 

 يج  أن ت بأ السلع لمنع حركتها وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية.  ( 3) 

 
LP99   توجيه التعبئة LP99 

(. ويج  أن ترفق بكل شحنة نسشة من اعتماد السلطة  7-3-1-4يسمح فقط باستشدام العبوات الكب رة التي تعتمد ا السلطة المشتصة لهذه البضائع )انظر  
 أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المشتصة قد اعتمدت العبوة. المشتصة أو 
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LP101 توجيه التعبئة LP101 
 : 5-1-4في    واألحكام الشاصة الواردة 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات الكبيرة العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية 
 ( 50Aفوالذ )  غ ر ضرورية غ ر ضرورية

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nاأللومن وم )  أومعدن آخر غ ر الفوالذ  

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
L1 بمممأرقمممام األمم المتحممممدة   فيممممما   0048و  0039و  0038و  0035و  0034و  0019و  0018و  0016و  0015و  0010و  0009و  0006يتعلق 

  0254و 0246و 0245و 0244و 0243و 0221و  0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و  0138و 0137و 0056و
  0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و  0321و 0303و 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و  0286و 0281و 0280و
 : 0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و
المزودة   يجوز أن تنقل بدون تعبئة السمممملع المتفجرة الكب رة والمت نة المشصممممصممممة لألغراض العسممممكرية عادة، غ ر المزودة بوسممممائل بدء التفج ر أو 

وانت ذاتية الدفع، تتم   افعة أوبوسمائل بدء التفج ر المتضممنة لوسم لت ن وقائ ت ن فعالت ن على األقل. وإذا كانت  ذه السملع تحتون على شمحنات د
حماية نظم اإلشمممممعال ف ها من العوامل المنشمممممطة لوشمممممعال التي يحتمل مصمممممادفتها في ظروف النقل العادية. والحصمممممول على نتيجة سممممملبية في 

ويمكن تثب ت  ذه السممملع  التي يتم إجراؤ ا على سممملعة غ ر م بأة يعني أنه يمكن النظر في نقل  ذه السممملعة بدون تعبئة.   4مجموعة االختبارات  
 أية وس لة أخرى مالئمة للمناولة.  وضعها في صناديق أو غ ر الم بأة على حّماالت أو

 
LP102 توجيه التعبئة LP102 

 : 5-1-4في    واألحكام الشاصة الواردة 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية 

 أكياس
 مقاومة للماء

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 ألواح

 ورتون ليفي، مموجة
 أنابيب

 ورتون ليفي

 ( 50Aفوالذ )  غ ر ضرورية
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 
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LP03 توجيه التعبئة LP03 

 . 3548و 3547و 3546و 3541و 3540و 3538و 3537ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة 

 : 3-1-4و 1-1-4  يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في ( 1) 
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أو األلومن وم ) 
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 باإلضافة إلى ذلك، يج  استيفاء الشروط التالية:  ( 2) 
يج  أن تصّنع األوعية الموجودة داخل سلع تحتون على سوائل أو مواد صلبة من مواد مناسبة وأن تثبت داخل السلعة بطريقة تحول   )أ(

 الشارجية في ظروف النقل العادية؛دون كسر ا أو حدوث ثقوب ف ها أو تسرب محتوياتها إلى السلعة نفسها أو إلى العبوة 
ويج  أن ت بأ األوعية التي تحتون على سممموائل مع وسمممائل إغالق بح ا تكون وسمممائل إغالقها متجهة بشمممكل صمممحيح. ويج  إضمممافة   )ب( 

 ؛ 5-5-1-6إلى ذلك أن تستوفي األوعية أحكام اختبار الضغط الداخلي الواردة في 
و االنثقاب بسمهولة، مثل األوعية المصمنوعة من الزجاج أو الشزف أو الفشار الحجرن أو بعض المواد  ويج  تثب ت األوعية المعرضمة للكسمر أ  )ج( 

 ال يضع  بشكل ملحوظ الشواص الوقائية للسلعة أو العبوة الشارجية؛ يج  أ البالستيكية. وأن تسرب للمحتويات  
، حسمم  االقتضمماء،  2- 6والفصممل    6- 1- 4اطات الواردة في القسممم  ويج  أن تسممتوفي األوعية الموجودة داخل سمملع تحتون على غازات االشممتر  )د( 

 ؛ P208 أو  P200توجيه التعبئة    ه أو أن تكون قادرة على توف ر مستوى من الحماية مكاف  للمستوى الذن يوفر 
 النقل العادية. وفي حالة عدم وجود وعاء في السلعة، يج  أن تغل  السلعة المواد الشطرة وتحول دون انطالقها في ظروف   )ه( 

 يج  أن ت بأ السلع لمنع حركتها وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية.  ( 3) 

 
LP99   توجيه التعبئة LP99 

(. ويج  أن ترفق بكل شحنة نسشة من اعتماد السلطة  7-3-1-4يسمح فقط باستشدام العبوات الكب رة التي تعتمد ا السلطة المشتصة لهذه البضائع )انظر  
 أن يشتمل مستند النقل على إشارة إلى أن السلطة المشتصة قد اعتمدت العبوة. المشتصة أو 
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LP101 توجيه التعبئة LP101 
 : 5-1-4في    واألحكام الشاصة الواردة 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 العبوات الكبيرة العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية 
 ( 50Aفوالذ )  غ ر ضرورية غ ر ضرورية

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nاأللومن وم )  أومعدن آخر غ ر الفوالذ  

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 حكم خاص يتعلق بالتعبئة: 
L1 بمممأرقمممام األمم المتحممممدة   فيممممما   0048و  0039و  0038و  0035و  0034و  0019و  0018و  0016و  0015و  0010و  0009و  0006يتعلق 

  0254و 0246و 0245و 0244و 0243و 0221و  0186و 0183و 0182و 0181و 0171و 0169و 0168و  0138و 0137و 0056و
  0347و 0346و 0345و 0344و 0329و 0328و  0321و 0303و 0301و 0300و 0299و 0297و 0287و  0286و 0281و 0280و
 : 0510و 0502و 0488و 0451و 0438و 0437و 0436و 0435و 0434و 0425و 0424و 0412و 0370و 0363و 0362و
المزودة   يجوز أن تنقل بدون تعبئة السمممملع المتفجرة الكب رة والمت نة المشصممممصممممة لألغراض العسممممكرية عادة، غ ر المزودة بوسممممائل بدء التفج ر أو 

وانت ذاتية الدفع، تتم   افعة أوبوسمائل بدء التفج ر المتضممنة لوسم لت ن وقائ ت ن فعالت ن على األقل. وإذا كانت  ذه السملع تحتون على شمحنات د
حماية نظم اإلشمممممعال ف ها من العوامل المنشمممممطة لوشمممممعال التي يحتمل مصمممممادفتها في ظروف النقل العادية. والحصمممممول على نتيجة سممممملبية في 

ويمكن تثب ت  ذه السممملع  التي يتم إجراؤ ا على سممملعة غ ر م بأة يعني أنه يمكن النظر في نقل  ذه السممملعة بدون تعبئة.   4مجموعة االختبارات  
 أية وس لة أخرى مالئمة للمناولة.  وضعها في صناديق أو غ ر الم بأة على حّماالت أو

 
LP102 توجيه التعبئة LP102 

 : 5-1-4في    واألحكام الشاصة الواردة 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 العبوات الخارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية 

 أكياس
 مقاومة للماء

 أوعية
 ورتون ليفي

 معدن
 بالستيك

 خش 
 ألواح

 ورتون ليفي، مموجة
 أنابيب

 ورتون ليفي

 ( 50Aفوالذ )  غ ر ضرورية
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 
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LP200 توجيه التعبئة LP200 
 . 2037ورقم األمم المتحدة   1950األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    وخراطيش الغاز  يرخص باستشدام العبوات الكب رة لأليروسوالت
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ؛ ( 50Aفوالذ ) 
 ؛ ( 50Bألومن وم ) 

 ؛ ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ؛ ( 50H)   صل بالستيك  

 ؛ ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ؛ ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ؛ ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 . ( 50Gصل  )   ورتون ليفي

 : خاص يتعلق بالتعبئةحكم  
L2   حالة نفايات األيروسمموالت التي تنقل   تفريغ عن غ ر قصممد في ظروف النقل العادية. وفيالحركة و اليتم تصممميم وتصممنيع العبوات على نحو يمنع

ثل استشدام مادة ماصة.  ، تزود العبوات الكب رة بوس لة احتباس ألن سائل طل ق الحركة يمكن أن يتسرب أثناء النقل، م327وفقا  للحكم الشاص  
أجواء  توفر تهوية كافية للعبوات الكب رة لمنع تكوين  ، 327في حالة نفايات األيروسممموالت ونفايات خراطيش الغاز التي تُنقل وفقا  للحكم الشاص  و 

 وتزايد الضغط. خط رة  
 

LP621 توجيه التعبئة LP621 
 . 3291األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3- 1- 4و  1- 1- 4رخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 
المتعلقة   6- 6في حالة نفايات المسمممتشمممأيات التي يتم وضمممعها في عبوات داخلية: عبوات كب رة مانعة للتسمممرب، صممملبة ومسمممتوفية الشمممتراطات الفصمممل   ( 1) 

، شمممريطة توافر مادة ماصمممة بكمية تكفي المتصممماص مجمل كمية السمممائل الموجود وشمممريطة قدرة  IIبالمواد الصممملبة، على مسمممتوى أداء مجموعة التعبئة  
 لعبوة الكب رة على االحتفاظ بالسوائل. ا 

، II، على مسمتوى أداء مجموعة التعبئة  6- 6في حالة العبوات التي تحتون على كميات سموائل أوبر: عبوات كب رة صملبة مسمتوفية الشمتراطات الفصمل   ( 2) 
 للسوائل. 
 اشتراط إضافي: 

كسمور واإلبر غ ر قابلة لالنثقاب وتحتفي بالسموائل في ظروف االختبار العادية الواردة  تكون العبوات الكب رة المشصمصمة الحتواء أشمياء حادة مثل الزجاج الم
 . 6-6في الفصل  

 
  

 

111 

 
LP622 توجيه التعبئة LP622 

 التي تُنقل بغرض التشلص منها.   3549ينطبق  ذا التوجيه على النفايات المدرجة تحت رقم األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 معدن

 بالستيك 
 

 معدن
 بالستيك 

 

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 
 ( 50H)   صل بالستيك  

 فيما يتعلق بالمواد الصلبة.   Iويج  أن تكون العبوات الشارجية مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 اشتراطات إضافية: 
 . ةصلبأو عبوة وسيطة  ة  صلبيج  أن ت بأ السلع الهشة إما في عبوة داخلية   -1
 وغ ر قابلة لالنثقاب. ة  صلبيج  أن تكون العبوات الكب رة التي تحتون على أشياء حادة مثل الزجاج المكسور واإلبر   -2
يجم  أن تكون العبوات المداخليمة والعبوات الوسمممممممممممممميطمة والعبوات الشمارجيمة قمادرة على االحتفماظ بمالسمممممممممممممموائمل. أمما العبوات الشمارجيمة التي ال   -3

د ببطانة أو تُتشذ تداب ر مناسبة تتيح لها االحتفاظ بالسوائل. يمكنها االحتفاظ بالسوائل    بحكم تصميمها فتزوَّ
يمكن أن تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة الوسممممممممممممميطة مرنة. وعندما تسمممممممممممممتشدم العبوات المرنة، يج  أن تكون قادرة على اجتياز اختبار   -4

الرقائق    -بالبالسمممممتيك    ISO 7765-1:1988الدولية للتوح د القياسمممممي رقم    ل وفقا  لم يار المنظمة  165مقاومة الصمممممدم بما ال يقل عن 
 480: طرائق بئر الدرجب واختبار مقاومة التمزق بما ال يقل عن 1تع  ن مقاومة الصدم بطريقة السقوط الحر لمقذوف: الجزء   -واأللواح  

  ISO 6383-2:1983لمنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممممي رقم ل في المسمممممممممتوي ن المتوازن والمتعامد بالنسمممممممممبة لطول الكيس وفقا  لم يار ا
: طريقة إلمندورفب. ويج  أال تزيد الكتلة الصممافية القصمموى لكل عبوة  2الجزء   -تع  ن مقاومة التمزق   -الرقائق واأللواح    -بالبالسممتيك  

 كغ.  30داخلية مرنة على  
 احدة فقط. يج  أال تحتون كل عبوة وسيطة مرنة إال على عبوة داخلية و  -5
يمكن تعبئة العبوات الداخلية التي تحتون على قدر ضمئ ل من السمائل السمائ  في عبوة وسميطة شمريطة وجود ما يكفي من المواد الماصمة   -6

أو المصمممملّ دة في العبوة الداخلية أو الوسمممميطة لمص أو تصممممل د جميع محتوى السممممائل الموجود. وُتسممممتشدم مواد ماصممممة مناسممممبة قادرة على  
 درجات الحرارة واال تزازات التي قد تحدث في ظروف النقل العادية. تحمل  

 يج  تث بت العبوات الوسيطة في عبوات خارجية باستشدام مواد توس د و/أو مواد ماصة مناسبة.  -7
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LP200 توجيه التعبئة LP200 
 . 2037ورقم األمم المتحدة   1950األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3-1-4و 1-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في    وخراطيش الغاز  يرخص باستشدام العبوات الكب رة لأليروسوالت
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ؛ ( 50Aفوالذ ) 
 ؛ ( 50Bألومن وم ) 

 ؛ ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ؛ ( 50H)   صل بالستيك  

 ؛ ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ؛ ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ؛ ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 . ( 50Gصل  )   ورتون ليفي

 : خاص يتعلق بالتعبئةحكم  
L2   حالة نفايات األيروسمموالت التي تنقل   تفريغ عن غ ر قصممد في ظروف النقل العادية. وفيالحركة و اليتم تصممميم وتصممنيع العبوات على نحو يمنع

ثل استشدام مادة ماصة.  ، تزود العبوات الكب رة بوس لة احتباس ألن سائل طل ق الحركة يمكن أن يتسرب أثناء النقل، م327وفقا  للحكم الشاص  
أجواء  توفر تهوية كافية للعبوات الكب رة لمنع تكوين  ، 327في حالة نفايات األيروسممموالت ونفايات خراطيش الغاز التي تُنقل وفقا  للحكم الشاص  و 

 وتزايد الضغط. خط رة  
 

LP621 توجيه التعبئة LP621 
 . 3291األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 : 3- 1- 4و  1- 1- 4رخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 
المتعلقة   6- 6في حالة نفايات المسمممتشمممأيات التي يتم وضمممعها في عبوات داخلية: عبوات كب رة مانعة للتسمممرب، صممملبة ومسمممتوفية الشمممتراطات الفصمممل   ( 1) 

، شمممريطة توافر مادة ماصمممة بكمية تكفي المتصممماص مجمل كمية السمممائل الموجود وشمممريطة قدرة  IIبالمواد الصممملبة، على مسمممتوى أداء مجموعة التعبئة  
 لعبوة الكب رة على االحتفاظ بالسوائل. ا 

، II، على مسمتوى أداء مجموعة التعبئة  6- 6في حالة العبوات التي تحتون على كميات سموائل أوبر: عبوات كب رة صملبة مسمتوفية الشمتراطات الفصمل   ( 2) 
 للسوائل. 
 اشتراط إضافي: 

كسمور واإلبر غ ر قابلة لالنثقاب وتحتفي بالسموائل في ظروف االختبار العادية الواردة  تكون العبوات الكب رة المشصمصمة الحتواء أشمياء حادة مثل الزجاج الم
 . 6-6في الفصل  
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LP622 توجيه التعبئة LP622 

 التي تُنقل بغرض التشلص منها.   3549ينطبق  ذا التوجيه على النفايات المدرجة تحت رقم األمم المتحدة  

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في 

 العبوات الخارجية العبوات الوسيطة العبوات الداخلية
 معدن

 بالستيك 
 

 معدن
 بالستيك 

 

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 
 ( 50H)   صل بالستيك  

 فيما يتعلق بالمواد الصلبة.   Iويج  أن تكون العبوات الشارجية مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 اشتراطات إضافية: 
 . ةصلبأو عبوة وسيطة  ة  صلبيج  أن ت بأ السلع الهشة إما في عبوة داخلية   -1
 وغ ر قابلة لالنثقاب. ة  صلبيج  أن تكون العبوات الكب رة التي تحتون على أشياء حادة مثل الزجاج المكسور واإلبر   -2
يجم  أن تكون العبوات المداخليمة والعبوات الوسمممممممممممممميطمة والعبوات الشمارجيمة قمادرة على االحتفماظ بمالسمممممممممممممموائمل. أمما العبوات الشمارجيمة التي ال   -3

د ببطانة أو تُتشذ تداب ر مناسبة تتيح لها االحتفاظ بالسوائل. يمكنها االحتفاظ بالسوائل    بحكم تصميمها فتزوَّ
يمكن أن تكون العبوة الداخلية و/أو العبوة الوسممممممممممممميطة مرنة. وعندما تسمممممممممممممتشدم العبوات المرنة، يج  أن تكون قادرة على اجتياز اختبار   -4

الرقائق    -بالبالسمممممتيك    ISO 7765-1:1988الدولية للتوح د القياسمممممي رقم    ل وفقا  لم يار المنظمة  165مقاومة الصمممممدم بما ال يقل عن 
 480: طرائق بئر الدرجب واختبار مقاومة التمزق بما ال يقل عن 1تع  ن مقاومة الصدم بطريقة السقوط الحر لمقذوف: الجزء   -واأللواح  

  ISO 6383-2:1983لمنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممممي رقم ل في المسمممممممممتوي ن المتوازن والمتعامد بالنسمممممممممبة لطول الكيس وفقا  لم يار ا
: طريقة إلمندورفب. ويج  أال تزيد الكتلة الصممافية القصمموى لكل عبوة  2الجزء   -تع  ن مقاومة التمزق   -الرقائق واأللواح    -بالبالسممتيك  

 كغ.  30داخلية مرنة على  
 احدة فقط. يج  أال تحتون كل عبوة وسيطة مرنة إال على عبوة داخلية و  -5
يمكن تعبئة العبوات الداخلية التي تحتون على قدر ضمئ ل من السمائل السمائ  في عبوة وسميطة شمريطة وجود ما يكفي من المواد الماصمة   -6

أو المصمممملّ دة في العبوة الداخلية أو الوسمممميطة لمص أو تصممممل د جميع محتوى السممممائل الموجود. وُتسممممتشدم مواد ماصممممة مناسممممبة قادرة على  
 درجات الحرارة واال تزازات التي قد تحدث في ظروف النقل العادية. تحمل  

 يج  تث بت العبوات الوسيطة في عبوات خارجية باستشدام مواد توس د و/أو مواد ماصة مناسبة.  -7
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LP902 توجيه التعبئة LP902 
 . 3268األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 السلع المعبأة: 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 ، المصنوعة من: IIIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
 ( 50Aفوالذ ) 

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أو األلومن وم ) 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 صمم العبوات وُتصنع على نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية. تُ و 
 المعبأة: السلع غير  

لدى نقلها فيما ب ن مكان صمنعها    عربات نقل بالسمكك الحديدية حاويات أو مركبات أو يجوز أيضما  نقل السملع بدون تعبئتها في وسمائل مناولة مشصمصمة أو
 . ومنشأة التجميع بما في ذلك مواقع المناولة الوسيطة

 اشتراط إضافي: 
 ة للمادة )للمواد( التي يحتويها الوعاء )األوعية(. تكون أوعية الضغط موافقة الشتراطات السلطة المشتص

 
LP903 توجيه التعبئة LP903 

 . 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة 

 : 3- 1-4و 1-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  بطاريات، متضمنة ل واحدة ولمعدة  يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية لبطارية واحدة
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ؛ ( 50Aفوالذ ) 
 ؛ ( 50Bألومن وم ) 

 ؛ ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ؛ ( 50H)   صل بالستيك  

 ؛ ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ؛ ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ؛ ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 . ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 وضعها في عبوة كب رة.  بح ا تتم حمايتها من العط  الذن يمكن أن تسببه حركتها أو  أو المعدات  يج  تعبئة البطاريةو 

 اشتراط إضافي: 
 يج  حماية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية. 
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LP904 توجيه التعبئة LP904 

 3090تحمل أرقام األمم المتحدة  شاليا وبطاريات تالفة أو معطوبة  متضمنة لة واحدة  معد   وعلى  معطوبة التوجيه على بطارية واحدة تالفة أو ينطبق  ذا  
 . 3481و 3480و 3091و

وبطاريات تالفة أو معطوبة، شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة  شاليا  متضمممنة ل   واحدة   لمعدة أو    يرخص باسممتشدام العبوات الكب رة التالية لبطارية واحدة تالفة أو معطوبة 
 . 3- 1- 4و   1- 1- 4 الواردة في 

 البطاريات: و   الشاليا  في حالة البطاريات والمعدات التي تحتون على
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ؛ ( 50Aفوالذ ) 
 ؛ ( 50Bألومن وم ) 

 ؛ ( 50Nاأللومن وم )  آخر غ ر الفوالذ أومعدن 
 ؛ ( 50H)   صل بالستيك  

 . ( 50Dخش  رقائقي ) 
بشممممممكل إفرادن في عبوة داخلية وتوضممممممع داخل عبوة    الشاليا أو البطاريات  المعدات التي تحتون على مثل  ذه معطوبة أو ت بأ كل بطارية تالفة أو -1

 العبوة الشارجية مانعة للتسرب لتجن  احتمال تسرب اإللكترول ت.  خارجية. ويج  أن تكون العبوة الداخلية أو
 اث خط ر للحرارة. تكفي للحماية من تول د انبع  كهربائيا    داخلية محاطة بمادة عزل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلةالعبوة  التكون   -2
 تزود العبوات المحكمة اإلغالق بوس لة تنأيس عند االقتضاء.  -3

داخل الطرد التي قد تسممفر عن تل  إضممافي    أو المعدات  تُتشذ التداب ر المناسممبة لكي تقلل من تأث رات اال تزازات والصممدمات وتمنع حركة البطارية -4
 للوفاء بهذا االشتراط.   كهربائيا    يمكن استشدام مادة توس د غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة وعن وضع خطر أثناء النقل. كما

 تصّنع.  تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصّمم فيه العبوة أو -5
الشارجية كمية كافية من المواد الماصممممممة الشاملة المتصمممممماص أن   الشاليا التي يحصممممممل ف ها تسممممممرب، تضمممممماف إلى العبوة الداخلية أوطاريات و البفي حالة  

 إلكترول ت طل ق. 

 اشتراطات إضافية: 
 من قصر الدارة الكهربائية.   والشاليا  يج  حماية البطاريات
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LP902 توجيه التعبئة LP902 
 . 3268األمم المتحدة   ينطبق  ذا التوجيه على رقم

 السلع المعبأة: 
 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  

 ، المصنوعة من: IIIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
 ( 50Aفوالذ ) 

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أو األلومن وم ) 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 صمم العبوات وُتصنع على نحو يمنع حركة السلع وتفاعلها عن غ ر قصد في ظروف النقل العادية. تُ و 
 المعبأة: السلع غير  

لدى نقلها فيما ب ن مكان صمنعها    عربات نقل بالسمكك الحديدية حاويات أو مركبات أو يجوز أيضما  نقل السملع بدون تعبئتها في وسمائل مناولة مشصمصمة أو
 . ومنشأة التجميع بما في ذلك مواقع المناولة الوسيطة

 اشتراط إضافي: 
 ة للمادة )للمواد( التي يحتويها الوعاء )األوعية(. تكون أوعية الضغط موافقة الشتراطات السلطة المشتص

 
LP903 توجيه التعبئة LP903 

 . 3481و 3480و 3091و 3090ينطبق  ذا التوجيه على أرقام األمم المتحدة 

 : 3- 1-4و 1-1-4شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  بطاريات، متضمنة ل واحدة ولمعدة  يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية لبطارية واحدة
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ؛ ( 50Aفوالذ ) 
 ؛ ( 50Bألومن وم ) 

 ؛ ( 50Nاأللومن وم )  معدن آخر غ ر الفوالذ أو
 ؛ ( 50H)   صل بالستيك  

 ؛ ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ؛ ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ؛ ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 . ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 وضعها في عبوة كب رة.  بح ا تتم حمايتها من العط  الذن يمكن أن تسببه حركتها أو  أو المعدات  يج  تعبئة البطاريةو 

 اشتراط إضافي: 
 يج  حماية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية. 
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LP904 توجيه التعبئة LP904 

 3090تحمل أرقام األمم المتحدة  شاليا وبطاريات تالفة أو معطوبة  متضمنة لة واحدة  معد   وعلى  معطوبة التوجيه على بطارية واحدة تالفة أو ينطبق  ذا  
 . 3481و 3480و 3091و

وبطاريات تالفة أو معطوبة، شممريطة اسممتيفاء األحكام العامة  شاليا  متضمممنة ل   واحدة   لمعدة أو    يرخص باسممتشدام العبوات الكب رة التالية لبطارية واحدة تالفة أو معطوبة 
 . 3- 1- 4و   1- 1- 4 الواردة في 

 البطاريات: و   الشاليا  في حالة البطاريات والمعدات التي تحتون على
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ؛ ( 50Aفوالذ ) 
 ؛ ( 50Bألومن وم ) 

 ؛ ( 50Nاأللومن وم )  آخر غ ر الفوالذ أومعدن 
 ؛ ( 50H)   صل بالستيك  

 . ( 50Dخش  رقائقي ) 
بشممممممكل إفرادن في عبوة داخلية وتوضممممممع داخل عبوة    الشاليا أو البطاريات  المعدات التي تحتون على مثل  ذه معطوبة أو ت بأ كل بطارية تالفة أو -1

 العبوة الشارجية مانعة للتسرب لتجن  احتمال تسرب اإللكترول ت.  خارجية. ويج  أن تكون العبوة الداخلية أو
 اث خط ر للحرارة. تكفي للحماية من تول د انبع  كهربائيا    داخلية محاطة بمادة عزل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلةالعبوة  التكون   -2
 تزود العبوات المحكمة اإلغالق بوس لة تنأيس عند االقتضاء.  -3

داخل الطرد التي قد تسممفر عن تل  إضممافي    أو المعدات  تُتشذ التداب ر المناسممبة لكي تقلل من تأث رات اال تزازات والصممدمات وتمنع حركة البطارية -4
 للوفاء بهذا االشتراط.   كهربائيا    يمكن استشدام مادة توس د غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة وعن وضع خطر أثناء النقل. كما

 تصّنع.  تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصّمم فيه العبوة أو -5
الشارجية كمية كافية من المواد الماصممممممة الشاملة المتصمممممماص أن   الشاليا التي يحصممممممل ف ها تسممممممرب، تضمممممماف إلى العبوة الداخلية أوطاريات و البفي حالة  

 إلكترول ت طل ق. 

 اشتراطات إضافية: 
 من قصر الدارة الكهربائية.   والشاليا  يج  حماية البطاريات
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LP905 توجيه التعبئة LP905 

بطارية    وأخلية    100والمؤلفة من ما ال يزيد على    3481و  3480و   3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على خطوط اإلنتاج الشاصة بأرقام األمم المتحدة  
 البطاريات عندما تنقل  ذه النماذج األولية ألغراض االختبار. و أوعلى النماذج األولية السابقة لونتاج للشاليا 

 : 3- 1- 4و   1- 1- 4خاليا وبطاريات، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في متضمنة  أو لمعدة واحدة    باستشدام العبوات الكب رة التالية لبطارية واحدة يرخص  
 للبطارية الواحدة:  ( 1) 

 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
 ( 50Aفوالذ ) 

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أو األلومن وم ) 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 تستوفي العبوات الكب رة االشتراطات التالية: ويج  أيضا  أن  
التصميمي المشتبر الوارد أعاله شريطة    النموذجيمكن أن ت بأ البطاريات ذات األحجام واألشكال والكتل المشتلفة في عبوة خارجية من   )أ(

 التصميمي؛ وذجالنمأن ال تتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها 
 ويج  أن ت بأ كل بطارية في عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجية؛  )ب( 

ويج  أن تحاط كل عبوة داخلية بشممممممممممكل تام بمادة عزل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصمممممممممملة كهربائيا  تكفي لحمايتها من انبعاث   )ج( 
 خط ر للحرارة؛ 

تأث ر االرتجاجات والصممدمات ولمنع تحرع البطاريات داخل العبوة مما قد يؤدن إلى التل  ونشمموء   ويج  أن تتشذ تداب ر مالئمة للتقل ل من  )د( 
 ؛ ظروف خطرة أثناء النقل. وإذا استشدمت مادة توس د للوفاء بهذا االشتراط، فيج  أن تكون غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة كهربائيا  

 م يار معترف به في البلد الذن تصمم فيه العبوة الكب رة أو تصنع. ويج  أن تقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  ل )ه( 

 خاليا أو بطاريات:   للمعدة الواحدة المتضمنة  ( 2) 
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم ) معدن آخر غ ر الفوالذ أو  
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 ويج  أيضا  أن تستوفي العبوات الكب رة االشتراطات التالية: 
التصميمي المشتبر الوارد    النموذج يمكن أن ت بأ البنود المفردة من المعدات ذات األحجام واألشكال والكتل المشتلفة في عبوة خارجية من   )أ(

 التصميمي؛ النموذجأعاله شريطة أن ال تتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها 
 تصنع المعدات أو ت بأ بطريقة تمنع تشغ لها العرضي أثناء النقل؛ ويج  أن  )ب( 

ويج  أن تتشذ تداب ر مالئمة للتقل ل من تأث ر االرتجاجات والصممممممدمات ولمنع تحرع المعدات داخل العبوة مما قد يؤدن إلى التل  ونشمممممموء   )ج( 
 فيج  أن تكون غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة كهربائيا ؛   ظروف خطرة أثناء النقل. وإذا استشدمت مادة توس د للوفاء بهذا االشتراط، 

 ويج  أن تقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصمم فيه العبوة الكب رة أو تصنع.  )د( 
 اشتراط إضافي: 

 يج  حماية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية. 
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LP906  التعبئةتوجيه LP906 

المتحدة   األمم  بأرقام  الشاصة  المعطوبة  أو  التالفة  البطاريات  على  التوجيه  بسرعة،    3481و   3480و  3091و  3090ينطبق  ذا  تتفكك  ألن  والمعرضة 
 تحدث لهبا  أو تطلق حرارة أو انبعاثا  خطرا  لغازات أو أبشرة سمية أو أّوالة أو لهوبة في ظروف النقل العادية.   تتفاعل على نحو خط ر، أو  أو

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 : بطاريات  المتضمنة  المعداتو   اتللبطاري

 ، المصنوعة من: Iالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
 ( 50Aفوالذ ) 

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nالفوالذ أو األلومن وم ) معدن آخر غ ر 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 
انبعاث   يج  أن تكون العبوات قادرة على الوفاء باشمتراطات األداء اإلضمافية التالية في حالة التفكك السمريع أو التفاعل الشطر أو تول د له  أو ( 1) 

 أبشرة سمية أو أوالة أو لهوبة من الشاليا أو البطاريات:  خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو
°س. ويقبل حدوث نبضمممة ارتفاع مؤقتة في درجة الحرارة تصمممل إلى  100يج  أن ال تتجاوز درجة حرارة السمممطح الشارجي للعبوة بأوملها   )أ( 

 °س؛ 200
 لعدم حدوث أن له  خارج العبوة؛  )ب( 
 عدم خروج قذائ  من العبوة؛  )ج( 
 لحفاظ على سالمة بنية العبوة؛ يج  ا )د( 

  (، وما إلى ذلك رب الغاز،  يج  أن تكون العبوات الكب رة مجهزة بنظام إلدارة الغازات )نظام ترشمممممميح، دوران الهواء، حجز الغاز، عبوة مانعة لتسمممممم  )ه( 
 حس  االقتضاء. 

 . )أ(اختبار تحدده السلطة المشتصةيج  التحقق من االشتراطات اإلضافية ألداء العبوات الكب رة بواسطة   ( 2) 
د في الفرع  ويج  أن يتاح تقرير التحقق بناء على الطل .   وكشممرط أدنى، يج  أن يدرج في تقرير التحقق اسممم البطاريات، ونوعها كما  و محدَّ

38-3-2-3  من دل ل االختبارات والمعاي ر، وعدد البطاريات األقصمى، والكتلة اإلجمالية للبطاريات ومحتوا ا الكلي من الطاقة،  وتعريف  العبوة  
د ا السمممملطة المشتصممممة.  التعليمات  ويج  أن ُتدرج في تقرير التحقق أيضمممما  مجموعة من   الكب رة، وبيانات االختبار وفقا  لطريقة االختبار  التي  تحدّ 

دة التي تب ّ ن طريقة استشدام العبوة  .  المحدَّ
مسممتوفاة عند اسممتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السممائل كمادة تبريد. ويج  أن تبقى العبوات الداخلية    3-5-5تكون االشممتراطات الواردة في  ( 3) 

 والشارجية سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 
دة الشاصمممممة باسمممممتشدام العبوة.   الحقون العو ا  يج  أن يتيح صمممممانعو العبوات وموزّ   ( 4)  ويج  أن تتضممممممن التعليمات على   للمرسمممممل التعليمات المحدَّ

المعمدات التي قمد تكون داخمل العبوة، والحمد األقصممممممممممممممى لعمدد البطماريمات داخمل العبوة، والحمد األقصممممممممممممممى الكلي لمحتوى  و البطماريمات  تعريف  األقمل  
 . العبوة، بما في ذلك وسائل الفصل والحماية المستشدمة أثناء اختبار التحقق من األداء  داخل  ته ئةالوشكل  البطاريات من الطاقة،  

 اشتراط إضافي: 
 يج  حماية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية. 

 يمكن النظر في المعاي ر التالية، حس  االنطباق، لتق يم أداء العبوة الكب رة:  )أ( 
  )ه( يسممممممممممممممح بمإمكمانيمة تتبع نتمائج االختبمارات والبيمانمات  4- 9- 2التق يم في إطمار نظمام إلدارة الجودة )ومما  و محمدد مثال  في القسمممممممممممممم  يجم  إجراء   )أ( 

 المرج ية والنماذج المستشدمة في تحديد المواصفات؛ 
عبوة  وف التي تنقل بها )من قب ل اسممتشدام  يج  أن تحدد بوضمموح قائمة األخطار المتوقعة في حالة الجموح الحرارن لنوع البطارية في الظر  )ب( 

وأن تحدد    .( وما إلى ذلك (، أو اسممتشدام مادة توسمم د كافية غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصمملة كهربائيا  وماصممة  SOCداخلية، أو حالة الشممحنة ) 
وم تها؛ ولهذا الغرض يمكن اسمممممممممممتشدام القائمة المرج ية لألخطار المحتملة لبطاريات الل ث وم )التفكك بسمممممممممممرعة، والتفاعل على نحو خطر،  

ى  وتول د له  أو انبعاث خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو أبشرة سمممممممية أو أوالة أو لهوبة(. ويعتمد التحديد الكمي لهذه األخطار عل
 المادة العلمية المتاحة؛ 

ال  يج  تحديد التأث رات التشأيأية للعبوة الكب رة وتحديد مواصمفاتها اسمتنادا  إلى سمبل الحماية المتوفرة وخصمائص مادة الصمنع. ويج  اسمتعم )ج( 
ولفن(، ةيممة التسممممممممممممممش ن  / قمائممة بمالشصممممممممممممممائص التقنيمة والرسمممممممممممممموم لمدعم  مذا التق يم )الكثمافمة )وغ/ل تر(، السممممممممممممممعمة الحراريمة النوعيمة )جول/وغ

/ولفن(، درجة حرارة الذوبان ودرجة حرارة االشممممممممتعال )ولفن(، ومعمل النقل الحرارن في العبوة  2)و لوجول/وغ(، الموصمممممممملية الحرارية )وات/م
 /ولفن(؛ 2الشارجية )وات/م
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LP905 توجيه التعبئة LP905 

بطارية    وأخلية    100والمؤلفة من ما ال يزيد على    3481و  3480و   3091و  3090ينطبق  ذا التوجيه على خطوط اإلنتاج الشاصة بأرقام األمم المتحدة  
 البطاريات عندما تنقل  ذه النماذج األولية ألغراض االختبار. و أوعلى النماذج األولية السابقة لونتاج للشاليا 

 : 3- 1- 4و   1- 1- 4خاليا وبطاريات، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في متضمنة  أو لمعدة واحدة    باستشدام العبوات الكب رة التالية لبطارية واحدة يرخص  
 للبطارية الواحدة:  ( 1) 

 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
 ( 50Aفوالذ ) 

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nمعدن آخر غ ر الفوالذ أو األلومن وم ) 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 تستوفي العبوات الكب رة االشتراطات التالية: ويج  أيضا  أن  
التصميمي المشتبر الوارد أعاله شريطة    النموذجيمكن أن ت بأ البطاريات ذات األحجام واألشكال والكتل المشتلفة في عبوة خارجية من   )أ(

 التصميمي؛ وذجالنمأن ال تتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها 
 ويج  أن ت بأ كل بطارية في عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجية؛  )ب( 

ويج  أن تحاط كل عبوة داخلية بشممممممممممكل تام بمادة عزل حرارن غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصمممممممممملة كهربائيا  تكفي لحمايتها من انبعاث   )ج( 
 خط ر للحرارة؛ 

تأث ر االرتجاجات والصممدمات ولمنع تحرع البطاريات داخل العبوة مما قد يؤدن إلى التل  ونشمموء   ويج  أن تتشذ تداب ر مالئمة للتقل ل من  )د( 
 ؛ ظروف خطرة أثناء النقل. وإذا استشدمت مادة توس د للوفاء بهذا االشتراط، فيج  أن تكون غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة كهربائيا  

 م يار معترف به في البلد الذن تصمم فيه العبوة الكب رة أو تصنع. ويج  أن تقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  ل )ه( 

 خاليا أو بطاريات:   للمعدة الواحدة المتضمنة  ( 2) 
 ، المصنوعة من: IIالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  

 ( 50Aفوالذ ) 
 ( 50Bألومن وم ) 

 ( 50Nاأللومن وم ) معدن آخر غ ر الفوالذ أو  
 ( 50H)   صل بالستيك  

 ( 50Cخش  طبيعي ) 
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Fخش  معاد تكوينه ) 
 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 

 ويج  أيضا  أن تستوفي العبوات الكب رة االشتراطات التالية: 
التصميمي المشتبر الوارد    النموذج يمكن أن ت بأ البنود المفردة من المعدات ذات األحجام واألشكال والكتل المشتلفة في عبوة خارجية من   )أ(

 التصميمي؛ النموذجأعاله شريطة أن ال تتجاوز الكتلة اإلجمالية الكلية للعبوة الكتلة اإلجمالية التي اختبر على أساسها 
 تصنع المعدات أو ت بأ بطريقة تمنع تشغ لها العرضي أثناء النقل؛ ويج  أن  )ب( 

ويج  أن تتشذ تداب ر مالئمة للتقل ل من تأث ر االرتجاجات والصممممممدمات ولمنع تحرع المعدات داخل العبوة مما قد يؤدن إلى التل  ونشمممممموء   )ج( 
 فيج  أن تكون غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصلة كهربائيا ؛   ظروف خطرة أثناء النقل. وإذا استشدمت مادة توس د للوفاء بهذا االشتراط، 

 ويج  أن تقّيم عدم قابلية االحتراق وفقا  لم يار معترف به في البلد الذن تصمم فيه العبوة الكب رة أو تصنع.  )د( 
 اشتراط إضافي: 

 يج  حماية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية. 
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LP906  التعبئةتوجيه LP906 

المتحدة   األمم  بأرقام  الشاصة  المعطوبة  أو  التالفة  البطاريات  على  التوجيه  بسرعة،    3481و   3480و  3091و  3090ينطبق  ذا  تتفكك  ألن  والمعرضة 
 تحدث لهبا  أو تطلق حرارة أو انبعاثا  خطرا  لغازات أو أبشرة سمية أو أّوالة أو لهوبة في ظروف النقل العادية.   تتفاعل على نحو خط ر، أو  أو

 : 3-1-4و 1-1-4يرخص باستشدام العبوات الكب رة التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة في  
 : بطاريات  المتضمنة  المعداتو   اتللبطاري

 ، المصنوعة من: Iالعبوات الكب رة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة  
 ( 50Aفوالذ ) 

 ( 50Bألومن وم ) 
 ( 50Nالفوالذ أو األلومن وم ) معدن آخر غ ر 

 ( 50H)   صل بالستيك  
 ( 50Dخش  رقائقي ) 

 ( 50Gورتون ليفي صل  ) 
انبعاث   يج  أن تكون العبوات قادرة على الوفاء باشمتراطات األداء اإلضمافية التالية في حالة التفكك السمريع أو التفاعل الشطر أو تول د له  أو ( 1) 

 أبشرة سمية أو أوالة أو لهوبة من الشاليا أو البطاريات:  خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو
°س. ويقبل حدوث نبضمممة ارتفاع مؤقتة في درجة الحرارة تصمممل إلى  100يج  أن ال تتجاوز درجة حرارة السمممطح الشارجي للعبوة بأوملها   )أ( 

 °س؛ 200
 لعدم حدوث أن له  خارج العبوة؛  )ب( 
 عدم خروج قذائ  من العبوة؛  )ج( 
 لحفاظ على سالمة بنية العبوة؛ يج  ا )د( 

  (، وما إلى ذلك رب الغاز،  يج  أن تكون العبوات الكب رة مجهزة بنظام إلدارة الغازات )نظام ترشمممممميح، دوران الهواء، حجز الغاز، عبوة مانعة لتسمممممم  )ه( 
 حس  االقتضاء. 

 . )أ(اختبار تحدده السلطة المشتصةيج  التحقق من االشتراطات اإلضافية ألداء العبوات الكب رة بواسطة   ( 2) 
د في الفرع  ويج  أن يتاح تقرير التحقق بناء على الطل .   وكشممرط أدنى، يج  أن يدرج في تقرير التحقق اسممم البطاريات، ونوعها كما  و محدَّ

38-3-2-3  من دل ل االختبارات والمعاي ر، وعدد البطاريات األقصمى، والكتلة اإلجمالية للبطاريات ومحتوا ا الكلي من الطاقة،  وتعريف  العبوة  
د ا السمممملطة المشتصممممة.  التعليمات  ويج  أن ُتدرج في تقرير التحقق أيضمممما  مجموعة من   الكب رة، وبيانات االختبار وفقا  لطريقة االختبار  التي  تحدّ 

دة التي تب ّ ن طريقة استشدام العبوة  .  المحدَّ
مسممتوفاة عند اسممتشدام الجل د الجاف أو الن تروج ن السممائل كمادة تبريد. ويج  أن تبقى العبوات الداخلية    3-5-5تكون االشممتراطات الواردة في  ( 3) 

 والشارجية سليمة عند درجة حرارة مادة التبريد المستشدمة وكذلك درجات الحرارة ودرجات الضغط التي يمكن أن تحدث عند فقد التبريد. 
دة الشاصمممممة باسمممممتشدام العبوة.   الحقون العو ا  يج  أن يتيح صمممممانعو العبوات وموزّ   ( 4)  ويج  أن تتضممممممن التعليمات على   للمرسمممممل التعليمات المحدَّ

المعمدات التي قمد تكون داخمل العبوة، والحمد األقصممممممممممممممى لعمدد البطماريمات داخمل العبوة، والحمد األقصممممممممممممممى الكلي لمحتوى  و البطماريمات  تعريف  األقمل  
 . العبوة، بما في ذلك وسائل الفصل والحماية المستشدمة أثناء اختبار التحقق من األداء  داخل  ته ئةالوشكل  البطاريات من الطاقة،  

 اشتراط إضافي: 
 يج  حماية الشاليا والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية. 

 يمكن النظر في المعاي ر التالية، حس  االنطباق، لتق يم أداء العبوة الكب رة:  )أ( 
  )ه( يسممممممممممممممح بمإمكمانيمة تتبع نتمائج االختبمارات والبيمانمات  4- 9- 2التق يم في إطمار نظمام إلدارة الجودة )ومما  و محمدد مثال  في القسمممممممممممممم  يجم  إجراء   )أ( 

 المرج ية والنماذج المستشدمة في تحديد المواصفات؛ 
عبوة  وف التي تنقل بها )من قب ل اسممتشدام  يج  أن تحدد بوضمموح قائمة األخطار المتوقعة في حالة الجموح الحرارن لنوع البطارية في الظر  )ب( 

وأن تحدد    .( وما إلى ذلك (، أو اسممتشدام مادة توسمم د كافية غ ر قابلة لالحتراق وغ ر موصمملة كهربائيا  وماصممة  SOCداخلية، أو حالة الشممحنة ) 
وم تها؛ ولهذا الغرض يمكن اسمممممممممممتشدام القائمة المرج ية لألخطار المحتملة لبطاريات الل ث وم )التفكك بسمممممممممممرعة، والتفاعل على نحو خطر،  

ى  وتول د له  أو انبعاث خطر للحرارة أو انبعاث خطر لغازات أو أبشرة سمممممممية أو أوالة أو لهوبة(. ويعتمد التحديد الكمي لهذه األخطار عل
 المادة العلمية المتاحة؛ 

ال  يج  تحديد التأث رات التشأيأية للعبوة الكب رة وتحديد مواصمفاتها اسمتنادا  إلى سمبل الحماية المتوفرة وخصمائص مادة الصمنع. ويج  اسمتعم )ج( 
ولفن(، ةيممة التسممممممممممممممش ن  / قمائممة بمالشصممممممممممممممائص التقنيمة والرسمممممممممممممموم لمدعم  مذا التق يم )الكثمافمة )وغ/ل تر(، السممممممممممممممعمة الحراريمة النوعيمة )جول/وغ

/ولفن(، درجة حرارة الذوبان ودرجة حرارة االشممممممممتعال )ولفن(، ومعمل النقل الحرارن في العبوة  2)و لوجول/وغ(، الموصمممممممملية الحرارية )وات/م
 /ولفن(؛ 2الشارجية )وات/م
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 كب رة في ظروف النقل العادية؛ يج  أن يقيم االختبار وأن حسابات داعمة نتيجة الجموح الحرارن للبطارية داخل العبوة ال )د( 
( للبطارية معروفة، يج  أن يجرى التق يم المسممممتشدم وفق أعلى حالة شممممحن ممكنة تقابل ظروف اسممممتعمال  SOCإذا لم تكن حالة الشممممحنة )  )ه( 

 البطارية؛ 
علق بالنتائج المحتملة النبعاثات  يج  أن توصمممممممممممممم  الظروف المحيطة التي يمكن ف ها اسممممممممممممممتشدام العبوة الكب رة ونقلها )بما في ذلك فيما يت )و( 

 الغازات أو الدخان على الب ئة، كالتهوية أو الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدارة الغاز الشاص بالعبوة الكب رة؛ 
رية: ويشممل  يج  أن تأخذ االختبارات أو نموذج الحسمابات في االعتبار سم ناريو أسموا الحاالت إلطالق الجموح الحرارن وانتشماره داخل البطا )ز( 

  ذا الس ناريو أسوأ فشل ممكن في ظروف النقل العادية والحرارة القصوى وانبعاثات الله  المتعلق باالنتشار المحتمل للتفاعل؛ 
 ساعة(.  24جميع النتائج الممكنة )أن فترة من   طويلة تسمح بوقوع  خالل فترة زمنية   اتالس ناريو  ذه  يج  تق يم   )ح( 
في حالة تعدد البطاريات وتعدد عناصمر المعدات التي تحتون على بطاريات، تؤخذ في االعتبار اشمتراطات إضمافية مثل الحد األقصمى لعدد   )ط( 

فصمممل    وسمممائلداخل العبوة، بما في ذلك   وشمممكل الته ئةالبطاريات وعناصمممر المعدات، والحد األقصمممى الكلي لمحتوى البطاريات من الطاقة،  
 . االعناصر وحمايته

 1أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-5

 .1-1-4تستوفى األحكام العامة المب نة في القسم  4-1-5-1

 وتصنع بح ا تستوفي الشروط التالية: 1تصمم جميع عبوات بضائع الرتبة  4-1-5-2

شمممعال العرضمممي عند  اإل تسمممب  زيادة في احتمال االشمممتعال أو أن تحمي المتفجرات، وتمنعها من التسمممرب، وال )أ(
 في ذلك التغ رات المتوقعة في درجات الحرارة والرطوبة والضغط؛ التعرض لظروف النقل العادية، بما

 وأن يكون باإلمكان مناولة العبوة الكاملة بطريقة مأمونة في ظروف النقل العادية؛ )ب(

يزيد الشطر   له أثناء النقل بح ا ال وأن تتحمل العبوة أن أحمال توضممع فوقها في التنضمم د المتوقع أن تشضممع )ج(
يحدث لها تشوه بأن شكل  تضع  وظيفة االحتواء التي تؤديها العبوات، وأال الذن تنطون عليه المتفجرات، وال

دة. بأن درجة تقلل من قوتها أو أو  تسب  عدم استقرار العبوات المنضَّ

 .3-1-2 تصن  قبل إعداد ا للنقل، ووفقا  لوجراءات المب نة في جميع المواد والسلع المتفجرة في شكلها المعّد للنقل 4-1-5-3

من قائمة البضمممائع الشطرة، على النحو المب ن   8وفقا  لتوجيه التعبئة المناسممم  المب ن في العمود  1ت بأ بضمممائع الرتبة   4-1-5-4
 .4-1-4في 

 5-6 أو  1- 6ف ها الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  والعبوات الكب رة، االشممممممتراطات الواردة في الفصممممممل   تسممممممتوفي العبوات، بما  5- 5- 1- 4
 يذكر خالف ذلك في  ذه الالئحة. ، ما لمIIالمتعلقة بمجموعة التعبئة  5، حسبما يالئم، وتستوفي اشتراطات االختبار 6-6 أو

 تي تحتون على سوائل متفجرة حماية مزدوجة ضد التسرب.توفر وس لة إغالق العبوات ال 4-1-5-6

تتضممن وسم لة إغالق األسمطوانات المعدنية حشمية مناسمبة؛ وإذا تضممنت وسم لة اإلغالق سمن لول ، يمنع دخول المواد  4-1-5-7
 المتفجرة في سن اللول .

الملّطفة بح ا  مواد المنزوعة الحسمممممممممماسممممممممممية أوتكون عبوات المواد التي تذوب في الماء مقاومة للماء. وتغلق عبوات ال 4-1-5-8
 تمنع التغ رات في الترك ز أثناء النقل.

وافية من عامل  في حالة اشتمال العبوة على غالف مزدوج به ماء يمكن أن يتجمد أثناء النقل، تضاف إلى الماء كمية 4-1-5-9
 تتسب  في إشعال حريق بسب  قابل تها لالشتعال.تستشدم مضادات التجمد التي قد  مضاد للتجمد لمنع تجمده. وال

أية وسم لة إغالق أخرى مصمنوعة من المعدن وليس لها غطاء واق إلى داخل   الدبابيس أو يج  عدم إنفاذ المسمام ر أو 4-1-5-10
 تكن العبوة الداخلية واةية للمتفجرات بدرجة كافية من مالمسة المعدن. العبوة الشارجية ما لم

السمممملع المتفجرة في الطرود على نحو يمنع تسمممم      إعداد العبوات الداخلية والترك بات ومواد التوسمممم د ووضممممع المواد أو  يتم  11- 5- 1- 4
.  السمملعة المتفجرة في العبوة الشارجية في ظروف النقل العادية. ويج  الح لولة دون تالمس المكونات المعدنية للسمملع مع العبوات المعدنية المادة أو 
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التي تحتون على مواد متفجرة غ ر موضمممممموعة في علبة خارجية بعضممممممها عن بعض لمنع االحتكاع والصممممممدم. ويمكن لهذا الغرض  وتفصممممممل السمممممملع 
 األوعية.  القوال  أو  الشارجية، أو  استشدام الحشو الل ن والصواني والحواجز في العبوة الداخلية أو 

  يؤدن التفاعل ب ن  ذه المتفجرات حتويها وغ ر منفذة لها، بح ا ال تصممممممنع العبوات من مواد متوافقة مع المتفجرات التي ت  4-1-5-12
 مجموعة التوافق. إلى تغ  ر ش بة األخطار أو التسرب، إلى جعل المتفجر غ ر مأمون في النقل أو ومواد التعبئة، أو

 يمنع دخول المواد المتفجرة في تجاويف العبوات المعدنية الملحومة. 4-1-5-13

تراوم قدر كاف من الكهرباء السمممممماونة قد يؤدن تفريغه إلى  العبوات المصممممممنوعة من البالسممممممتيك قابلة لتول د أو  ال تكون  4-1-5-14
 السلع المتفجرة الم بأة. تشغ ل المواد أو إشعال أو بدء تفج ر أو

المزودة بوسممممائل بدء   غ ر السمممملع المتفجرة الكب رة الحجم، المت نة، المشصممممصممممة لالسممممتشدام العسممممكرن عادة، المزودة أو 4-1-5-15
تكون   تفج ر ا، المتضممممنة لوسممم لت ن وقائ ت ن فعالت ن على األقل، يجوز نقلها غ ر م بأة. وعندما تحتون مثل  ذه السممملع على شمممحنات دافعة أو

عادية. والحصممول على ذاتية الدفع، يتع ن حماية أنظمة اإلشممعال ف ها ضممد العوامل التي تنشممط اإلشممعال والتي يمكن أن تطرأ في ظروف النقل ال
على سممملعة غ ر م بأة يعني أنه يمكن النظر في نقل  ذه السممملعة بدون تعبئة. ويمكن تثب ت   4 نتيجة سممملبية عند إجراء مجموعة االختبارات رقم

تجعلها  ة الاإلطالق بطريق التشزين أو أية وسممممم لة أخرى للمناولة أو وضمممممعها في صمممممناديق شمممممحن أو  ذه السممممملع غ ر الم بأة على حماالت أو
 سائبة في ظروف النقل العادية.

ويجوز للسملطة المشتصمة، في حالة إخضماع السملع المتفجرة الكب رة الحجم ألنظمة اختبار تسمتوفي أغراض  ذه الالئحة  
 ألحكام  ذه الالئحة. حالة إجراء  ذه االختبارات بنجاح، أن توافق على نقل  ذه السلع وفقا   وجزء من اختبارات أمان تشغ لها ومالءمتها، وفي

خممارجيممة يمكن أن يؤدن ف همما الفرق ب ن الضممممممممممممممغط الممداخلي والضممممممممممممممغط  ال ت بممأ المواد المتفجرة في عبوات داخليممة أو 4-1-5-16
 تمزقها. تأث رات أخرى، إلى انفجار العبوة أو الشارجي، الناجم عن تأث رات حرارية أو

مغلفة جزئيا ،  المواد المتفجرة، الموجودة في سلعة غ ر مغلفة أو المتفجرة السائبة أوفي حالة احتمال أن تتالمس المواد  4-1-5-17
واألوعيمة المعمدنيمة(، يجم  تزويمد العبوة المعمدنيمة ببطمانمة داخليمة   4Bو  4Aو  1B2و 1B1و 1A2و  1A1مع السممممممممممممممطح المداخلي لعبوة معمدنيمة )

 (.2-1-1-4طالؤ ا من الداخل )انظر  أو

في تعبئة أية مادة متفجرة شممريطة موافقة السمملطة الوطنية المشتصممة على العبوة،    P101 وجيه التعبئة رقميمكن اتباع ت  4-1-5-18
 غ ر مستوفية لتوج هات التعبئة المحددة لها في قائمة البضائع الشطرة. بصرف النظر عما إذا كانت العبوة مستوفية أو

 2أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-6

 اشتراطات عامة 4-1-6-1

م في  ذا القسممم اشممتراطات عامة منطبقة على اسممتشدام أوعية الضممغط في نقل غازات وبضممائع خطرة أخرى مدرجة   4-1-6-1-1 ُتقدَّ
أوعية الضممغط وإغالقها بطريقة تمنع أن  صممنع، حمض   درو السمميانيك المسممتقر(. ويتم  1051األمم المتحدة  )مثال ، في حالة رقم 2في الرتبة 

 الضغط )بسب  تغ ر االرتفاع، مثال (. تغ رات درجة الحرارة أو فقدان لمحتوياتها يمكن أن يحدث في ظروف النقل العادية نتيجة لال تزاز أو

                ك البضمممممممممممائع،  تضمممممممممممع  نتيجة لمفعول تل ال تتأثر أجزاء أوعية الضمممممممممممغط المالمسمممممممممممة للبضمممممممممممائع الشطرة مباشمممممممممممرة أو 4-1-6-1-2
از لعمليمممة تفممماعمممل أو ال ومممما               التفممماعمممل مع البضممممممممممممممممائع الشطرة(. ويجممم  اسممممممممممممممتيفممماء أحكمممام الم يمممارين تحمممدث تمممأث را  خطرا  )مثال  أداء دور حفمممّ

 حس  انطباقهما. ISO 11114-2:2013و ISO 11114-1:2012+ A1:2017الدول  ن  

مشاليط الغازات وفقا  لالشممممتراطات   في ذلك وسممممائل إغالقها، لكي تحتون على الغاز أو الضممممغط، بمايتم اختيار أوعية   4-1-6-1-3
. وينطبق  ذا القسممم أيضمما  على أوعية الضممغط التي تشممكل 1-4-1-4واشممتراطات توج هات التعبئة المحددة الواردة في  2-1-2-6الواردة في 

 العناصر.عناصر مكونة لحاويات الغاز المتعددة 
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 كب رة في ظروف النقل العادية؛ يج  أن يقيم االختبار وأن حسابات داعمة نتيجة الجموح الحرارن للبطارية داخل العبوة ال )د( 
( للبطارية معروفة، يج  أن يجرى التق يم المسممممتشدم وفق أعلى حالة شممممحن ممكنة تقابل ظروف اسممممتعمال  SOCإذا لم تكن حالة الشممممحنة )  )ه( 

 البطارية؛ 
علق بالنتائج المحتملة النبعاثات  يج  أن توصمممممممممممممم  الظروف المحيطة التي يمكن ف ها اسممممممممممممممتشدام العبوة الكب رة ونقلها )بما في ذلك فيما يت )و( 

 الغازات أو الدخان على الب ئة، كالتهوية أو الطرائق األخرى( وفقا  لنظام إدارة الغاز الشاص بالعبوة الكب رة؛ 
رية: ويشممل  يج  أن تأخذ االختبارات أو نموذج الحسمابات في االعتبار سم ناريو أسموا الحاالت إلطالق الجموح الحرارن وانتشماره داخل البطا )ز( 

  ذا الس ناريو أسوأ فشل ممكن في ظروف النقل العادية والحرارة القصوى وانبعاثات الله  المتعلق باالنتشار المحتمل للتفاعل؛ 
 ساعة(.  24جميع النتائج الممكنة )أن فترة من   طويلة تسمح بوقوع  خالل فترة زمنية   اتالس ناريو  ذه  يج  تق يم   )ح( 
في حالة تعدد البطاريات وتعدد عناصمر المعدات التي تحتون على بطاريات، تؤخذ في االعتبار اشمتراطات إضمافية مثل الحد األقصمى لعدد   )ط( 

فصمممل    وسمممائلداخل العبوة، بما في ذلك   وشمممكل الته ئةالبطاريات وعناصمممر المعدات، والحد األقصمممى الكلي لمحتوى البطاريات من الطاقة،  
 . االعناصر وحمايته

 1أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-5

 .1-1-4تستوفى األحكام العامة المب نة في القسم  4-1-5-1

 وتصنع بح ا تستوفي الشروط التالية: 1تصمم جميع عبوات بضائع الرتبة  4-1-5-2

شمممعال العرضمممي عند  اإل تسمممب  زيادة في احتمال االشمممتعال أو أن تحمي المتفجرات، وتمنعها من التسمممرب، وال )أ(
 في ذلك التغ رات المتوقعة في درجات الحرارة والرطوبة والضغط؛ التعرض لظروف النقل العادية، بما

 وأن يكون باإلمكان مناولة العبوة الكاملة بطريقة مأمونة في ظروف النقل العادية؛ )ب(

يزيد الشطر   له أثناء النقل بح ا ال وأن تتحمل العبوة أن أحمال توضممع فوقها في التنضمم د المتوقع أن تشضممع )ج(
يحدث لها تشوه بأن شكل  تضع  وظيفة االحتواء التي تؤديها العبوات، وأال الذن تنطون عليه المتفجرات، وال

دة. بأن درجة تقلل من قوتها أو أو  تسب  عدم استقرار العبوات المنضَّ

 .3-1-2 تصن  قبل إعداد ا للنقل، ووفقا  لوجراءات المب نة في جميع المواد والسلع المتفجرة في شكلها المعّد للنقل 4-1-5-3

من قائمة البضمممائع الشطرة، على النحو المب ن   8وفقا  لتوجيه التعبئة المناسممم  المب ن في العمود  1ت بأ بضمممائع الرتبة   4-1-5-4
 .4-1-4في 

 5-6 أو  1- 6ف ها الحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  والعبوات الكب رة، االشممممممتراطات الواردة في الفصممممممل   تسممممممتوفي العبوات، بما  5- 5- 1- 4
 يذكر خالف ذلك في  ذه الالئحة. ، ما لمIIالمتعلقة بمجموعة التعبئة  5، حسبما يالئم، وتستوفي اشتراطات االختبار 6-6 أو

 تي تحتون على سوائل متفجرة حماية مزدوجة ضد التسرب.توفر وس لة إغالق العبوات ال 4-1-5-6

تتضممن وسم لة إغالق األسمطوانات المعدنية حشمية مناسمبة؛ وإذا تضممنت وسم لة اإلغالق سمن لول ، يمنع دخول المواد  4-1-5-7
 المتفجرة في سن اللول .

الملّطفة بح ا  مواد المنزوعة الحسمممممممممماسممممممممممية أوتكون عبوات المواد التي تذوب في الماء مقاومة للماء. وتغلق عبوات ال 4-1-5-8
 تمنع التغ رات في الترك ز أثناء النقل.

وافية من عامل  في حالة اشتمال العبوة على غالف مزدوج به ماء يمكن أن يتجمد أثناء النقل، تضاف إلى الماء كمية 4-1-5-9
 تتسب  في إشعال حريق بسب  قابل تها لالشتعال.تستشدم مضادات التجمد التي قد  مضاد للتجمد لمنع تجمده. وال

أية وسم لة إغالق أخرى مصمنوعة من المعدن وليس لها غطاء واق إلى داخل   الدبابيس أو يج  عدم إنفاذ المسمام ر أو 4-1-5-10
 تكن العبوة الداخلية واةية للمتفجرات بدرجة كافية من مالمسة المعدن. العبوة الشارجية ما لم

السمممملع المتفجرة في الطرود على نحو يمنع تسمممم      إعداد العبوات الداخلية والترك بات ومواد التوسمممم د ووضممممع المواد أو  يتم  11- 5- 1- 4
.  السمملعة المتفجرة في العبوة الشارجية في ظروف النقل العادية. ويج  الح لولة دون تالمس المكونات المعدنية للسمملع مع العبوات المعدنية المادة أو 
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التي تحتون على مواد متفجرة غ ر موضمممممموعة في علبة خارجية بعضممممممها عن بعض لمنع االحتكاع والصممممممدم. ويمكن لهذا الغرض  وتفصممممممل السمممممملع 
 األوعية.  القوال  أو  الشارجية، أو  استشدام الحشو الل ن والصواني والحواجز في العبوة الداخلية أو 

  يؤدن التفاعل ب ن  ذه المتفجرات حتويها وغ ر منفذة لها، بح ا ال تصممممممنع العبوات من مواد متوافقة مع المتفجرات التي ت  4-1-5-12
 مجموعة التوافق. إلى تغ  ر ش بة األخطار أو التسرب، إلى جعل المتفجر غ ر مأمون في النقل أو ومواد التعبئة، أو

 يمنع دخول المواد المتفجرة في تجاويف العبوات المعدنية الملحومة. 4-1-5-13

تراوم قدر كاف من الكهرباء السمممممماونة قد يؤدن تفريغه إلى  العبوات المصممممممنوعة من البالسممممممتيك قابلة لتول د أو  ال تكون  4-1-5-14
 السلع المتفجرة الم بأة. تشغ ل المواد أو إشعال أو بدء تفج ر أو

المزودة بوسممممائل بدء   غ ر السمممملع المتفجرة الكب رة الحجم، المت نة، المشصممممصممممة لالسممممتشدام العسممممكرن عادة، المزودة أو 4-1-5-15
تكون   تفج ر ا، المتضممممنة لوسممم لت ن وقائ ت ن فعالت ن على األقل، يجوز نقلها غ ر م بأة. وعندما تحتون مثل  ذه السممملع على شمممحنات دافعة أو

عادية. والحصممول على ذاتية الدفع، يتع ن حماية أنظمة اإلشممعال ف ها ضممد العوامل التي تنشممط اإلشممعال والتي يمكن أن تطرأ في ظروف النقل ال
على سممملعة غ ر م بأة يعني أنه يمكن النظر في نقل  ذه السممملعة بدون تعبئة. ويمكن تثب ت   4 نتيجة سممملبية عند إجراء مجموعة االختبارات رقم

تجعلها  ة الاإلطالق بطريق التشزين أو أية وسممممم لة أخرى للمناولة أو وضمممممعها في صمممممناديق شمممممحن أو  ذه السممممملع غ ر الم بأة على حماالت أو
 سائبة في ظروف النقل العادية.

ويجوز للسملطة المشتصمة، في حالة إخضماع السملع المتفجرة الكب رة الحجم ألنظمة اختبار تسمتوفي أغراض  ذه الالئحة  
 ألحكام  ذه الالئحة. حالة إجراء  ذه االختبارات بنجاح، أن توافق على نقل  ذه السلع وفقا   وجزء من اختبارات أمان تشغ لها ومالءمتها، وفي

خممارجيممة يمكن أن يؤدن ف همما الفرق ب ن الضممممممممممممممغط الممداخلي والضممممممممممممممغط  ال ت بممأ المواد المتفجرة في عبوات داخليممة أو 4-1-5-16
 تمزقها. تأث رات أخرى، إلى انفجار العبوة أو الشارجي، الناجم عن تأث رات حرارية أو

مغلفة جزئيا ،  المواد المتفجرة، الموجودة في سلعة غ ر مغلفة أو المتفجرة السائبة أوفي حالة احتمال أن تتالمس المواد  4-1-5-17
واألوعيمة المعمدنيمة(، يجم  تزويمد العبوة المعمدنيمة ببطمانمة داخليمة   4Bو  4Aو  1B2و 1B1و 1A2و  1A1مع السممممممممممممممطح المداخلي لعبوة معمدنيمة )

 (.2-1-1-4طالؤ ا من الداخل )انظر  أو

في تعبئة أية مادة متفجرة شممريطة موافقة السمملطة الوطنية المشتصممة على العبوة،    P101 وجيه التعبئة رقميمكن اتباع ت  4-1-5-18
 غ ر مستوفية لتوج هات التعبئة المحددة لها في قائمة البضائع الشطرة. بصرف النظر عما إذا كانت العبوة مستوفية أو

 2أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة  4-1-6

 اشتراطات عامة 4-1-6-1

م في  ذا القسممم اشممتراطات عامة منطبقة على اسممتشدام أوعية الضممغط في نقل غازات وبضممائع خطرة أخرى مدرجة   4-1-6-1-1 ُتقدَّ
أوعية الضممغط وإغالقها بطريقة تمنع أن  صممنع، حمض   درو السمميانيك المسممتقر(. ويتم  1051األمم المتحدة  )مثال ، في حالة رقم 2في الرتبة 

 الضغط )بسب  تغ ر االرتفاع، مثال (. تغ رات درجة الحرارة أو فقدان لمحتوياتها يمكن أن يحدث في ظروف النقل العادية نتيجة لال تزاز أو

                ك البضمممممممممممائع،  تضمممممممممممع  نتيجة لمفعول تل ال تتأثر أجزاء أوعية الضمممممممممممغط المالمسمممممممممممة للبضمممممممممممائع الشطرة مباشمممممممممممرة أو 4-1-6-1-2
از لعمليمممة تفممماعمممل أو ال ومممما               التفممماعمممل مع البضممممممممممممممممائع الشطرة(. ويجممم  اسممممممممممممممتيفممماء أحكمممام الم يمممارين تحمممدث تمممأث را  خطرا  )مثال  أداء دور حفمممّ

 حس  انطباقهما. ISO 11114-2:2013و ISO 11114-1:2012+ A1:2017الدول  ن  

مشاليط الغازات وفقا  لالشممممتراطات   في ذلك وسممممائل إغالقها، لكي تحتون على الغاز أو الضممممغط، بمايتم اختيار أوعية   4-1-6-1-3
. وينطبق  ذا القسممم أيضمما  على أوعية الضممغط التي تشممكل 1-4-1-4واشممتراطات توج هات التعبئة المحددة الواردة في  2-1-2-6الواردة في 

 العناصر.عناصر مكونة لحاويات الغاز المتعددة 
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مشماليط الغمازات  مشماليط غمازات مشتلفمة عن الغمازات أو تمأل بغمازات أو أوعيمة الضممممممممممممممغط التي يمكن أن يعماد ملؤ ما ال 4-1-6-1-4
المضغوطة   تكن قد أجريت العمليات الالزمة لتغ  ر الغاز. ويج  أن يكون تغ  ر الشدمة للغازات المس لة أو التي كانت في األوعية سابقا  ما لم

في وعاء ضمممممممغط كان   2يسممممممممح بأن تنقل مادة من الرتبة  حسمممممممبما ينطبق. وباإلضمممممممافة إلى ذلك، ال  ISO 11621:1997قا  للم يار الدولي وف
يكن قمد أجرن الفحص واالختبمار  ، مما لمفرعيمةتمآومل  ةر و ممادة من رتبمة أخرى منطويمة على خط أو  8يحتون سممممممممممممممابقما  على ممادة أومالمة من الرتبمة  

 .6-1-2-6حو المب ن في الالزم ن على الن 

حالة   قبل الملء، يج  على المال  أن يقوم بفحص وعاء الضمممممممغط ويتأود من أن الوعاء مسمممممممموح به لنقل الغاز، وفي 4-1-6-1-5
لقة المواد الكيميائية تحت الضمممممممغط، المادة الدافعة المزمع نقلها، ومن أنه يسمممممممتوفي أحكام  ذه الالئحة. وتغلق الصممممممممامات بعد الملء وتظل مغ

 المعدات. يتأود مرسل البضاعة من عدم حدوث أن تسرب من الصمامات أو أثناء النقل. كما

واألحكام المب نة في توجيه التعبئة المناسمممم  لمادة   ،يج  ملء أوعية الضممممغط وفقا  لقيم ضممممغط التشممممغ ل ون سمممم  الملء 4-1-6-1-6
ويج  مع ذلك أن تمتثل معدات التشغ ل ذات ضغط اسمي   .ّون ومع مراعاة أدنى تقدير للضغط االسمي في أن مك  نةالملء المع ّ 

ويج  ملء الغازات التفاعلية ومشاليط الغازات إلى ضغط مع ن يكفل، في حالة حدوث    .1-3-1-2-6أقل من المكونات األخرى لمممم  
 تحلل الغاز تحلال  كامال ، عدم تجاوز ضغط التشغ ل لوعاء الضغط.

والفحص واالختبار المب نة  والصمممممنع ف ها وسمممممائل إغالقها، متسمممممقة مع اشمممممتراطات التصمممممميم  تكون أوعية الضمممممغط، بما 4-1-6-1-7
. وعند اإليعاز باستشدام عبوات خارجية، يج  تأم ن أوعية الضغط بداخلها بشكل وث ق. ويجوز تغليف عبوة داخلية 2-6في الفصل  تفاص لها  

 يحدد غ ر ذلك في توج هات التعبئة التفص لية. أوثر بعبوة خارجية، ما لم أو

ق محتويات الوعاء، وتكون محمية من  تصمممممم الصمممممامات وتصممممنع بح ا تكون قادرة على تحمل أن عط  دون إطال 4-1-6-1-8
 أن عط  يؤدن إلى إطالق محتويات وعاء الضغط عن غ ر قصد، وذلك باّتباع إحدى الطرائق التالية:

 أغطية ملولبة؛ وضع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط وحمايتها بسدادات أو )أ(

من   فية لتفريغ الغاز في حالة حدوث تسرب أو حماية الصمامات بأغطية ف ها ثقوب تنأيس مساحتها المقط ية كا  )ب(
 الصمامات؛

 وقاية؛ أو حماية الصمامات بأطواق تقوية أو )ج(

 أو نقل أوعية الضغط في هياول )والُحَزم مثال (؛ )د(

  3-5- 1- 6 أو نقل أوعية الضمممممممممغط في عبوة خارجية ُمَعّدة للنقل، قادرة على اجتياز اختبار السمممممممممقوط المب ن في  )ه(
 .Iبمستوى أداء مجموعة التعبئة 

في حالة أوعية الضمممغط المزودة بصممممامات على النحو الوارد في الفقرت ن )ب( و)ج( أعاله، يج  اسمممتيفاء اشمممتراطات   
.  ISO 11117:2019أو   ISO 11117:2008 + Cor 1:2009  أو  ISO 11117:1998 إما م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممممي رقم

صمممممممممممممممماممات التي تحتون على نظمام حممايمة، يجم  اسممممممممممممممتيفماء اشممممممممممممممتراطمات الملحق أل  بم يمار المنظممة المدوليمة للتوح مد القيماسممممممممممممممي حمالمة ال وفي
أو الملحق أل  بم يار المنظمة    ISO 10297:2014 الملحق أل  بم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممي رقم أو  ISO 10297:2006 رقم

. وفي حالة أوعية الضغط المزودة بصمامات ذاتية اإلغالق تحتون على نظام حماية، ISO 10297 + A1:2017الدولية للتوح د القياسي رقم 
 .ISO 17879:2017يج  استيفاء اشتراطات الملحق أل  بم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم 

  ISO 16111:2008في حمالمة منظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة، تسممممممممممممممتوفى االشممممممممممممممتراطمات المبّ نمة في الم يمار   
 .ISO 16111:2018 أو

 يمكن إعادة ملئها الشروط التالية: تنطبق على أوعية الضغط التي ال 4-1-6-1-9

صم نية في لفافة  صم نية في لفافة منكمشمة أو قفص خشمبي أو أن تنقل في عبوة خارجية، في صمندوق مثال  أو )أ(
 مطاطة؛
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 لهوب؛ غاز سمي أولتر عند ملئها ب  1,25وأال تتجاوز سعتها المائية  )ب(

 ؛3مل/م 200تكاف   أو  50LCتتجاوز نسبة ترك ز ا القاتل  وأال تستشدم للغازات السمية التي ال )ج(

 وأال يتم إصالحها بعد وضعها في الشدمة. )د(

، وذلك وفقا  لألحكام المغلقة القّريةيج  إجراء فحص دورن ألوعية الضغط التي يمكن أن يعاد ملؤ ا، بشالف األوعية   10- 1- 6- 1- 4
. ويج  أن تشضممممممممع صمممممممممامات تنأيس ، حسممممممممبما ينطبقP208أو  P206 أو P205 أو  P200وألحكام توجيه التعبئة   6-1-2-6الواردة في 

. ويج  عدم تعبئة P203وتوجيه التعبئة  3-6-1-2-6لألحكام الواردة في  المغلقة لعمليات فحص واختبار دورية وفقا    الّقريةالضمممغط لألوعية  
 ملئها عندما يح ن موعد فحصها الدورن، ولكن يجوز نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لها. أوعية الضغط أو

والمتسمممممممقة مع   4-2-2-6  و محدد في معاي ر الفحص الدورن الواردة في وفقا  لما ال يسممممممممح بإجراء إصمممممممالحات إال 4-1-6-1-11
 المغلقة: القّريةالمنطبقة. ويج  عدم إجراء أن من اإلصالحات التالية على أوعية الضغط، ما عدا غالف األوعية والصنع  معاي ر التصميم 

 وب أخرى فيه؛أن ع   تصّدع اللحام أو )أ(

 تصّدع الجدران؛ )ب(

 القاع. الغطاء العلون أو الع وب األخرى في مواد الجدار أو حاالت التسرب أو )ج(

 يج  عدم تقديم أوعية الضغط للملء في الحاالت التالية: 4-1-6-1-12

 تشغ لها؛على سالمة معدات  إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سالمتها أو )أ(

 يتم فحصها وفحص معدات تشغ لها والتأود من أنها صالحة لالستشدام؛ أو إذا لم )ب(

 تكن الشهادة المطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات الملء مقروءة بسهولة وواضحة. أو إذا لم )ج(

 يج  عدم تقديم أوعية الضغط الم بأة للنقل في الحاالت التالية: 4-1-6-1-13

 كانت مسرّ بة؛ إذا )أ(

 على سالمة معدات تشغ لها؛ أو إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سالمتها أو )ب(

 يتم فحصها وفحص معدات تشغ لها والتأود من أنها صالحة لالستشدام؛ أو إذا لم )ج(

 هولة وواضحة.تكن الشهادة المطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات الملء مقروءة بس أو إذا لم )د(

ــة تتعلق   4-1-7 ــعبة  بتعبئة أحكام خاصــــــ ــوية )الشــــــ ــيد الفوقية العضــــــ           ( والمواد الذاتية التفاعل المدرجة في2-5األكاســــــ
 1-4الشعبة 

حالة احتمال نشمموء ضممغط داخلي  في حالة األواسمم د الفوةية العضمموية تكون جميع األوعية بمغلقة بطريقة ناجعةب. وفي 4-1-7-0-1
يج  تحديد درجة   يسممممممممممممممب  خطرا ، وإال ب ر في العبوة نتيجة لتطور غاز تدريجيا ، يمكن ترك   وسمممممممممممممم لة تنأيس إذا كان إطالق الغاز لنبقدر ك

يج  في وسمممم لة التنأيس أن تكون قادرة   يفلت السممممائل عندما تكون العبوة في وضممممع رأسممممي، كما وسمممم لة التنأيس بح ا ال صممممنعالملء. ويج   
 تعرقل وظيفة وس لة التنأيس. ئ  من خاللها. ويج  تصميم العبوة الشارجية، في حالة وجود ا، بح ا العلى منع دخول الشوا

  

- 118 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

118 

مشماليط الغمازات  مشماليط غمازات مشتلفمة عن الغمازات أو تمأل بغمازات أو أوعيمة الضممممممممممممممغط التي يمكن أن يعماد ملؤ ما ال 4-1-6-1-4
المضغوطة   تكن قد أجريت العمليات الالزمة لتغ  ر الغاز. ويج  أن يكون تغ  ر الشدمة للغازات المس لة أو التي كانت في األوعية سابقا  ما لم

في وعاء ضمممممممغط كان   2يسممممممممح بأن تنقل مادة من الرتبة  حسمممممممبما ينطبق. وباإلضمممممممافة إلى ذلك، ال  ISO 11621:1997قا  للم يار الدولي وف
يكن قمد أجرن الفحص واالختبمار  ، مما لمفرعيمةتمآومل  ةر و ممادة من رتبمة أخرى منطويمة على خط أو  8يحتون سممممممممممممممابقما  على ممادة أومالمة من الرتبمة  

 .6-1-2-6حو المب ن في الالزم ن على الن 

حالة   قبل الملء، يج  على المال  أن يقوم بفحص وعاء الضمممممممغط ويتأود من أن الوعاء مسمممممممموح به لنقل الغاز، وفي 4-1-6-1-5
لقة المواد الكيميائية تحت الضمممممممغط، المادة الدافعة المزمع نقلها، ومن أنه يسمممممممتوفي أحكام  ذه الالئحة. وتغلق الصممممممممامات بعد الملء وتظل مغ

 المعدات. يتأود مرسل البضاعة من عدم حدوث أن تسرب من الصمامات أو أثناء النقل. كما

واألحكام المب نة في توجيه التعبئة المناسمممم  لمادة   ،يج  ملء أوعية الضممممغط وفقا  لقيم ضممممغط التشممممغ ل ون سمممم  الملء 4-1-6-1-6
ويج  مع ذلك أن تمتثل معدات التشغ ل ذات ضغط اسمي   .ّون ومع مراعاة أدنى تقدير للضغط االسمي في أن مك  نةالملء المع ّ 

ويج  ملء الغازات التفاعلية ومشاليط الغازات إلى ضغط مع ن يكفل، في حالة حدوث    .1-3-1-2-6أقل من المكونات األخرى لمممم  
 تحلل الغاز تحلال  كامال ، عدم تجاوز ضغط التشغ ل لوعاء الضغط.

والفحص واالختبار المب نة  والصمممممنع ف ها وسمممممائل إغالقها، متسمممممقة مع اشمممممتراطات التصمممممميم  تكون أوعية الضمممممغط، بما 4-1-6-1-7
. وعند اإليعاز باستشدام عبوات خارجية، يج  تأم ن أوعية الضغط بداخلها بشكل وث ق. ويجوز تغليف عبوة داخلية 2-6في الفصل  تفاص لها  

 يحدد غ ر ذلك في توج هات التعبئة التفص لية. أوثر بعبوة خارجية، ما لم أو

ق محتويات الوعاء، وتكون محمية من  تصمممممم الصمممممامات وتصممممنع بح ا تكون قادرة على تحمل أن عط  دون إطال 4-1-6-1-8
 أن عط  يؤدن إلى إطالق محتويات وعاء الضغط عن غ ر قصد، وذلك باّتباع إحدى الطرائق التالية:

 أغطية ملولبة؛ وضع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط وحمايتها بسدادات أو )أ(

من   فية لتفريغ الغاز في حالة حدوث تسرب أو حماية الصمامات بأغطية ف ها ثقوب تنأيس مساحتها المقط ية كا  )ب(
 الصمامات؛

 وقاية؛ أو حماية الصمامات بأطواق تقوية أو )ج(

 أو نقل أوعية الضغط في هياول )والُحَزم مثال (؛ )د(

  3-5- 1- 6 أو نقل أوعية الضمممممممممغط في عبوة خارجية ُمَعّدة للنقل، قادرة على اجتياز اختبار السمممممممممقوط المب ن في  )ه(
 .Iبمستوى أداء مجموعة التعبئة 

في حالة أوعية الضمممغط المزودة بصممممامات على النحو الوارد في الفقرت ن )ب( و)ج( أعاله، يج  اسمممتيفاء اشمممتراطات   
.  ISO 11117:2019أو   ISO 11117:2008 + Cor 1:2009  أو  ISO 11117:1998 إما م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممممي رقم

صمممممممممممممممماممات التي تحتون على نظمام حممايمة، يجم  اسممممممممممممممتيفماء اشممممممممممممممتراطمات الملحق أل  بم يمار المنظممة المدوليمة للتوح مد القيماسممممممممممممممي حمالمة ال وفي
أو الملحق أل  بم يار المنظمة    ISO 10297:2014 الملحق أل  بم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممي رقم أو  ISO 10297:2006 رقم

. وفي حالة أوعية الضغط المزودة بصمامات ذاتية اإلغالق تحتون على نظام حماية، ISO 10297 + A1:2017الدولية للتوح د القياسي رقم 
 .ISO 17879:2017يج  استيفاء اشتراطات الملحق أل  بم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم 

  ISO 16111:2008في حمالمة منظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة، تسممممممممممممممتوفى االشممممممممممممممتراطمات المبّ نمة في الم يمار   
 .ISO 16111:2018 أو

 يمكن إعادة ملئها الشروط التالية: تنطبق على أوعية الضغط التي ال 4-1-6-1-9

صم نية في لفافة  صم نية في لفافة منكمشمة أو قفص خشمبي أو أن تنقل في عبوة خارجية، في صمندوق مثال  أو )أ(
 مطاطة؛
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 لهوب؛ غاز سمي أولتر عند ملئها ب  1,25وأال تتجاوز سعتها المائية  )ب(

 ؛3مل/م 200تكاف   أو  50LCتتجاوز نسبة ترك ز ا القاتل  وأال تستشدم للغازات السمية التي ال )ج(

 وأال يتم إصالحها بعد وضعها في الشدمة. )د(

، وذلك وفقا  لألحكام المغلقة القّريةيج  إجراء فحص دورن ألوعية الضغط التي يمكن أن يعاد ملؤ ا، بشالف األوعية   10- 1- 6- 1- 4
. ويج  أن تشضممممممممع صمممممممممامات تنأيس ، حسممممممممبما ينطبقP208أو  P206 أو P205 أو  P200وألحكام توجيه التعبئة   6-1-2-6الواردة في 

. ويج  عدم تعبئة P203وتوجيه التعبئة  3-6-1-2-6لألحكام الواردة في  المغلقة لعمليات فحص واختبار دورية وفقا    الّقريةالضمممغط لألوعية  
 ملئها عندما يح ن موعد فحصها الدورن، ولكن يجوز نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لها. أوعية الضغط أو

والمتسمممممممقة مع   4-2-2-6  و محدد في معاي ر الفحص الدورن الواردة في وفقا  لما ال يسممممممممح بإجراء إصمممممممالحات إال 4-1-6-1-11
 المغلقة: القّريةالمنطبقة. ويج  عدم إجراء أن من اإلصالحات التالية على أوعية الضغط، ما عدا غالف األوعية والصنع  معاي ر التصميم 

 وب أخرى فيه؛أن ع   تصّدع اللحام أو )أ(

 تصّدع الجدران؛ )ب(

 القاع. الغطاء العلون أو الع وب األخرى في مواد الجدار أو حاالت التسرب أو )ج(

 يج  عدم تقديم أوعية الضغط للملء في الحاالت التالية: 4-1-6-1-12

 تشغ لها؛على سالمة معدات  إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سالمتها أو )أ(

 يتم فحصها وفحص معدات تشغ لها والتأود من أنها صالحة لالستشدام؛ أو إذا لم )ب(

 تكن الشهادة المطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات الملء مقروءة بسهولة وواضحة. أو إذا لم )ج(

 يج  عدم تقديم أوعية الضغط الم بأة للنقل في الحاالت التالية: 4-1-6-1-13

 كانت مسرّ بة؛ إذا )أ(

 على سالمة معدات تشغ لها؛ أو إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سالمتها أو )ب(

 يتم فحصها وفحص معدات تشغ لها والتأود من أنها صالحة لالستشدام؛ أو إذا لم )ج(

 هولة وواضحة.تكن الشهادة المطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات الملء مقروءة بس أو إذا لم )د(

ــة تتعلق   4-1-7 ــعبة  بتعبئة أحكام خاصــــــ ــوية )الشــــــ ــيد الفوقية العضــــــ           ( والمواد الذاتية التفاعل المدرجة في2-5األكاســــــ
 1-4الشعبة 

حالة احتمال نشمموء ضممغط داخلي  في حالة األواسمم د الفوةية العضمموية تكون جميع األوعية بمغلقة بطريقة ناجعةب. وفي 4-1-7-0-1
يج  تحديد درجة   يسممممممممممممممب  خطرا ، وإال ب ر في العبوة نتيجة لتطور غاز تدريجيا ، يمكن ترك   وسمممممممممممممم لة تنأيس إذا كان إطالق الغاز لنبقدر ك

يج  في وسمممم لة التنأيس أن تكون قادرة   يفلت السممممائل عندما تكون العبوة في وضممممع رأسممممي، كما وسمممم لة التنأيس بح ا ال صممممنعالملء. ويج   
 تعرقل وظيفة وس لة التنأيس. ئ  من خاللها. ويج  تصميم العبوة الشارجية، في حالة وجود ا، بح ا العلى منع دخول الشوا
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 استخدام العبوات )باستثناء العبوات الوسيطة للسوائب( 4-1-7-1
وتفي باشمممتراطات االختبار   1-6تسمممتوفي عبوات األواسممم د الفوةية العضممموية والمواد الذاتية التفاعل اشمممتراطات الفصمممل   4-1-7-1-1

 .IIالواردة في  ذا الفصل بشصوص مجموعة التعبئة 

وتدرج تحت المجموعات    P520ترد طرق تعبئة األواسمم د الفوةية العضمموية والمواد الذاتية التفاعل في توجيه التعبئة   4-1-7-1-2
 (. والكميات المحددة لكل طريقة تعبئة  ي الكميات القصوى المسموح بها في كل طرد على حدة. 8)ق ع    OP8( إلى  1)ق ع    OP1من  

  طرق التعبئة المناسممبة لكل أوسمم د فوقي عضممون ومادة ذاتية التفاعل 4- 2- 3- 5- 2و   3- 2- 3- 2- 4- 2ترد في الفقرت ن   4-1-7-1-3
 على حدة من ب ن المواد المصنفة حاليا .

سمممممممم د  الترك بات الجديدة من األوا المواد الذاتية التفاعل الجديدة أو يتعلق باألواسمممممممم د الفوةية العضمممممممموية الجديدة أو فيما 4-1-7-1-4
 المواد الذاتية التفاعل المصنفة حاليا ، تتبع اإلجراءات التالية لتع  ن طريقة التعبئة المناسبة: الفوةية العضوية أو

 المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘باء‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘باء‘ أو )أ(

وسمم د الفوقي العضممون )أو المادة الذاتية التفاعل(  شممريطة أن يسممتوفي األ OP5تع ن لهذه المواد طريقة التعبئة   
الفقرة   )ب(( في عبوة تسمممممممممممممممح بهممما طريقمممة التعبئمممة. وإذا  2-3-3-2-4-2)ب( )أو  2-3-3-5-2معممماي ر 

في عبوة أصمممممممممغر  المادة الذاتية التفاعل( لهذه المعاي ر إال يمكن اسمممممممممتيفاء األوسممممممممم د الفوقي العضمممممممممون )أو لم
(، 4إلى ق ع    1ق ع   )أن في إحمدى العبوات الممدرجمة لطرق التعبئمة  5تسمممممممممممممممح بمه طريقمة التعبئمة ق ع   ممما

 األصغر؛ OP فعندئٍذ ُتع َّن للمادة طريقة التعبئة المقابلة للرقم

 المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘جيم‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘جيم‘ أو )ب(

، شمريطة أن يسمتوفي األوسم د الفوقي العضمون )أو المادة الذاتية التفاعل(  OP6تع ن لهذه المواد طريقة التعبئة   
يمكن   )ج(( في عبوة تسمممح بها طريقة التعبئة. وإذا لم2-3-3-2-4-2)ج( )أو  2-3-3-5-2معاي ر الفقرة  

تسممممح به  في عبوة أصمممغر مما المادة الذاتية التفاعل( لهذه المعاي ر إال العضمممون )أو اسمممتيفاء األوسممم د الفوقي
 األصغر؛  OP ، فعندئٍذ ُتع َّن للمادة طريقة التعبئة المقابلة للرقمOP6طريقة التعبئة 

  المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘دال‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘دال‘ أو )ج(
 المواد الذاتية التفاعل؛ لهذا النوع من األواس د الفوةية العضوية أو OP7قة التعبئة  تع ن طري 

  المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘ اء‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘ اء‘ أو )د(
 المواد الذاتية التفاعل؛ لهذا النوع من األواس د الفوةية العضوية أو OP8تع ن طريقة التعبئة  

  المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘واو‘ أو )ه(
 المواد الذاتية التفاعل. لهذا النوع من األواس د الفوةية العضوية أو OP8تع ن طريقة التعبئة  

 ام الحاويات الوسيطة للسوائباستخد 4-1-7-2
  في حاويات  IBC520يجوز نقل األواسمم د الفوةية العضمموية المصممنفة حاليا  والمدرجة على وجه التحديد في توجيه التعبئة   4-1-7-2-1

ة في  ذا الفصمممل  تفي باشممممتراطات االختبار الوارد ، كما5-6وسمممميطة وفقا  لتوجيه التعبئة  ذا. وتسممممتوفي الحاويات الوسمممميطة اشممممتراطات الفصممممل 
 .IIبشأن مجموعة التعبئة  

يجوز نقل األواسم د الفوةية العضموية األخرى والمواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘ في حاويات وسميطة بالشمروط التي   4-1-7-2-2
اسمممممبة، بأن ذلك النقل يمكن أن تحدد ا السممممملطة المشتصمممممة في بلد المنشمممممأ عندما تقتنع تلك السممممملطة المشتصمممممة، بناء على نتائج االختبارات المن 

 يلي: يجرن على نحو مأمون. وتتضمن االختبارات التي ُتجرى االختبارات الضرورية لما
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 إثبممات أن األوسمممممممممممممم ممد الفوقي العضممممممممممممممون )أو المممادة الممذاتيممة التفمماعممل( يسممممممممممممممتوفي مبممادئ التصممممممممممممممنيف المب نممة )أ(
)و(، مربع الشروج 2-3-3-2-4-2؛ )أو  1-5-2)و(، مربع الشروج )واو( في الشممممممممممممممكمل 2-3-3-5-2في 

 على التوالي(؛ 1-4-2)واو( في الشكل 

 إثبات توافق جميع المواد التي تتالمس عادة مع المادة أثناء النقل؛ )ب(

تحديد درجة حرارة الضمممبط ودرجة حرارة الطوارئ المرتبطت ن بنقل المادة في الحاوية الوسممميطة، والمشمممتقت ن من  )ج(
 التسارع، حس  االقتضاء؛درجة االنحالل الذاتي 

 تع  ن وسائل تشأيف الضغط والطوارئ عند االقتضاء؛ )د(

 إذا كان يلزم تطب ق أن أحكام خاصة على نقل المادة بطريقة مأمونة. تع  ن ما )ه(

حرارة في . ويشممترط ضممبط درجة ال4-3-2-4-2يشممترط في حالة المواد الذاتية التفاعل ضممبط درجة الحرارة وفقا  للفقرة  4-1-7-2-3
 .3-5-1-7 . وترد األحكام المتعلقة بضبط درجة الحرارة في الفقرة1-4-3-5-2حالة األواس د الفوةية العضوية وفقا  للفقرة 

تتمثمل الطوارئ التي يتع ن أخمذ ما في االعتبمار في االنحالل المذاتي التسمممممممممممممممارع وانمدالع الحرائق. ومنعما  لحمدوث تمزق  4-1-7-2-4
الوسمممميطة المعدنية المغّلفة بغالف معدني تام، يج  تصممممميم وسممممائل اإلغاثة الطارئة بح ا تمّكن من تنأيس جميع نواتج   انفجارن في الحاويات

تقل عن سممممماعة من اندالع الحريق التام محسممممموبة بالمعادلة الواردة  أثناء فترة زمنية ال التحلل واألبشرة الناجمة أثناء االنحالل الذاتي التسمممممارع أو
 .8-13-1-2-4في 

 2814، الواردة تحت رقمي األمم المتحدة  2-6أحكام خاصـــة تتعلق بتعبئة المواد المعدية من الفئة فألفف )الشـــعبة  4-1-8
 (2900و

تشمكل خطرا  على   على مرسملي المواد المعدية التأود من أن الطرود أعدت بح ا تصمل إلى مقصمد ا في حالة ج دة وال 4-1-8-1
 الح وان أثناء النقل. أواإلنسان 

فممي   2- 8- 1- 4 الممواردة  الممتممعمممممممماريممف  الممفممقممرات    1- 2- 1تممنممطممبممق  فممي  الممواردة  بممممممممالممتممعممبممئممممممممة  المممممتممعمملممقممممممممة  الممعممممممممامممممممممة   واألحممكممممممممام 
على طرود المواد المعممديممة. غ ر أنممه يجمم  تعبئممة    12-1-1-4إلى    10-1-1-4بمماسممممممممممممممتثنمماء الفقرات من    14-1-1-4إلى    1-1-1- 4من  

 السوائل في عبوات تتم ز بمقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذن يمكن أن ينشأ في ظروف النقل العادية.

توضممممممممممممممع قمائممة ببنود المحتويمات ب ن العبوة الثمانويمة والعبوة الشمارجيمة. وعنمدمما تكون المواد المعمديمة المعمدة للنقمل غ ر   4-1-8-3
ب  suspected category A infectioussubstanceروفة، ولكن يشممممممممك في أنها تسممممممممتوفي معاي ر إدراجها في الفئة بأل ب، وتكون ال بارة بمع

 شارجية. بمادة معدية يشك في انتمائها إلى الفئة ‘أل ‘ب ظا رة بوضوح ضمن قوس ن  الل  ن بعد االسم الرسمي على مستند الشحن في داخل العبوة ال 

تعقيمها إلزالة أن خطر، ويج   إرسمالها إلى أن مكان آخر، يج  تطه ر ا أو قبل إعادة العبوة الفارغة إلى المرسمل أو 4-1-8-4
 عالمة تش ر إلى أنها كانت تحتون على مادة معدية. طمس أن بطاقة أو سح  أو

، شمممممريطة الحفاظ على مسمممممتوى أداء مماثل، يسممممممح باالختالفات التالية في األوعية األولية الموضممممموعة في عبوة ثانوية 4-1-8-5
 بدون اجراء اختبار آخر للطرد الكامل:

األصممممممممممممممغر حجممما منهمما  يجوز اسممممممممممممممتشممدام األوعيممة األوليممة ذات الحجم المممماثممل لألوعيممة األوليممة المشتبرة أو )أ(
 أن: شريطة

المثال، الشمممممممكل:  تكون  ذه األوعية األولية ذات تصمممممممميم مماثل للوعاء األولى المشتبر )على سمممممممب ل   '1'
 (؛وما إلى ذلكمستدير، مستط ل، 
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 استخدام العبوات )باستثناء العبوات الوسيطة للسوائب( 4-1-7-1
وتفي باشمممتراطات االختبار   1-6تسمممتوفي عبوات األواسممم د الفوةية العضممموية والمواد الذاتية التفاعل اشمممتراطات الفصمممل   4-1-7-1-1

 .IIالواردة في  ذا الفصل بشصوص مجموعة التعبئة 

وتدرج تحت المجموعات    P520ترد طرق تعبئة األواسمم د الفوةية العضمموية والمواد الذاتية التفاعل في توجيه التعبئة   4-1-7-1-2
 (. والكميات المحددة لكل طريقة تعبئة  ي الكميات القصوى المسموح بها في كل طرد على حدة. 8)ق ع    OP8( إلى  1)ق ع    OP1من  

  طرق التعبئة المناسممبة لكل أوسمم د فوقي عضممون ومادة ذاتية التفاعل 4- 2- 3- 5- 2و   3- 2- 3- 2- 4- 2ترد في الفقرت ن   4-1-7-1-3
 على حدة من ب ن المواد المصنفة حاليا .

سمممممممم د  الترك بات الجديدة من األوا المواد الذاتية التفاعل الجديدة أو يتعلق باألواسمممممممم د الفوةية العضمممممممموية الجديدة أو فيما 4-1-7-1-4
 المواد الذاتية التفاعل المصنفة حاليا ، تتبع اإلجراءات التالية لتع  ن طريقة التعبئة المناسبة: الفوةية العضوية أو

 المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘باء‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘باء‘ أو )أ(

وسمم د الفوقي العضممون )أو المادة الذاتية التفاعل(  شممريطة أن يسممتوفي األ OP5تع ن لهذه المواد طريقة التعبئة   
الفقرة   )ب(( في عبوة تسمممممممممممممممح بهممما طريقمممة التعبئمممة. وإذا  2-3-3-2-4-2)ب( )أو  2-3-3-5-2معممماي ر 

في عبوة أصمممممممممغر  المادة الذاتية التفاعل( لهذه المعاي ر إال يمكن اسمممممممممتيفاء األوسممممممممم د الفوقي العضمممممممممون )أو لم
(، 4إلى ق ع    1ق ع   )أن في إحمدى العبوات الممدرجمة لطرق التعبئمة  5تسمممممممممممممممح بمه طريقمة التعبئمة ق ع   ممما

 األصغر؛ OP فعندئٍذ ُتع َّن للمادة طريقة التعبئة المقابلة للرقم

 المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘جيم‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘جيم‘ أو )ب(

، شمريطة أن يسمتوفي األوسم د الفوقي العضمون )أو المادة الذاتية التفاعل(  OP6تع ن لهذه المواد طريقة التعبئة   
يمكن   )ج(( في عبوة تسمممح بها طريقة التعبئة. وإذا لم2-3-3-2-4-2)ج( )أو  2-3-3-5-2معاي ر الفقرة  

تسممممح به  في عبوة أصمممغر مما المادة الذاتية التفاعل( لهذه المعاي ر إال العضمممون )أو اسمممتيفاء األوسممم د الفوقي
 األصغر؛  OP ، فعندئٍذ ُتع َّن للمادة طريقة التعبئة المقابلة للرقمOP6طريقة التعبئة 

  المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘دال‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘دال‘ أو )ج(
 المواد الذاتية التفاعل؛ لهذا النوع من األواس د الفوةية العضوية أو OP7قة التعبئة  تع ن طري 

  المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘ اء‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘ اء‘ أو )د(
 المواد الذاتية التفاعل؛ لهذا النوع من األواس د الفوةية العضوية أو OP8تع ن طريقة التعبئة  

  المواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘: األواس د الفوةية العضوية من النوع ‘واو‘ أو )ه(
 المواد الذاتية التفاعل. لهذا النوع من األواس د الفوةية العضوية أو OP8تع ن طريقة التعبئة  

 ام الحاويات الوسيطة للسوائباستخد 4-1-7-2
  في حاويات  IBC520يجوز نقل األواسمم د الفوةية العضمموية المصممنفة حاليا  والمدرجة على وجه التحديد في توجيه التعبئة   4-1-7-2-1

ة في  ذا الفصمممل  تفي باشممممتراطات االختبار الوارد ، كما5-6وسمممميطة وفقا  لتوجيه التعبئة  ذا. وتسممممتوفي الحاويات الوسمممميطة اشممممتراطات الفصممممل 
 .IIبشأن مجموعة التعبئة  

يجوز نقل األواسم د الفوةية العضموية األخرى والمواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘ في حاويات وسميطة بالشمروط التي   4-1-7-2-2
اسمممممبة، بأن ذلك النقل يمكن أن تحدد ا السممممملطة المشتصمممممة في بلد المنشمممممأ عندما تقتنع تلك السممممملطة المشتصمممممة، بناء على نتائج االختبارات المن 

 يلي: يجرن على نحو مأمون. وتتضمن االختبارات التي ُتجرى االختبارات الضرورية لما
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 إثبممات أن األوسمممممممممممممم ممد الفوقي العضممممممممممممممون )أو المممادة الممذاتيممة التفمماعممل( يسممممممممممممممتوفي مبممادئ التصممممممممممممممنيف المب نممة )أ(
)و(، مربع الشروج 2-3-3-2-4-2؛ )أو  1-5-2)و(، مربع الشروج )واو( في الشممممممممممممممكمل 2-3-3-5-2في 

 على التوالي(؛ 1-4-2)واو( في الشكل 

 إثبات توافق جميع المواد التي تتالمس عادة مع المادة أثناء النقل؛ )ب(

تحديد درجة حرارة الضمممبط ودرجة حرارة الطوارئ المرتبطت ن بنقل المادة في الحاوية الوسممميطة، والمشمممتقت ن من  )ج(
 التسارع، حس  االقتضاء؛درجة االنحالل الذاتي 

 تع  ن وسائل تشأيف الضغط والطوارئ عند االقتضاء؛ )د(

 إذا كان يلزم تطب ق أن أحكام خاصة على نقل المادة بطريقة مأمونة. تع  ن ما )ه(

حرارة في . ويشممترط ضممبط درجة ال4-3-2-4-2يشممترط في حالة المواد الذاتية التفاعل ضممبط درجة الحرارة وفقا  للفقرة  4-1-7-2-3
 .3-5-1-7 . وترد األحكام المتعلقة بضبط درجة الحرارة في الفقرة1-4-3-5-2حالة األواس د الفوةية العضوية وفقا  للفقرة 

تتمثمل الطوارئ التي يتع ن أخمذ ما في االعتبمار في االنحالل المذاتي التسمممممممممممممممارع وانمدالع الحرائق. ومنعما  لحمدوث تمزق  4-1-7-2-4
الوسمممميطة المعدنية المغّلفة بغالف معدني تام، يج  تصممممميم وسممممائل اإلغاثة الطارئة بح ا تمّكن من تنأيس جميع نواتج   انفجارن في الحاويات

تقل عن سممممماعة من اندالع الحريق التام محسممممموبة بالمعادلة الواردة  أثناء فترة زمنية ال التحلل واألبشرة الناجمة أثناء االنحالل الذاتي التسمممممارع أو
 .8-13-1-2-4في 

 2814، الواردة تحت رقمي األمم المتحدة  2-6أحكام خاصـــة تتعلق بتعبئة المواد المعدية من الفئة فألفف )الشـــعبة  4-1-8
 (2900و

تشمكل خطرا  على   على مرسملي المواد المعدية التأود من أن الطرود أعدت بح ا تصمل إلى مقصمد ا في حالة ج دة وال 4-1-8-1
 الح وان أثناء النقل. أواإلنسان 

فممي   2- 8- 1- 4 الممواردة  الممتممعمممممممماريممف  الممفممقممرات    1- 2- 1تممنممطممبممق  فممي  الممواردة  بممممممممالممتممعممبممئممممممممة  المممممتممعمملممقممممممممة  الممعممممممممامممممممممة   واألحممكممممممممام 
على طرود المواد المعممديممة. غ ر أنممه يجمم  تعبئممة    12-1-1-4إلى    10-1-1-4بمماسممممممممممممممتثنمماء الفقرات من    14-1-1-4إلى    1-1-1- 4من  

 السوائل في عبوات تتم ز بمقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذن يمكن أن ينشأ في ظروف النقل العادية.

توضممممممممممممممع قمائممة ببنود المحتويمات ب ن العبوة الثمانويمة والعبوة الشمارجيمة. وعنمدمما تكون المواد المعمديمة المعمدة للنقمل غ ر   4-1-8-3
ب  suspected category A infectioussubstanceروفة، ولكن يشممممممممك في أنها تسممممممممتوفي معاي ر إدراجها في الفئة بأل ب، وتكون ال بارة بمع

 شارجية. بمادة معدية يشك في انتمائها إلى الفئة ‘أل ‘ب ظا رة بوضوح ضمن قوس ن  الل  ن بعد االسم الرسمي على مستند الشحن في داخل العبوة ال 

تعقيمها إلزالة أن خطر، ويج   إرسمالها إلى أن مكان آخر، يج  تطه ر ا أو قبل إعادة العبوة الفارغة إلى المرسمل أو 4-1-8-4
 عالمة تش ر إلى أنها كانت تحتون على مادة معدية. طمس أن بطاقة أو سح  أو

، شمممممريطة الحفاظ على مسمممممتوى أداء مماثل، يسممممممح باالختالفات التالية في األوعية األولية الموضممممموعة في عبوة ثانوية 4-1-8-5
 بدون اجراء اختبار آخر للطرد الكامل:

األصممممممممممممممغر حجممما منهمما  يجوز اسممممممممممممممتشممدام األوعيممة األوليممة ذات الحجم المممماثممل لألوعيممة األوليممة المشتبرة أو )أ(
 أن: شريطة

المثال، الشمممممممكل:  تكون  ذه األوعية األولية ذات تصمممممممميم مماثل للوعاء األولى المشتبر )على سمممممممب ل   '1'
 (؛وما إلى ذلكمستدير، مستط ل، 
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( مقاومة للصدم وقوى وما إلى ذلكالوعاء األولى )زجاج، مواد بالستيكية، معدن،   صنعأن توفّ ر مادة  '2'
 مقاومة أوبر منها. التنض د مماثلة لمقاومة الوعاء األولى المشتبر أصال  أو

أصممممممممغر وتكون وسممممممممائل اإلغالق ذات تصممممممممميم مماثل  ت أوتكون األوعية األولية مزودة بنفس الفتحا '3'
 (؛وما إلى ذلك)على سب ل المثال، غطاء ملول ، غطاء عازل، 

 تستشدم مواد توس د إضافية كافية لملء الفراغات ومنع األوعية األولية من تحرع  ام؛ '4'

 طرد المشتبر.في ال توّجه األوعية األولية داخل العبوة الثانوية نفس التوجيه المعتمد '5'

)أ( أعاله،   األوعية من األنواع البديلة لها المب نة في يجوز أن ُتسممممممممممتشَدم بعدد أقل األوعية األولية المشتبرة، أو )ب(
 شريطة إضافة مواد توس د كافية لملء الفرال )الفراغات( ومنع العبوات األولية من تحرع  ام.

 المواد المشعةأحكام خاصة تتعلق بتعبئة  4-1-9

 عموميات 4-1-9-1

تتجاوز كمية المادة المشمممممممعة في أن طرد  . وال4-6تسمممممممتوفي المواد المشمممممممعة وعبواتها وطرود ا اشمممممممتراطات الفصمممممممل   4-1-9-1-1
  3- 3من الفصممممممممممممل    SP336والحكم الشاص  6- 4- 2- 7- 2و   5- 4- 2- 7- 2و  4- 4- 2- 7- 2و   1- 4- 2- 7- 2و  2- 2- 7- 2المب نة في   الحدود 

 .3-9-1-4و

 التي تغط ها  ذه الالئحة لنقل المواد المشعة  ي:وأنواع الطرود   

 (؛5-1-5-1طرد مستثنى )انظر  )أ(

 (؛IP-1)طرد من النوع  1طرد صناعي من النوع   )ب(

 (؛IP-2)طرد من النوع  2طرد صناعي من النوع   )ج(

 (؛IP-3)طرد من النوع  3طرد صناعي من النوع   )د(

 ؛Aطرد من النوع   )ه(

 ؛B(U)طرد من النوع   )و(

 ؛B(M)طرد من النوع   )ز(

 .Cطرد من النوع   )ح(

 سادس فلوريد ال وران وم الشتراطات إضافية. وتشضع الطرود التي تحتون على مواد انشطارية أو 

يتجاوز الحدود التالية في  والُيسمتبقى التلوث غ ر الثابت على األسمطح الشارجية ألن طرد عند أدنى حد ممكن عمليا ،   4-1-9-1-2
 ظروف النقل العادية:

 من بواعا ب تا وغاما وبواعا ألفا المنشفضة السمية؛  2بكريل/سم 4 )أ(

 بالنسبة لجميع بواعا ألفا األخرى. 2بكريل/سم 4,0 )ب(

 من أن جزء من السطح. 2سم 300وتنطبق  ذه الحدود عند أخذ متوسطها في أن مساحة تبلغ  

يقلل من أمان الطرد أن تفاعل ب ن  ذه   يلزم السمتشدام المادة المشمعة. وال  يحتوى أن طرد على أية سملعة خالف ماال 4-1-9-1-3
 المواد والطرد في ظروف النقل التي تنطبق على التصميم.
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خلية للعبوات  يتجاوز مسممممتوى التلوث غ ر الثابت على السممممطوح الشارجية والدا ، ال5-5-8-1-7ورد في   باسممممتثناء ما 4-1-9-1-4
وال ينطبق  ذا االشممتراط على السممطوح الداخلية لحاويات الشممحن . 2-1-9-1-4المجمعة، وحاويات الشممحن، ووسممائل النقل، الحدود المب نة في  

 .المستشدمة بمثابة عبوات، سواء كانت محمَّلة أم فارغة

إذا كانت المادة المشمممعة ذات خواص خطرة أخرى، تراعى  ذه الشواص في تصمممميم الطرود. وإذا كانت المواد المشمممعة  4-1-9-1-5
حاويات  صهاريج أو حاويات وسيطة أو تستوج  موافقة السلطة المشتصة، ُتنقل في عبوات أو م بأة في طرود ال  خطورة فرعيةالمنطوية على 

 2-4 أو 1-4، حسمبما يالئم، واالشمتراطات المنطبقة الواردة في الفصمل  6ات الفصمول ذات الصملة من الجزء  مواد سمائبة مسمتوفية تماما  اشمتراط
 .بتلك الشطورة الفرعيةيتعلق  فيما 3-4 أو

قبل اسممممتشدام العبوة للمرة األولى لنقل المادة المشممممعة، يج  التأود من أنها صممممنعت وفق مواصممممفات التصممممميم لضمممممان  4-1-9-1-6
 االقتضاء: يج  استيفاء االشتراطات التالية، عند ألحكام ذات الصلة في  ذه الالئحة وألن شهادة موافقة منطبقة. كمااالمتثال ل

ك لوباسممكال )ضممغط مانومترن(، يلزم التأود من أن   35إذا كان الضممغط التصممميمي لمنظومة االحتواء يتجاوز  )أ(
عتمدة بشمممممممممأن قدرة تلك المنظومة على االحتفاظ منظومة احتواء كل عبوة تسمممممممممتوفي اشمممممممممتراطات التصمممممممممميم الم

 بسالمتها تحت ذلك الضغط؛

والعبوات التي تحتون على مواد   Cو  B(M)و  B(U)في حمالمة العبوات المعمدة لالسممممممممممممممتشمدام كطرد من النوع   )ب(
ظومة انشممممممطارية، يلزم التأود من أن كفاءة تدريعها واحتوائها، وح ثما يلزم، خصممممممائص انتقال الحرارة وكفاءة من 

 المحددة في التصميم المعتمد؛ االحتباس، تقع في نطاق الحدود المنطبقة أو

في حالة العبوات المعدة الحتواء مواد انشمممممطارية، يج  التأود من أن فعالية خواص أمان الحرجية تقع ضممممممن  )ج(
ديد سممممموم المنصمممموص عل ها للتصممممميم، وعلى األخص، عندما توضممممع ف ها على وجه التح الحدود المنطبقة أو

  ، ُتجرى مراجعات للتأود من وجود  ذه السممممممموم1- 11- 4- 6ن وترونية بغرض اسممممممتيفاء االشممممممتراطات المب نة في  
 ومن توزيعها.

 يلي: يحتون على ما قبل كل شحن ألن طرد، يلزم التأود من أن الطرد ال 4-1-9-1-7

 مشعة مشتلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد؛ نويدات )أ(

 الكيميائية مشتلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد. حالتها الف زيائية أو أو محتويات يكون شكلها أو )ب(

قبل كل شممممحن ألن طرد، يلزم التأود من اسممممتيفاء جميع االشممممتراطات المب نة في األحكام ذات الصمممملة في  ذه الالئحة  4-1-9-1-8
 يج  استيفاء االشتراطات التالية، عند االقتضاء: شهادات الموافقة المنطبقة. كما وفي

ُأبطل إمكان اسممممممتشدامها  قد نزعت أو  2-2-4-6تسممممممتوفي اشممممممتراطات   يلزم التأود من أن مرابط الرفع التي ال )أ(
 ؛3-2-4-6 و وارد في  لرفع الطرد وفقا  لما

إلى أن يتم االقتراب من ظروف االتزان بمدرجمة كمافيمة لتمأو مد   Cو B(M)و B(U)يحتجز أن طرد من األنواع   )ب(
يتم الحصممممول على موافقة أحادية على االسممممتثناء من  اسممممتيفاء اشممممتراطات درجة الحرارة ودرجة الضممممغط، ما لم

  ذه االشتراطات؛

لمناسمممممممبة ، يلزم التأود عن طريق الفحص و/أو االختبارات اCو  B(M)و  B(U)في حالة أن طرد من األنواع  )ج(
من أن جميع وسمممممممائل اإلغالق والصممممممممامات وغ ر ا من الفتحات المهيَّأة في منظومة االحتواء، التي يمكن أن  
تتسمممرب منها المحتويات المشمممعة، مغلقة بطريقة سمممليمة، ومشتومة ح ثما يلزم بطريقة تم بها التأود من اسمممتيفاء  

 ؛3-10-4-6و 8-8-4-6اشتراطات 

التي   )د(  تحتون على مواد انشممممممممممممممطمممماريممممة، يجرى، ح ثممممما ينطبق على ذلممممك، القيمممماس المب ن في حممممالممممة الطرود 
 ؛8-11-4-6 )ب( واالختبارات الالزمة إلثبات إغالق كل طرد على النحو المب ن في5-11-4-6في 
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( مقاومة للصدم وقوى وما إلى ذلكالوعاء األولى )زجاج، مواد بالستيكية، معدن،   صنعأن توفّ ر مادة  '2'
 مقاومة أوبر منها. التنض د مماثلة لمقاومة الوعاء األولى المشتبر أصال  أو

أصممممممممغر وتكون وسممممممممائل اإلغالق ذات تصممممممممميم مماثل  ت أوتكون األوعية األولية مزودة بنفس الفتحا '3'
 (؛وما إلى ذلك)على سب ل المثال، غطاء ملول ، غطاء عازل، 

 تستشدم مواد توس د إضافية كافية لملء الفراغات ومنع األوعية األولية من تحرع  ام؛ '4'

 طرد المشتبر.في ال توّجه األوعية األولية داخل العبوة الثانوية نفس التوجيه المعتمد '5'

)أ( أعاله،   األوعية من األنواع البديلة لها المب نة في يجوز أن ُتسممممممممممتشَدم بعدد أقل األوعية األولية المشتبرة، أو )ب(
 شريطة إضافة مواد توس د كافية لملء الفرال )الفراغات( ومنع العبوات األولية من تحرع  ام.

 المواد المشعةأحكام خاصة تتعلق بتعبئة  4-1-9

 عموميات 4-1-9-1

تتجاوز كمية المادة المشمممممممعة في أن طرد  . وال4-6تسمممممممتوفي المواد المشمممممممعة وعبواتها وطرود ا اشمممممممتراطات الفصمممممممل   4-1-9-1-1
  3- 3من الفصممممممممممممل    SP336والحكم الشاص  6- 4- 2- 7- 2و   5- 4- 2- 7- 2و  4- 4- 2- 7- 2و   1- 4- 2- 7- 2و  2- 2- 7- 2المب نة في   الحدود 

 .3-9-1-4و

 التي تغط ها  ذه الالئحة لنقل المواد المشعة  ي:وأنواع الطرود   

 (؛5-1-5-1طرد مستثنى )انظر  )أ(

 (؛IP-1)طرد من النوع  1طرد صناعي من النوع   )ب(

 (؛IP-2)طرد من النوع  2طرد صناعي من النوع   )ج(

 (؛IP-3)طرد من النوع  3طرد صناعي من النوع   )د(

 ؛Aطرد من النوع   )ه(

 ؛B(U)طرد من النوع   )و(

 ؛B(M)طرد من النوع   )ز(

 .Cطرد من النوع   )ح(

 سادس فلوريد ال وران وم الشتراطات إضافية. وتشضع الطرود التي تحتون على مواد انشطارية أو 

يتجاوز الحدود التالية في  والُيسمتبقى التلوث غ ر الثابت على األسمطح الشارجية ألن طرد عند أدنى حد ممكن عمليا ،   4-1-9-1-2
 ظروف النقل العادية:

 من بواعا ب تا وغاما وبواعا ألفا المنشفضة السمية؛  2بكريل/سم 4 )أ(

 بالنسبة لجميع بواعا ألفا األخرى. 2بكريل/سم 4,0 )ب(

 من أن جزء من السطح. 2سم 300وتنطبق  ذه الحدود عند أخذ متوسطها في أن مساحة تبلغ  

يقلل من أمان الطرد أن تفاعل ب ن  ذه   يلزم السمتشدام المادة المشمعة. وال  يحتوى أن طرد على أية سملعة خالف ماال 4-1-9-1-3
 المواد والطرد في ظروف النقل التي تنطبق على التصميم.
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خلية للعبوات  يتجاوز مسممممتوى التلوث غ ر الثابت على السممممطوح الشارجية والدا ، ال5-5-8-1-7ورد في   باسممممتثناء ما 4-1-9-1-4
وال ينطبق  ذا االشممتراط على السممطوح الداخلية لحاويات الشممحن . 2-1-9-1-4المجمعة، وحاويات الشممحن، ووسممائل النقل، الحدود المب نة في  

 .المستشدمة بمثابة عبوات، سواء كانت محمَّلة أم فارغة

إذا كانت المادة المشمممعة ذات خواص خطرة أخرى، تراعى  ذه الشواص في تصمممميم الطرود. وإذا كانت المواد المشمممعة  4-1-9-1-5
حاويات  صهاريج أو حاويات وسيطة أو تستوج  موافقة السلطة المشتصة، ُتنقل في عبوات أو م بأة في طرود ال  خطورة فرعيةالمنطوية على 

 2-4 أو 1-4، حسمبما يالئم، واالشمتراطات المنطبقة الواردة في الفصمل  6ات الفصمول ذات الصملة من الجزء  مواد سمائبة مسمتوفية تماما  اشمتراط
 .بتلك الشطورة الفرعيةيتعلق  فيما 3-4 أو

قبل اسممممتشدام العبوة للمرة األولى لنقل المادة المشممممعة، يج  التأود من أنها صممممنعت وفق مواصممممفات التصممممميم لضمممممان  4-1-9-1-6
 االقتضاء: يج  استيفاء االشتراطات التالية، عند ألحكام ذات الصلة في  ذه الالئحة وألن شهادة موافقة منطبقة. كمااالمتثال ل

ك لوباسممكال )ضممغط مانومترن(، يلزم التأود من أن   35إذا كان الضممغط التصممميمي لمنظومة االحتواء يتجاوز  )أ(
عتمدة بشمممممممممأن قدرة تلك المنظومة على االحتفاظ منظومة احتواء كل عبوة تسمممممممممتوفي اشمممممممممتراطات التصمممممممممميم الم

 بسالمتها تحت ذلك الضغط؛

والعبوات التي تحتون على مواد   Cو  B(M)و  B(U)في حمالمة العبوات المعمدة لالسممممممممممممممتشمدام كطرد من النوع   )ب(
ظومة انشممممممطارية، يلزم التأود من أن كفاءة تدريعها واحتوائها، وح ثما يلزم، خصممممممائص انتقال الحرارة وكفاءة من 

 المحددة في التصميم المعتمد؛ االحتباس، تقع في نطاق الحدود المنطبقة أو

في حالة العبوات المعدة الحتواء مواد انشمممممطارية، يج  التأود من أن فعالية خواص أمان الحرجية تقع ضممممممن  )ج(
ديد سممممموم المنصمممموص عل ها للتصممممميم، وعلى األخص، عندما توضممممع ف ها على وجه التح الحدود المنطبقة أو

  ، ُتجرى مراجعات للتأود من وجود  ذه السممممممموم1- 11- 4- 6ن وترونية بغرض اسممممممتيفاء االشممممممتراطات المب نة في  
 ومن توزيعها.

 يلي: يحتون على ما قبل كل شحن ألن طرد، يلزم التأود من أن الطرد ال 4-1-9-1-7

 مشعة مشتلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد؛ نويدات )أ(

 الكيميائية مشتلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد. حالتها الف زيائية أو أو محتويات يكون شكلها أو )ب(

قبل كل شممممحن ألن طرد، يلزم التأود من اسممممتيفاء جميع االشممممتراطات المب نة في األحكام ذات الصمممملة في  ذه الالئحة  4-1-9-1-8
 يج  استيفاء االشتراطات التالية، عند االقتضاء: شهادات الموافقة المنطبقة. كما وفي

ُأبطل إمكان اسممممممتشدامها  قد نزعت أو  2-2-4-6تسممممممتوفي اشممممممتراطات   يلزم التأود من أن مرابط الرفع التي ال )أ(
 ؛3-2-4-6 و وارد في  لرفع الطرد وفقا  لما

إلى أن يتم االقتراب من ظروف االتزان بمدرجمة كمافيمة لتمأو مد   Cو B(M)و B(U)يحتجز أن طرد من األنواع   )ب(
يتم الحصممممول على موافقة أحادية على االسممممتثناء من  اسممممتيفاء اشممممتراطات درجة الحرارة ودرجة الضممممغط، ما لم

  ذه االشتراطات؛

لمناسمممممممبة ، يلزم التأود عن طريق الفحص و/أو االختبارات اCو  B(M)و  B(U)في حالة أن طرد من األنواع  )ج(
من أن جميع وسمممممممائل اإلغالق والصممممممممامات وغ ر ا من الفتحات المهيَّأة في منظومة االحتواء، التي يمكن أن  
تتسمممرب منها المحتويات المشمممعة، مغلقة بطريقة سمممليمة، ومشتومة ح ثما يلزم بطريقة تم بها التأود من اسمممتيفاء  

 ؛3-10-4-6و 8-8-4-6اشتراطات 

التي   )د(  تحتون على مواد انشممممممممممممممطمممماريممممة، يجرى، ح ثممممما ينطبق على ذلممممك، القيمممماس المب ن في حممممالممممة الطرود 
 ؛8-11-4-6 )ب( واالختبارات الالزمة إلثبات إغالق كل طرد على النحو المب ن في5-11-4-6في 
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في حالة الطرود المزمع اسممممممممممتشدامها ألغراض الشممممممممممحن بعد التشزين، يلزم التأود من أن جميع مكونات العبوة   )ه(
بت خالل التشزين على نحو يسممممممتوفي جميع االشممممممتراطات المب نة في األحكام ذات  والمحتويات المشممممممعة ُوضممممممّ

 .الصلة من  ذه الالئحة وفي شهادات الموافقة المنطبقة

  تكون لدى المرسمل أيضما  نسمشة من أن تعليمات تتعلق باإلغالق السمليم للطرد وأية ته ئة للشمحن قبل إرسمال أن شمحنة 4-1-9-1-9
 بموج  نصوص الشهادات.

لة التي تشضمع لالسمتعمال الحصمرن، ال 4-1-9-1-10 عبوة مجمعة القيمة  يتجاوز مؤشمر النقل ألن طرد أو باسمتثناء الشمحنات المرسمَ
 .50عبوة مجمعة القيمة  يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية ألن طرد أو ، وال10

الطرق البرية بالشممممروط  العبوات المجمعة المنقولة بموج  اسممممتشدام حصممممرن بالسممممكك الحديدية أو باسممممتثناء الطرود أو 4-1-9-1-11
 1-2-3-2-7يق الجو بالشممممممممروط المحددة في بطر  بموج  اسممممممممتشدام حصممممممممرن وترت   خاص بالسممممممممفن أو )أ(، أو2-1-3-2-7المحددة في 

ملي   2العبوة المجمعممة   عنممد أن نقطممة على أن سممممممممممممممطح خممارجي للطرد أو  معممدل جرعممةيتجمماوز أقصممممممممممممممى   على التوالي، ال  3-3-3-2-7 أو
 سيفرت/ساعة.

لعبوة مجمعة تنقل بموج  اسممممممممتشدام  عند أن نقطة على أن سممممممممطح خارجي لطرد أو  معدل جرعةال يتجاوز أقصممممممممى   4-1-9-1-12
 ملي سيفرت/ساعة. 10حصرن 

 اشتراطات وضوابط نقل المواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح 4-1-9-2

)النوع   1 ي الطرد الصمناعي من النوعالجسمم الملوث السمطح الموجودة ف تق د كمية المادة المنشفضمة النشماط النوعي أو 4-1-9-2-1
IP-12الطرد الصمناعي من النوع  (، أو (IP-2أو )   3الطرد الصمناعي من النوع  (IP-3أو ،) مجموعة األجسمام، أيهما يكون مناسمبا ،   الجسمم أو

ملي  10م غ ر المدرعة  مجموعة األجسمممممممممممما الجسممممممممممممم أو م من المادة غ ر المدرعة أو 3الشارجي على مسممممممممممممافة    معدل الجرعةيتجاوز  بح ا ال
 سيفرت/ساعة.

على مادة  يحتون  الجسمممم الملوث السمممطح، الذن يكون مادة انشمممطارية أو في حالة المادة المنشفضمممة النشممماط النوعي أو 4-1-9-2-2
 .2-4-8-1-7و 1-4-8-1-7، تستوفى االشتراطات المنطبقة الواردة في 5-3-2-7-2انشطارية ليست مستثناة بموج  

يحتون على مادة  سمممم الملوث السمممطح، الذن يكون مادة انشمممطارية أوالج في حالة المادة المنشفضمممة النشممماط النوعي أو 4-1-9-2-3
 .1-11-4-6انشطارية، تستوفى االشتراطات المنطبقة الواردة في 

  SCO-IIIو  SCO-Iو  LSA-Iيجوز نقل المواد المنشفضمة النشماط النوعي واألجسمام الملوثة السمطح من المجموعت ن   4-1-9-2-4
 تالية:بدون تعبئة ولكن بموج  الشروط ال

مشممممممممممممممعمة موجودة في الطبيعمة، تنقمل    على نويمدات تحتون إال جميع المواد غ ر الم بمأة، عمدا الشماممات التي ال )أ(
يحدث أن  بطريقة تكفل عدم تسمممممرب المحتويات المشمممممعة في ظروف النقل العادية من وسممممم لة النقل وبح ا ال

 فقد في التدريع؛

يزيد   التي ال  SCO-Iعندما تنقل فقط مواد المجموعة  تكون أية وسمم لة نقل خاضممعة لالسممتشدام الحصممرن، إال )ب(
يمكن الوصمممممممول إل ها على عشمممممممرة أمثال المسمممممممتوى المنطبق  ال أسمممممممطحها التي يمكن أوالتلوث الموجود على 

 ؛2-1-7-2المب ن في 

يمكن   التي يشممممك في وجود تلوث غ ر ثابت على أسممممطحها التي ال  SCO-Iفي حالة األجسممممام من المجموعة  )ج(
ر لضممان عدم انطالق المادة ، تتشذ تداب  '1')أ(2-3-2-7-2الوصمول إل ها، بقيمة أوبر من القيم المب نة في 

 المشعة داخل وس لة النقل؛

 ؛)ه(5-3-2-7-2تستوفي المواد االنشطارية غ ر الم بأة االشتراطات الواردة في  )د(
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 :SCO-IIIفي حالة األجسام من المجموعة  )ه(

المائية الداخلية أو يتم النقل بموج  االسممتشدام الحصممرن عبر الطرق أو السممكك الحديدية أو المجارن  '1'
 البحر.

 ال ُيسَمح بالتنض د. '2'

يج  أن تب ّ ن خطة للنقل جميع األنشممممممممممممطة المرتبطة بالشممممممممممممحن، بما في ذلك الوقاية من اإلشممممممممممممعاع،  '3'
واالسممممممتجابة لحاالت الطوارئ وأن تداب ر وقائية خاصممممممة أو ضمممممموابط إدارية أو تشممممممغ لية خاصممممممة يلزم 

على األقل   ْثبت خطة النقل أن المسمتوى العام لألمان في النقل معادلاتشاذ ا أثناء النقل. ويج  أن تُ 
)فقط ألغراض االختبار المحدد  14-7-4-6للمسمتوى الذن يمكن توافره فيما لو اسمتوف ت اشمتراطات  

 (.3-15-4-6و 2-15-4-6، والذن يسبقه إجراء االختبارات المحددة في 6-15-4-6في 

، باسممممتثناء  IP-2الشاصممممة بالطرود من النوع  2-5-4-6و 1-5-4-6يج  أن تسممممتوفى اشممممتراطات   '4'
يمكن تحديده اسممممممتنادا  إلى األحكام الواردة في خطة   4-15-4-6 أن العط  األوبر المشممممممار إليه في

 ال تنطبق. 5-15-4-6النقل، وأن اشتراطات 

 .1-2-4-6ويثبَّت الجسم وأن مادة تدريع على وس لة النقل وفقا  لما  و مب َّن في  '5'

 .األطراف الشحنة للموافقة متعددة تشضع '6'

، 5-2-9-1-4وفقا  للجدول  -ب  SCOب -واألجسام الملوثة السطح    -بLSAب-ت بأ المواد المنشفضة النشاط النوعي   4-1-9-2-5
 .4-2-9-1-4ينص على خالف ذلك في  ما لم

 اشتراطات الطرود الصناعية للمواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح  5-2- 9-1-4الجدول 
 نوع الطرد الصناعي  

 ليست تحت االستخدام الحصري  االستخدام الحصري  المحتويات المشعة 
LSA-I 

 )أ( 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 
I-SCO)النوع  )أIP-1  النوعIP-1 

SCO-II  النوعIP-2  النوعIP-2 

 غ ر م بأة.  SCO-Iو LSA-I، يجوز نقل مواد المجموعة  4-2-9-1-4بمقتضى الشروط المب نة في   (أ) 

 الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية  4-1-9-3
يج  أن تكون محتويات الطرود التي تحتون على مواد انشمممطارية على النحو المحدد في تصمممميم الطرد سمممواء مباشمممرة  4-1-9-3-1

 في شهادة الموافقة. الالئحة أوفي  ذه 
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في حالة الطرود المزمع اسممممممممممتشدامها ألغراض الشممممممممممحن بعد التشزين، يلزم التأود من أن جميع مكونات العبوة   )ه(
بت خالل التشزين على نحو يسممممممتوفي جميع االشممممممتراطات المب نة في األحكام ذات  والمحتويات المشممممممعة ُوضممممممّ

 .الصلة من  ذه الالئحة وفي شهادات الموافقة المنطبقة

  تكون لدى المرسمل أيضما  نسمشة من أن تعليمات تتعلق باإلغالق السمليم للطرد وأية ته ئة للشمحن قبل إرسمال أن شمحنة 4-1-9-1-9
 بموج  نصوص الشهادات.

لة التي تشضمع لالسمتعمال الحصمرن، ال 4-1-9-1-10 عبوة مجمعة القيمة  يتجاوز مؤشمر النقل ألن طرد أو باسمتثناء الشمحنات المرسمَ
 .50عبوة مجمعة القيمة  يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية ألن طرد أو ، وال10

الطرق البرية بالشممممروط  العبوات المجمعة المنقولة بموج  اسممممتشدام حصممممرن بالسممممكك الحديدية أو باسممممتثناء الطرود أو 4-1-9-1-11
 1-2-3-2-7يق الجو بالشممممممممروط المحددة في بطر  بموج  اسممممممممتشدام حصممممممممرن وترت   خاص بالسممممممممفن أو )أ(، أو2-1-3-2-7المحددة في 

ملي   2العبوة المجمعممة   عنممد أن نقطممة على أن سممممممممممممممطح خممارجي للطرد أو  معممدل جرعممةيتجمماوز أقصممممممممممممممى   على التوالي، ال  3-3-3-2-7 أو
 سيفرت/ساعة.

لعبوة مجمعة تنقل بموج  اسممممممممتشدام  عند أن نقطة على أن سممممممممطح خارجي لطرد أو  معدل جرعةال يتجاوز أقصممممممممى   4-1-9-1-12
 ملي سيفرت/ساعة. 10حصرن 

 اشتراطات وضوابط نقل المواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح 4-1-9-2

)النوع   1 ي الطرد الصمناعي من النوعالجسمم الملوث السمطح الموجودة ف تق د كمية المادة المنشفضمة النشماط النوعي أو 4-1-9-2-1
IP-12الطرد الصمناعي من النوع  (، أو (IP-2أو )   3الطرد الصمناعي من النوع  (IP-3أو ،) مجموعة األجسمام، أيهما يكون مناسمبا ،   الجسمم أو

ملي  10م غ ر المدرعة  مجموعة األجسمممممممممممما الجسممممممممممممم أو م من المادة غ ر المدرعة أو 3الشارجي على مسممممممممممممافة    معدل الجرعةيتجاوز  بح ا ال
 سيفرت/ساعة.

على مادة  يحتون  الجسمممم الملوث السمممطح، الذن يكون مادة انشمممطارية أو في حالة المادة المنشفضمممة النشممماط النوعي أو 4-1-9-2-2
 .2-4-8-1-7و 1-4-8-1-7، تستوفى االشتراطات المنطبقة الواردة في 5-3-2-7-2انشطارية ليست مستثناة بموج  

يحتون على مادة  سمممم الملوث السمممطح، الذن يكون مادة انشمممطارية أوالج في حالة المادة المنشفضمممة النشممماط النوعي أو 4-1-9-2-3
 .1-11-4-6انشطارية، تستوفى االشتراطات المنطبقة الواردة في 

  SCO-IIIو  SCO-Iو  LSA-Iيجوز نقل المواد المنشفضمة النشماط النوعي واألجسمام الملوثة السمطح من المجموعت ن   4-1-9-2-4
 تالية:بدون تعبئة ولكن بموج  الشروط ال

مشممممممممممممممعمة موجودة في الطبيعمة، تنقمل    على نويمدات تحتون إال جميع المواد غ ر الم بمأة، عمدا الشماممات التي ال )أ(
يحدث أن  بطريقة تكفل عدم تسمممممرب المحتويات المشمممممعة في ظروف النقل العادية من وسممممم لة النقل وبح ا ال

 فقد في التدريع؛

يزيد   التي ال  SCO-Iعندما تنقل فقط مواد المجموعة  تكون أية وسمم لة نقل خاضممعة لالسممتشدام الحصممرن، إال )ب(
يمكن الوصمممممممول إل ها على عشمممممممرة أمثال المسمممممممتوى المنطبق  ال أسمممممممطحها التي يمكن أوالتلوث الموجود على 

 ؛2-1-7-2المب ن في 

يمكن   التي يشممممك في وجود تلوث غ ر ثابت على أسممممطحها التي ال  SCO-Iفي حالة األجسممممام من المجموعة  )ج(
ر لضممان عدم انطالق المادة ، تتشذ تداب  '1')أ(2-3-2-7-2الوصمول إل ها، بقيمة أوبر من القيم المب نة في 

 المشعة داخل وس لة النقل؛

 ؛)ه(5-3-2-7-2تستوفي المواد االنشطارية غ ر الم بأة االشتراطات الواردة في  )د(

 

125 

 :SCO-IIIفي حالة األجسام من المجموعة  )ه(

المائية الداخلية أو يتم النقل بموج  االسممتشدام الحصممرن عبر الطرق أو السممكك الحديدية أو المجارن  '1'
 البحر.

 ال ُيسَمح بالتنض د. '2'

يج  أن تب ّ ن خطة للنقل جميع األنشممممممممممممطة المرتبطة بالشممممممممممممحن، بما في ذلك الوقاية من اإلشممممممممممممعاع،  '3'
واالسممممممتجابة لحاالت الطوارئ وأن تداب ر وقائية خاصممممممة أو ضمممممموابط إدارية أو تشممممممغ لية خاصممممممة يلزم 

على األقل   ْثبت خطة النقل أن المسمتوى العام لألمان في النقل معادلاتشاذ ا أثناء النقل. ويج  أن تُ 
)فقط ألغراض االختبار المحدد  14-7-4-6للمسمتوى الذن يمكن توافره فيما لو اسمتوف ت اشمتراطات  

 (.3-15-4-6و 2-15-4-6، والذن يسبقه إجراء االختبارات المحددة في 6-15-4-6في 

، باسممممتثناء  IP-2الشاصممممة بالطرود من النوع  2-5-4-6و 1-5-4-6يج  أن تسممممتوفى اشممممتراطات   '4'
يمكن تحديده اسممممممتنادا  إلى األحكام الواردة في خطة   4-15-4-6 أن العط  األوبر المشممممممار إليه في

 ال تنطبق. 5-15-4-6النقل، وأن اشتراطات 

 .1-2-4-6ويثبَّت الجسم وأن مادة تدريع على وس لة النقل وفقا  لما  و مب َّن في  '5'

 .األطراف الشحنة للموافقة متعددة تشضع '6'

، 5-2-9-1-4وفقا  للجدول  -ب  SCOب -واألجسام الملوثة السطح    -بLSAب-ت بأ المواد المنشفضة النشاط النوعي   4-1-9-2-5
 .4-2-9-1-4ينص على خالف ذلك في  ما لم

 اشتراطات الطرود الصناعية للمواد المنخفضة النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح  5-2- 9-1-4الجدول 

 نوع الطرد الصناعي  
 ليست تحت االستخدام الحصري  االستخدام الحصري  المحتويات المشعة 

LSA-I 
 )أ( 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 
I-SCO)النوع  )أIP-1  النوعIP-1 

SCO-II  النوعIP-2  النوعIP-2 

 غ ر م بأة.  SCO-Iو LSA-I، يجوز نقل مواد المجموعة  4-2-9-1-4بمقتضى الشروط المب نة في   (أ) 

 الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية  4-1-9-3
يج  أن تكون محتويات الطرود التي تحتون على مواد انشمممطارية على النحو المحدد في تصمممميم الطرد سمممواء مباشمممرة  4-1-9-3-1

 في شهادة الموافقة. الالئحة أوفي  ذه 
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 2-4الفصل 
 المتعددة العناصرالغاز  استخدام الصهاريج النقالة وحاويات 

 9إلى  3والرتب  1أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة  4-2-1

 7و  6و 5و 4و  3و 1يتضممن  ذا القسمم االشمتراطات العامة المنطبقة على اسمتشدام الصمهاريج النقالة لنقل مواد الرت   4-2-1-1
والفحص واالختبار المب نة تفاصمم لها في والصممنع . وعالوة على  ذه االشممتراطات العامة، تسممتوفي الصممهاريج النقالة اشممتراطات التصممميم 9و 8و
من قائمة   10في الصممممممممممممممهماريج النقمالة طبقما  للتوجيمه المنطبق على الصممممممممممممممهريج النقمال المحمدد، الذن يرد رقممه في العمود . وتنقمل المواد  6-7-2

بالصممممهاريج النقالة التي ترد أرقامها لكل مادة  المتعلقة ، ولألحكام الشاصممممةT23( إلى )T1 6-2-5-2-4البضممممائع الشطرة ووصممممفه في الفقرة 
 .3-5-2-4 مة البضائع الشطرة، وأوصافها في الفقرةمن قائ  11على حدة في العمود 

تكون الصممممهاريج النقالة محمية أثناء النقل بدرجة مالئمة من انعطاب جدار الصممممهريج ومعدات التشممممغ ل نتيجة لصممممدم   4-2-1-2
تكون  ناع ضممممممممرورة   االنقالب، ال حالة بناء جدار الصممممممممهريج ومعدات التشممممممممغ ل بطريقة تتحمل الصممممممممدم أو النقالب. وفي طولي أو جانبي أو

 .5-17-2-7-6لهذه الحماية في لحمايتها على  ذا النحو. وترد أمثلة 

تحولها   إذا اتشذت الشطوات الالزمة لمنع تحللها أو تقبل  ذه المواد للنقل إال إن بعض المواد غ ر مستقرة كيميائيا . وال 4-2-1-3
ن أن تسممب  حدوث  بلمرتها على نحو خطر أثناء النقل. ولهذا الغرض، يولى ا تمام خاص لضمممان عدم احتواء الصممهاريج على أن مواد يمك أو

  ذه التفاعالت.

درجة حرارة العازل  ال تتجاوز درجة حرارة السمممممممممممطح الشارجي للصمممممممممممهريج، باسمممممممممممتثناء الفتحات ووسمممممممممممائل اإلغالق، أو 4-2-1-4
 °س أثناء النقل. وعند الضرورة، يتع ن أن يكون الصهريج معزوال  عزال  حراريا .70 الحرارن 

تنظ  بعد وغ ر المفرغة من الغازات الشممممممممممروط ذاتها التي تنطبق على   ارغة والتي لمتسممممممممممتوفي الصممممممممممهاريج النقالة الف 4-2-1-5
 الصهاريج النقالة المملوءة بالمواد التي كانت تحتون عل ها قبل تفريغها.

 :ال تنقل المواد في ُحجرات متجاورة من الصهريج نفسه عندما يكون  ناع احتمال لحدوث تفاعل خطر فيما ب نها وتسب   6- 1- 2- 4

 احتراقا  و/أو انبعاث حرارة كب رة؛ )أ(

 خانقة؛ سمية أو انبعاث غازات لهوبة أو )ب(

 تكّون مواد أّوالة؛ )ج(

 تكّون مواد غ ر مستقرة كيميائيا ؛ )د(

 ارتفاعا  خطرا  في الضغط. )ه(

واالختبار األول  ن لكل صممهريج نقال،  تحفي شممهادة اعتماد التصممميم وتقرير االختبار والشممهادة التي تب ن نتائج الفحص  4-2-1-7
لة من قبلها، لدى السملطة أو الصمادرة عن السملطة المشتصمة أو اله ئة المعنية ولدى مالك الصمهريج. وعلى مالك الصمهريج أن يقدم  اله ئة المشوَّ

  ذه الوثائق بناء على طل  أية سلطة مشتصة.

، توّفر بناء  2- 20- 2- 7- 6ى اللوحة المعدنية المب نة تفاصمممممممممم لها في يظهر اسممممممممممم المادة )المواد( المنقولة عل  ما لم  8- 1- 2- 4
لة من قبلها نسمممشة من الشمممهادة المب نة في  على طل  السممملطة المشتصمممة أو  المرسمممل إليه  ويقدمها المرسمممل أو   1- 18- 2- 7- 6اله ئة المشوَّ

 الوك ل، حس  االقتضاء.  أو 
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 2-4الفصل 
 المتعددة العناصرالغاز  استخدام الصهاريج النقالة وحاويات 

 9إلى  3والرتب  1أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة  4-2-1

 7و  6و 5و 4و  3و 1يتضممن  ذا القسمم االشمتراطات العامة المنطبقة على اسمتشدام الصمهاريج النقالة لنقل مواد الرت   4-2-1-1
والفحص واالختبار المب نة تفاصمم لها في والصممنع . وعالوة على  ذه االشممتراطات العامة، تسممتوفي الصممهاريج النقالة اشممتراطات التصممميم 9و 8و
من قائمة   10في الصممممممممممممممهماريج النقمالة طبقما  للتوجيمه المنطبق على الصممممممممممممممهريج النقمال المحمدد، الذن يرد رقممه في العمود . وتنقمل المواد  6-7-2

بالصممممهاريج النقالة التي ترد أرقامها لكل مادة  المتعلقة ، ولألحكام الشاصممممةT23( إلى )T1 6-2-5-2-4البضممممائع الشطرة ووصممممفه في الفقرة 
 .3-5-2-4 مة البضائع الشطرة، وأوصافها في الفقرةمن قائ  11على حدة في العمود 

تكون الصممممهاريج النقالة محمية أثناء النقل بدرجة مالئمة من انعطاب جدار الصممممهريج ومعدات التشممممغ ل نتيجة لصممممدم   4-2-1-2
تكون  ناع ضممممممممرورة   االنقالب، ال حالة بناء جدار الصممممممممهريج ومعدات التشممممممممغ ل بطريقة تتحمل الصممممممممدم أو النقالب. وفي طولي أو جانبي أو

 .5-17-2-7-6لهذه الحماية في لحمايتها على  ذا النحو. وترد أمثلة 

تحولها   إذا اتشذت الشطوات الالزمة لمنع تحللها أو تقبل  ذه المواد للنقل إال إن بعض المواد غ ر مستقرة كيميائيا . وال 4-2-1-3
ن أن تسممب  حدوث  بلمرتها على نحو خطر أثناء النقل. ولهذا الغرض، يولى ا تمام خاص لضمممان عدم احتواء الصممهاريج على أن مواد يمك أو

  ذه التفاعالت.

درجة حرارة العازل  ال تتجاوز درجة حرارة السمممممممممممطح الشارجي للصمممممممممممهريج، باسمممممممممممتثناء الفتحات ووسمممممممممممائل اإلغالق، أو 4-2-1-4
 °س أثناء النقل. وعند الضرورة، يتع ن أن يكون الصهريج معزوال  عزال  حراريا .70 الحرارن 

تنظ  بعد وغ ر المفرغة من الغازات الشممممممممممروط ذاتها التي تنطبق على   ارغة والتي لمتسممممممممممتوفي الصممممممممممهاريج النقالة الف 4-2-1-5
 الصهاريج النقالة المملوءة بالمواد التي كانت تحتون عل ها قبل تفريغها.

 :ال تنقل المواد في ُحجرات متجاورة من الصهريج نفسه عندما يكون  ناع احتمال لحدوث تفاعل خطر فيما ب نها وتسب   6- 1- 2- 4

 احتراقا  و/أو انبعاث حرارة كب رة؛ )أ(

 خانقة؛ سمية أو انبعاث غازات لهوبة أو )ب(

 تكّون مواد أّوالة؛ )ج(

 تكّون مواد غ ر مستقرة كيميائيا ؛ )د(

 ارتفاعا  خطرا  في الضغط. )ه(

واالختبار األول  ن لكل صممهريج نقال،  تحفي شممهادة اعتماد التصممميم وتقرير االختبار والشممهادة التي تب ن نتائج الفحص  4-2-1-7
لة من قبلها، لدى السملطة أو الصمادرة عن السملطة المشتصمة أو اله ئة المعنية ولدى مالك الصمهريج. وعلى مالك الصمهريج أن يقدم  اله ئة المشوَّ

  ذه الوثائق بناء على طل  أية سلطة مشتصة.

، توّفر بناء  2- 20- 2- 7- 6ى اللوحة المعدنية المب نة تفاصمممممممممم لها في يظهر اسممممممممممم المادة )المواد( المنقولة عل  ما لم  8- 1- 2- 4
لة من قبلها نسمممشة من الشمممهادة المب نة في  على طل  السممملطة المشتصمممة أو  المرسمممل إليه  ويقدمها المرسمممل أو   1- 18- 2- 7- 6اله ئة المشوَّ

 الوك ل، حس  االقتضاء.  أو 
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 درجة الملء 4-2-1-9
ي بأ الصممهريج بمواد يحتمل، لدى تالمسممها مع مواد   رسممل اسممتشدام الصممهريج النقال المناسمم ، وأالقبل الملء، يكفل الم 4-2-1-9-1

تضممممع   ذه  أية بطانات واةية، أن تتفاعل معها تفاعال  خطرا  لتكون نواتج خطرة أو معدات التشممممغ ل أو الحشممممايا أو صممممنع جدار الصممممهريج أو
ر المرسمل مع منتج المادة ومع السملطة المشتصمة للحصمول على إرشمادات بشمأن توافق المادة المواد بدرجة ملحوظة. وقد يتطل  األمر أن يتشماو 

 المنقولة مع مواد صنع الصهريج النقال.

.  6-9-1-2-4إلى  2-9-1-2-4يتجاوز المسمممممممممتوى المنصممممممممموص عليه في الفقرات   ال تمأل الصمممممممممهاريج النقالة بما 4-2-1-9-1-1
على كمممل ممممادة على حمممدة في توج همممات التعبئمممة   1-5-9-1-2-4 أو  3-9-1-2-4 أو  2-9-1-2-4ويحمممدد انطبممماق األحكمممام الواردة في  

من قائمة  11 أو 10أن من العمودين   وفي 3-5-2-4في  أو 6-2-5-2-4في  األحكام الشاصممممة المنطبقة على الصممممهريج النقال الواردة   أو
 البضائع الشطرة.

 تحدد المعادلة التالية الدرجة القصوى للملء )بالنسبة المئوية( لالستشدام العام: 4-2-1-9-2

 Degree of filling)درجة الملء(   

، والسوائل التي  IIو  I، في مجموعتي التعبئة 8والرتبة  1-6نسبة المئوية( لسوائل الش بة أما درجة الملء القصوى )بال 4-2-1-9-3
 التالية: °س، فإنها تحدد بالمعادلة56بار( عند درجة  1,75ك لوباسكال ) 175يزيد ف ها الضغط البشارن المطلق على 

 Degree of filling)درجة الملء(   

( في  ات ن المعادلت ن متوسمممممممط معامل التمدد الحجمي للسمممممممائل ب ن متوسمممممممط درجة حرارة السمممممممائل أثناء αتعني بألفاب ) 4-2-1-9-4
س°(. ويمكن حسماب   ( )و ما بدرجات الحرارة المئوية بسملسم وسبrt( والمتوسمط األقصمى لدرجة حرارة الحمولة أثناء النقل )ftعملية الملء )

 ( للسوائل المنقولة في درجة الحرارة المحيطة بالمعادلة التالية:αةيمة بألفاب )

 α)ألفا(    

 °س على التوالي.50°س و15 ما كثافة السائل عند  50dو 15dح ا 

°س، فيما عدا أنه بالنسمبة لعمليات النقل التي 50( على أنه يسماون rtيؤخذ المتوسمط األقصمى لدرجة حرارة الحمولة ) 4-2-1-9-4-1
أن تتطل  درجة حرارة أعلى،   توافق على درجة حرارة أقل أوالمتطرفة، يجوز للسمممممملطات المشتصممممممة أن   تجرى في الظروف المناخية المعتدلة أو

 حس  االقتضاء.

على الصهاريج النقالة التي تحتون على مواد تضبط   1-4-9-1-2-4إلى   2-9-1-2-4ال تنطبق االشتراطات من   4-2-1-9-5
°س )على سممممممب ل المثال عن طريق وسمممممم لة للتسممممممش ن(. ويسممممممتشدم منظم لدرجة الحرارة في الصممممممهاريج النقالة 50درجة حرارتها أثناء النقل فوق 

 نقل.في المائة في أن وقت أثناء ال 95تتجاوز درجة الملء القصوى  المزودة بوس لة تسش ن لضمان أال

تحدد المعادلة التالية درجة الملء القصمممموى )بالنسممممبة المئوية( للمواد الصمممملبة المنقولة في درجة حرارة أعلى من درجات   4-2-1-9-5-1
 حرارة انصهار ا وللسوائل المنقولة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة:

 Degree of fillingة الملء( )درج  

 ما كثافة السمممممائل عند متوسمممممط درجة حرارة السمممممائل أثناء الملء والمتوسمممممط األقصمممممى لدرجة حرارة    rdو  fdح ا   
 الحمولة أثناء النقل على التوالي.
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 النقل في الحاالت التالية:ال تقدم الصهاريج النقالة الستشدامها في  4-2-1-9-6

درجة الحرارة   °س، أو20ث عند درجة  /2مم  2 680إذا كانت درجة ملئها بالسوائل ذات اللزوجة التي تقل عن  )أ(
في المائة،   80في المائة ولكن تقل عن  20القصمممممممموى للمادة أثناء النقل في حالة المواد المسممممممممشنة، تزيد على 

 7 500 سممعتها  تتجاوز  بألواح مشمدة للتمّورات إلى ُحجرات ال  سمممة بحواجز أو إذا كانت الصممهاريج النقالة مق  إال 
 لتر؛

 معدات التشغ ل؛  وإذا كانت بها بقايا من مواد نقلت ف ها قبال  وملتصقة على السطح الشارجي لجدار الصهريج أو  )ب( 

 تأم نه؛ رفعه أوترت بات  عط  إلى حّد يهدد سالمة الصهريج النقال أو وإذا كان بها تسري  أو )ج(

 يكن قد تم فحص معدات التشغ ل وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة. وما لم )د(

ينطبق  ذا الحكم على   لروافع الشموكية، الموجودة على جسمم الصمهاريج النقالة عندما يمأل الصمهريج. والا  مناشم  تغلق 4-2-1-9-7
 لروافع الشوكية.ا ، تزويد ا بوس لة إغالق لمناش 4-17-2-7-6يلزم، وفقا  للفقرة  الصهاريج النقالة التي ال

 النقالة في الصهاريج 3أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-10
  8- 2- 7- 6للفقرات   تكون جميع الصمممهاريج النقالة المشصمممصمممة لنقل السممموائل اللهوبة مغلقة وتزود بوسمممائل تشأيف الضمممغط وفقا   4-2-1-10-1

 .15-2-7-6إلى 

  النقل البرن في حالة الصمهاريج النقالة المشصمصمة لالسمتشدام البرن وحده، يجوز أن تسممح اللوائح ذات الصملة التي تنظم  1-1- 10- 1- 2- 4
 بمنظومات تهوية مفتوحة.

 ( في الصهاريج النقالة1-4)غير المواد الذاتية التفاعل، الشعبة  4أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-11
 .محجوزة 

 .1-13-1-2-4، انظر 1-4يتعلق بالمواد الذاتية التفاعل في الش بة  فيما مالحظة: 

 في الصهاريج النقالة 1-5بق على نقل مواد الشعبة أحكام إضافية تنط 4-2-1-12
 .محجوزة 

 في الصهاريج النقالة 1-4والمواد الذاتية التفاعل في الش بة  2-5أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الش بة  4-2-1-13

للموافقة عليه. ويرسممممممممل إخطار بذلك إلى يج  اختبار كل مادة وتقديم تقرير إلى السمممممممملطة المشتصممممممممة في بلد المنشممممممممأ  4-2-1-13-1
السمممملطة المشتصممممة لبلد المقصممممد. ويتضمممممن اإلخطار معلومات النقل ذات الصمممملة والتقرير مع نتائج االختبار. وتتضمممممن االختبارات التي تجرى 

 يلي: االختبارات الالزمة لما

 عملية النقل؛  إثبات توافق جميع المواد التي تتالمس عادة مع المادة المنقولة أثناء )أ(

 تقديم بيانات تصميم وسائل تشأيف الضغط ومواجهة الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم الصهريج النقال. )ب(

 ويتضمن التقرير وصفا  واضحا  ألن حكم إضافي الزم ألمان نقل المادة.

المواد   ة العضممممموية من النوع ‘واو‘ أوتنطبق األحكام التالية على الصمممممهاريج النقالة المشصمممممصمممممة لنقل األواسممممم د الفوةي  4-2-1-13-2
حمالمة تنمازع األحكمام ُترجَّح  مذه األحكمام  أعلى. وفي °س أو55المذاتيمة التفماعمل من النوع ‘واو‘، التي تبلغ درجمة حرارة انحاللهما المذاتي التسممممممممممممممارع 

لذاتي التسمممممارع للمادة واإلحاطة بالن ران على . وحاالت الطوارئ التي يتع ن أخذ ا في االعتبار  ي االنحالل ا2-7-6على األحكام المب نة في  
 .8-13-1-2-4النحو المب ن في 
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 درجة الملء 4-2-1-9
ي بأ الصممهريج بمواد يحتمل، لدى تالمسممها مع مواد   رسممل اسممتشدام الصممهريج النقال المناسمم ، وأالقبل الملء، يكفل الم 4-2-1-9-1

تضممممع   ذه  أية بطانات واةية، أن تتفاعل معها تفاعال  خطرا  لتكون نواتج خطرة أو معدات التشممممغ ل أو الحشممممايا أو صممممنع جدار الصممممهريج أو
ر المرسمل مع منتج المادة ومع السملطة المشتصمة للحصمول على إرشمادات بشمأن توافق المادة المواد بدرجة ملحوظة. وقد يتطل  األمر أن يتشماو 

 المنقولة مع مواد صنع الصهريج النقال.

.  6-9-1-2-4إلى  2-9-1-2-4يتجاوز المسمممممممممتوى المنصممممممممموص عليه في الفقرات   ال تمأل الصمممممممممهاريج النقالة بما 4-2-1-9-1-1
على كمممل ممممادة على حمممدة في توج همممات التعبئمممة   1-5-9-1-2-4 أو  3-9-1-2-4 أو  2-9-1-2-4ويحمممدد انطبممماق األحكمممام الواردة في  

من قائمة  11 أو 10أن من العمودين   وفي 3-5-2-4في  أو 6-2-5-2-4في  األحكام الشاصممممة المنطبقة على الصممممهريج النقال الواردة   أو
 البضائع الشطرة.

 تحدد المعادلة التالية الدرجة القصوى للملء )بالنسبة المئوية( لالستشدام العام: 4-2-1-9-2

 Degree of filling)درجة الملء(   

، والسوائل التي  IIو  I، في مجموعتي التعبئة 8والرتبة  1-6نسبة المئوية( لسوائل الش بة أما درجة الملء القصوى )بال 4-2-1-9-3
 التالية: °س، فإنها تحدد بالمعادلة56بار( عند درجة  1,75ك لوباسكال ) 175يزيد ف ها الضغط البشارن المطلق على 

 Degree of filling)درجة الملء(   

( في  ات ن المعادلت ن متوسمممممممط معامل التمدد الحجمي للسمممممممائل ب ن متوسمممممممط درجة حرارة السمممممممائل أثناء αتعني بألفاب ) 4-2-1-9-4
س°(. ويمكن حسماب   ( )و ما بدرجات الحرارة المئوية بسملسم وسبrt( والمتوسمط األقصمى لدرجة حرارة الحمولة أثناء النقل )ftعملية الملء )

 ( للسوائل المنقولة في درجة الحرارة المحيطة بالمعادلة التالية:αةيمة بألفاب )

 α)ألفا(    

 °س على التوالي.50°س و15 ما كثافة السائل عند  50dو 15dح ا 

°س، فيما عدا أنه بالنسمبة لعمليات النقل التي 50( على أنه يسماون rtيؤخذ المتوسمط األقصمى لدرجة حرارة الحمولة ) 4-2-1-9-4-1
أن تتطل  درجة حرارة أعلى،   توافق على درجة حرارة أقل أوالمتطرفة، يجوز للسمممممملطات المشتصممممممة أن   تجرى في الظروف المناخية المعتدلة أو

 حس  االقتضاء.

على الصهاريج النقالة التي تحتون على مواد تضبط   1-4-9-1-2-4إلى   2-9-1-2-4ال تنطبق االشتراطات من   4-2-1-9-5
°س )على سممممممب ل المثال عن طريق وسمممممم لة للتسممممممش ن(. ويسممممممتشدم منظم لدرجة الحرارة في الصممممممهاريج النقالة 50درجة حرارتها أثناء النقل فوق 

 نقل.في المائة في أن وقت أثناء ال 95تتجاوز درجة الملء القصوى  المزودة بوس لة تسش ن لضمان أال

تحدد المعادلة التالية درجة الملء القصمممموى )بالنسممممبة المئوية( للمواد الصمممملبة المنقولة في درجة حرارة أعلى من درجات   4-2-1-9-5-1
 حرارة انصهار ا وللسوائل المنقولة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة:

 Degree of fillingة الملء( )درج  

 ما كثافة السمممممائل عند متوسمممممط درجة حرارة السمممممائل أثناء الملء والمتوسمممممط األقصمممممى لدرجة حرارة    rdو  fdح ا   
 الحمولة أثناء النقل على التوالي.
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 النقل في الحاالت التالية:ال تقدم الصهاريج النقالة الستشدامها في  4-2-1-9-6

درجة الحرارة   °س، أو20ث عند درجة  /2مم  2 680إذا كانت درجة ملئها بالسوائل ذات اللزوجة التي تقل عن  )أ(
في المائة،   80في المائة ولكن تقل عن  20القصمممممممموى للمادة أثناء النقل في حالة المواد المسممممممممشنة، تزيد على 

 7 500 سممعتها  تتجاوز  بألواح مشمدة للتمّورات إلى ُحجرات ال  سمممة بحواجز أو إذا كانت الصممهاريج النقالة مق  إال 
 لتر؛

 معدات التشغ ل؛  وإذا كانت بها بقايا من مواد نقلت ف ها قبال  وملتصقة على السطح الشارجي لجدار الصهريج أو  )ب( 

 تأم نه؛ رفعه أوترت بات  عط  إلى حّد يهدد سالمة الصهريج النقال أو وإذا كان بها تسري  أو )ج(

 يكن قد تم فحص معدات التشغ ل وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة. وما لم )د(

ينطبق  ذا الحكم على   لروافع الشموكية، الموجودة على جسمم الصمهاريج النقالة عندما يمأل الصمهريج. والا  مناشم  تغلق 4-2-1-9-7
 لروافع الشوكية.ا ، تزويد ا بوس لة إغالق لمناش 4-17-2-7-6يلزم، وفقا  للفقرة  الصهاريج النقالة التي ال

 النقالة في الصهاريج 3أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-10
  8- 2- 7- 6للفقرات   تكون جميع الصمممهاريج النقالة المشصمممصمممة لنقل السممموائل اللهوبة مغلقة وتزود بوسمممائل تشأيف الضمممغط وفقا   4-2-1-10-1

 .15-2-7-6إلى 

  النقل البرن في حالة الصمهاريج النقالة المشصمصمة لالسمتشدام البرن وحده، يجوز أن تسممح اللوائح ذات الصملة التي تنظم  1-1- 10- 1- 2- 4
 بمنظومات تهوية مفتوحة.

 ( في الصهاريج النقالة1-4)غير المواد الذاتية التفاعل، الشعبة  4أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-11
 .محجوزة 

 .1-13-1-2-4، انظر 1-4يتعلق بالمواد الذاتية التفاعل في الش بة  فيما مالحظة: 

 في الصهاريج النقالة 1-5بق على نقل مواد الشعبة أحكام إضافية تنط 4-2-1-12
 .محجوزة 

 في الصهاريج النقالة 1-4والمواد الذاتية التفاعل في الش بة  2-5أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الش بة  4-2-1-13

للموافقة عليه. ويرسممممممممل إخطار بذلك إلى يج  اختبار كل مادة وتقديم تقرير إلى السمممممممملطة المشتصممممممممة في بلد المنشممممممممأ  4-2-1-13-1
السمممملطة المشتصممممة لبلد المقصممممد. ويتضمممممن اإلخطار معلومات النقل ذات الصمممملة والتقرير مع نتائج االختبار. وتتضمممممن االختبارات التي تجرى 

 يلي: االختبارات الالزمة لما

 عملية النقل؛  إثبات توافق جميع المواد التي تتالمس عادة مع المادة المنقولة أثناء )أ(

 تقديم بيانات تصميم وسائل تشأيف الضغط ومواجهة الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم الصهريج النقال. )ب(

 ويتضمن التقرير وصفا  واضحا  ألن حكم إضافي الزم ألمان نقل المادة.

المواد   ة العضممممموية من النوع ‘واو‘ أوتنطبق األحكام التالية على الصمممممهاريج النقالة المشصمممممصمممممة لنقل األواسممممم د الفوةي  4-2-1-13-2
حمالمة تنمازع األحكمام ُترجَّح  مذه األحكمام  أعلى. وفي °س أو55المذاتيمة التفماعمل من النوع ‘واو‘، التي تبلغ درجمة حرارة انحاللهما المذاتي التسممممممممممممممارع 

لذاتي التسمممممارع للمادة واإلحاطة بالن ران على . وحاالت الطوارئ التي يتع ن أخذ ا في االعتبار  ي االنحالل ا2-7-6على األحكام المب نة في  
 .8-13-1-2-4النحو المب ن في 
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المواد الذاتية  تحدد السملطة المشتصمة لبلد المنشمأ األحكام اإلضمافية التي تنطبق على نقل األواسم د الفوةية العضموية أو 4-2-1-13-3
الصممممممممممهاريج النقالة. ويرسممممممممممل إخطار بذلك إلى السمممممممممملطة المشتصممممممممممة   °س في55التفاعل، التي تقل درجة حرارة انحاللها الذاتي التسممممممممممارع عن  

 المقصد. لبلد

 بار(. 4ميغاباسكال ) 0,4يقل عن  يصمم الصهريج النقال بح ا يتحمل ضغط اختبار ال 4-2-1-13-4

 تجهز الصهاريج النقالة بوسائل الستشعار درجة الحرارة. 4-2-1-13-5

النقالة بوسمممائل لتشأيف الضمممغط ووسمممائل لمواجهة الطوارئ. ويمكن أيضممما  اسمممتشدام وسمممائل لتشأيف تجهز الصمممهاريج   4-2-1-13-6
يسمممممح   تفريغ الهواء. وتضممممبط وسممممائل تشأيف الضممممغط لتعمل عند ضممممغوط تحدد وفقا  لشصممممائص المادة وخصممممائص بناء الصممممهريج النقال. وال

 باستشدام عناصر قابلة لالنصهار في جدار الصهريج.

تتكون وسائل تشأيف الضغط من صمامات محّملة بنابض ومجهزة بح ا تمنع التراوم الكب ر لنواتج االنحالل واألبشرة  4-2-1-13-7
°س داخل الصمممممهريج النقال. وتقرر قدرة صممممممامات تشأيف الضمممممغط الذن يبدأ عنده التصمممممريف على أسممممماس نتائج االختبارات  50المنبعثة عند 

يسممح الضمغط الذن يبدأ عنده التصمريف بأن حال بتسمرب السمائل من الصممام )الصممامات( إذا  ج  أال. غ ر أنه ي 1-13-1-2-4المب نة في  
 انقل  الصهريج النقال.

مممة، أو يجوز أن تكون وسمممممممممممممممائممل مواجهممة الطوارئ من األنواع المحملممة بنممابض أو 4-2-1-13-8 خليط من االثن ن،  األنواع القصمممممممممممممم 
تقل عن سمممماعة واحدة من اإلحاطة الكاملة بالن ران محسمممموبة   نحالل واألبشرة المنبعثة خالل فترة التكون مصممممممة لتنأيس جميع نواتج اال بح ا

 بالمعادلة التالية:
 

 ح ا:
q = ]امتصاص الحرارة ]وات 
A = [2المساحة المبتّلة ]م 
F = معامل العزل 
F = 1 للصهاريج غ ر المعزولة، أو 

 للصهاريج المعزولة      
 ح ا:

K = وات  الموصلية الحرارية للطبقة العازلة[x 1-مx 1-كلفن] 
L = م[ سمك الطبقة العازلة[ 
U = K/L وات  = معامل االنتقال الحرارن للعازلة[x 2-م x 1-كلفن] 
T = ولفن[ درجة حرارة المادة في ظروف التشأيف[ 
  7- 13- 1- 2- 4يكون الضمغط الذن يبدأ عنده التصمريف في وسم لة )وسمائل( مواجهة الطوارئ أعلى من الضمغط المب ن في   

يتجاوز الضمممممغط األقصمممممى في  . وتحدد أبعاد وسمممممائل مواجهة الطوارئ بح ا ال1-13-1-2-4ويبنى على نتائج االختبارات المشمممممار إل ها في 
 ا .الصهريج الضغط االختبارن للصهريج مطلق

 في دل ل االختبارات والمعاي ر. 5يرد مثال لطريقة تحديد حجم وسائل مواجهة الطوارئ في التذي ل  مالحظة:
في  1تحدد قدرة وعتبة تشمممغ ل وسممم لة )وسمممائل( مواجهة الطوارئ للصمممهاريج النقالة المعزولة بافتراض نسمممبة فقد للعزل  4-2-1-13-9

 المائة من مساحة السطح الشارجي.
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)923( TUF −

=

82.0
XX AF70961q =

 

131 

دة بنابض بوسممم لة مانعة لله . ويج  إيالء اال تمام لالنشفاض في  4-2-1-13-10 تجهز وسمممائل تشأيف الضمممغط والصممممامات المزوَّ
 شأيف الذن تسببه مانعة الله .قدرة الت 

  تبقى في داخلها أن كميات من األوسم د الفوقي العضمون  ترت  معدات التشمغ ل كالصممامات واألناب   الشارجية بح ا ال  4-2-1-13-11
 بعد ملء الصهريج النقال.

الشممممممس. فإذا كانت درجة حرارة    محمية بدرع واق من أشمممممعة يمكن أن تكون الصمممممهاريج النقالة معزولة بمادة عازلة أو 4-2-1-13-12
  إذا كان الصممهريج النقال مصممنوعا  من األلومن وم، وج  أن يكون الصممهريج أقل، أو  °س أو 55االنحالل الذاتي التسممارع للمادة في الصممهريج النقال 
 معدنيا  ساطعا . معزوال  بالكامل. ويكون السطح الشارجي أبيض أو

 °س.15في المائة عند درجة  90ال تتجاوز درجة الملء  4-2-1-13-13

 األمم المتحدة، واالسم التقني، والترك ز المعتمد للمادة المعنية. رقم 2-20-2-7-6تتضمن العالمات المب نة في  4-2-1-13-14

التحديد في يجوز اسممتشدام الصممهاريج النقالة لنقل األواسمم د الفوةية العضمموية والمواد الذاتية التفاعل المدرجة على وجه   4-2-1-13-15
 .6-2-5-2-4للصهاريج النقالة، الوارد في  T23 التوجيه رقم

 في الصهاريج النقالة 1-6أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-14
 محجوزة 

 في الصهاريج النقالة 2-6أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-15
 محجوزة 

 في الصهاريج النقالة 7ى نقل مواد الرتبة أحكام إضافية تنطبق عل 4-2-1-16
 ال تستشدم الصهاريج النقالة المستشدمة في نقل المواد المشعة لنقل بضائع أخرى. 4-2-1-16-1

 تكون أية ةيمة أخرى تعتمد ا السلطة المشتصة. في المائة، أو 90ال تتجاوز درجة ملء الصهاريج النقالة  4-2-1-16-2

 في الصهاريج النقالة 8أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-17
 تتجاوز عاما  واحدا . على فترات ال 8تفحص وسائل تشأيف الضغط في الصهاريج النقالة المستشدمة لنقل مواد الرتبة  4-2-1-17-1

 في الصهاريج النقالة 9كام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة أح 4-2-1-18
 محجوزة 

 أحكام إضافية تنطبق على نقل المواد الصلبة التي تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهارها 4-2-1-19
يشصممص لها توجيه خاص بتعبئة   تقدم للنقل عند درجة أعلى من نقطة انصممهار ا والتي لم المواد الصمملبة التي تنقل أو 4-2-1-19-1

ينطبق على نقلها   التي خصممممص لها توجيه خاص بتعبئة الصممممهاريج النقالة ال من قائمة البضممممائع الشطرة، أو 10الصممممهاريج النقالة في العمود 
 2-4 أو 1-4عند درجات حرارة أعلى من نقطة ذوبانها، يمكن نقلها في صمممممهاريج نقالة شمممممريطة أن تكون المواد الصممممملبة مصمممممّنفة في الشمممممع   

وتنتمي إلى  8الرتبة  أو 1-6بالشممممممم بة  ةالشاصممممممم   ةر و غ ر الشط  خطورة فرعيةتنطون على أن  وال  9و 8الرتبت ن   أو 1-6 أو 1-5 أو 3-4 أو
 .IIIو  IIمجموعتي التعبئة 

 T4تسممتوفي الصممهاريج النقالة المسممتشدمة لنقل  ذه المواد الصمملبة عند درجة أعلى من نقطة انصممهار ا أحكام التوجيه   4-2-1-19-2
يذكر غ ر ذلك في قائمة  ، ما لمIIللمواد الصممملبة في مجموعة التعبئة  T7التوجيه   أو  IIIجموعة التعبئة  للصمممهاريج النقالة للمواد الصممملبة في م

. 5-2-5-2-4أعلى بحسم  الفقرة  . ويجوز اختبار صمهريج نقال يوفر مسمتوى مكافئا  من السمالمة أو2-3البضمائع الشطرة الواردة في الفصمل 
 (.TP3)التوجيه  5-9-1-2-4 ئوية( وفقا  للفقرةوتحدد الدرجة القصوى للملء )بالنسبة الم
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المواد الذاتية  تحدد السملطة المشتصمة لبلد المنشمأ األحكام اإلضمافية التي تنطبق على نقل األواسم د الفوةية العضموية أو 4-2-1-13-3
الصممممممممممهاريج النقالة. ويرسممممممممممل إخطار بذلك إلى السمممممممممملطة المشتصممممممممممة   °س في55التفاعل، التي تقل درجة حرارة انحاللها الذاتي التسممممممممممارع عن  

 المقصد. لبلد

 بار(. 4ميغاباسكال ) 0,4يقل عن  يصمم الصهريج النقال بح ا يتحمل ضغط اختبار ال 4-2-1-13-4

 تجهز الصهاريج النقالة بوسائل الستشعار درجة الحرارة. 4-2-1-13-5

النقالة بوسمممائل لتشأيف الضمممغط ووسمممائل لمواجهة الطوارئ. ويمكن أيضممما  اسمممتشدام وسمممائل لتشأيف تجهز الصمممهاريج   4-2-1-13-6
يسمممممح   تفريغ الهواء. وتضممممبط وسممممائل تشأيف الضممممغط لتعمل عند ضممممغوط تحدد وفقا  لشصممممائص المادة وخصممممائص بناء الصممممهريج النقال. وال

 باستشدام عناصر قابلة لالنصهار في جدار الصهريج.

تتكون وسائل تشأيف الضغط من صمامات محّملة بنابض ومجهزة بح ا تمنع التراوم الكب ر لنواتج االنحالل واألبشرة  4-2-1-13-7
°س داخل الصمممممهريج النقال. وتقرر قدرة صممممممامات تشأيف الضمممممغط الذن يبدأ عنده التصمممممريف على أسممممماس نتائج االختبارات  50المنبعثة عند 

يسممح الضمغط الذن يبدأ عنده التصمريف بأن حال بتسمرب السمائل من الصممام )الصممامات( إذا  ج  أال. غ ر أنه ي 1-13-1-2-4المب نة في  
 انقل  الصهريج النقال.

مممة، أو يجوز أن تكون وسمممممممممممممممائممل مواجهممة الطوارئ من األنواع المحملممة بنممابض أو 4-2-1-13-8 خليط من االثن ن،  األنواع القصمممممممممممممم 
تقل عن سمممماعة واحدة من اإلحاطة الكاملة بالن ران محسمممموبة   نحالل واألبشرة المنبعثة خالل فترة التكون مصممممممة لتنأيس جميع نواتج اال بح ا

 بالمعادلة التالية:
 

 ح ا:
q = ]امتصاص الحرارة ]وات 
A = [2المساحة المبتّلة ]م 
F = معامل العزل 
F = 1 للصهاريج غ ر المعزولة، أو 

 للصهاريج المعزولة      
 ح ا:

K = وات  الموصلية الحرارية للطبقة العازلة[x 1-مx 1-كلفن] 
L = م[ سمك الطبقة العازلة[ 
U = K/L وات  = معامل االنتقال الحرارن للعازلة[x 2-م x 1-كلفن] 
T = ولفن[ درجة حرارة المادة في ظروف التشأيف[ 
  7- 13- 1- 2- 4يكون الضمغط الذن يبدأ عنده التصمريف في وسم لة )وسمائل( مواجهة الطوارئ أعلى من الضمغط المب ن في   

يتجاوز الضمممممغط األقصمممممى في  . وتحدد أبعاد وسمممممائل مواجهة الطوارئ بح ا ال1-13-1-2-4ويبنى على نتائج االختبارات المشمممممار إل ها في 
 ا .الصهريج الضغط االختبارن للصهريج مطلق

 في دل ل االختبارات والمعاي ر. 5يرد مثال لطريقة تحديد حجم وسائل مواجهة الطوارئ في التذي ل  مالحظة:
في  1تحدد قدرة وعتبة تشمممغ ل وسممم لة )وسمممائل( مواجهة الطوارئ للصمممهاريج النقالة المعزولة بافتراض نسمممبة فقد للعزل  4-2-1-13-9

 المائة من مساحة السطح الشارجي.
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دة بنابض بوسممم لة مانعة لله . ويج  إيالء اال تمام لالنشفاض في  4-2-1-13-10 تجهز وسمممائل تشأيف الضمممغط والصممممامات المزوَّ
 شأيف الذن تسببه مانعة الله .قدرة الت 

  تبقى في داخلها أن كميات من األوسم د الفوقي العضمون  ترت  معدات التشمغ ل كالصممامات واألناب   الشارجية بح ا ال  4-2-1-13-11
 بعد ملء الصهريج النقال.

الشممممممس. فإذا كانت درجة حرارة    محمية بدرع واق من أشمممممعة يمكن أن تكون الصمممممهاريج النقالة معزولة بمادة عازلة أو 4-2-1-13-12
  إذا كان الصممهريج النقال مصممنوعا  من األلومن وم، وج  أن يكون الصممهريج أقل، أو  °س أو 55االنحالل الذاتي التسممارع للمادة في الصممهريج النقال 
 معدنيا  ساطعا . معزوال  بالكامل. ويكون السطح الشارجي أبيض أو

 °س.15في المائة عند درجة  90ال تتجاوز درجة الملء  4-2-1-13-13

 األمم المتحدة، واالسم التقني، والترك ز المعتمد للمادة المعنية. رقم 2-20-2-7-6تتضمن العالمات المب نة في  4-2-1-13-14

التحديد في يجوز اسممتشدام الصممهاريج النقالة لنقل األواسمم د الفوةية العضمموية والمواد الذاتية التفاعل المدرجة على وجه   4-2-1-13-15
 .6-2-5-2-4للصهاريج النقالة، الوارد في  T23 التوجيه رقم

 في الصهاريج النقالة 1-6أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-14
 محجوزة 

 في الصهاريج النقالة 2-6أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة  4-2-1-15
 محجوزة 

 في الصهاريج النقالة 7ى نقل مواد الرتبة أحكام إضافية تنطبق عل 4-2-1-16
 ال تستشدم الصهاريج النقالة المستشدمة في نقل المواد المشعة لنقل بضائع أخرى. 4-2-1-16-1

 تكون أية ةيمة أخرى تعتمد ا السلطة المشتصة. في المائة، أو 90ال تتجاوز درجة ملء الصهاريج النقالة  4-2-1-16-2

 في الصهاريج النقالة 8أحكام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة  4-2-1-17
 تتجاوز عاما  واحدا . على فترات ال 8تفحص وسائل تشأيف الضغط في الصهاريج النقالة المستشدمة لنقل مواد الرتبة  4-2-1-17-1

 في الصهاريج النقالة 9كام إضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة أح 4-2-1-18
 محجوزة 

 أحكام إضافية تنطبق على نقل المواد الصلبة التي تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهارها 4-2-1-19
يشصممص لها توجيه خاص بتعبئة   تقدم للنقل عند درجة أعلى من نقطة انصممهار ا والتي لم المواد الصمملبة التي تنقل أو 4-2-1-19-1

ينطبق على نقلها   التي خصممممص لها توجيه خاص بتعبئة الصممممهاريج النقالة ال من قائمة البضممممائع الشطرة، أو 10الصممممهاريج النقالة في العمود 
 2-4 أو 1-4عند درجات حرارة أعلى من نقطة ذوبانها، يمكن نقلها في صمممممهاريج نقالة شمممممريطة أن تكون المواد الصممممملبة مصمممممّنفة في الشمممممع   

وتنتمي إلى  8الرتبة  أو 1-6بالشممممممم بة  ةالشاصممممممم   ةر و غ ر الشط  خطورة فرعيةتنطون على أن  وال  9و 8الرتبت ن   أو 1-6 أو 1-5 أو 3-4 أو
 .IIIو  IIمجموعتي التعبئة 

 T4تسممتوفي الصممهاريج النقالة المسممتشدمة لنقل  ذه المواد الصمملبة عند درجة أعلى من نقطة انصممهار ا أحكام التوجيه   4-2-1-19-2
يذكر غ ر ذلك في قائمة  ، ما لمIIللمواد الصممملبة في مجموعة التعبئة  T7التوجيه   أو  IIIجموعة التعبئة  للصمممهاريج النقالة للمواد الصممملبة في م

. 5-2-5-2-4أعلى بحسم  الفقرة  . ويجوز اختبار صمهريج نقال يوفر مسمتوى مكافئا  من السمالمة أو2-3البضمائع الشطرة الواردة في الفصمل 
 (.TP3)التوجيه  5-9-1-2-4 ئوية( وفقا  للفقرةوتحدد الدرجة القصوى للملء )بالنسبة الم
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 الضغط أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسّيلة غير المبّردة والمواد الكيميائية تحت 4-2-2

المسممممممّ لة غ ر المبّردة  يب ن  ذا القسممممممم االشممممممتراطات العامة التي تنطبق على اسممممممتشدام الصممممممهاريج النقالة لنقل الغازات   4-2-2-1
 والمواد الكيميائية تحت الضغط.

. وتنقل  3-7-6والفحص واالختبار المب نة تفاصمممممم لها في والصممممممنع  تسممممممتوفي الصممممممهاريج النقالة اشممممممتراطات التصممممممميم  4-2-2-2
-5-2-4هاريج النقالة، الوارد في للصمممم  T50الغازات المسمممم لة غ ر المبردة والمواد الكيميائية تحت الضممممغط في الصممممهاريج النقالة طبقا  للتوجيه  

من قائمة البضممممممائع  11، ولألحكام الشاصممممممة المتعلقة بالصممممممهاريج النقالة المنصمممممموص عل ها لغازات محددة مسمممممم لة غ ر مبردة في العمود 2-6
 .3-5-2-4الشطرة ويرد بيانها في 

الشارجي ومعدات التشممممغ ل بسممممب  الصممممدم تحمى الصممممهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسمممم  من انعطاب الجدار  4-2-2-3
تكون  ناع  االنقالب، ال حالة بناء جدار الصممممهريج ومعدات التشممممغ ل بطريقة تتحمل الصممممدم أو انقالب الصممممهريج. وفي الطولي أو الجانبي أو

 .5-13-3-7-6ضرورة لحمايتها على  ذا النحو. وترد أمثلة على  ذه الحماية في 

إذا اتشذت الشطوات الالزمة  ُتقبل  ذه المواد للنقل إال الغازات المسمّ لة غ ر المبردة غ ر مسمتقرة كيميائيا . والإن بعض   4-2-2-4
بلمرتهما على نحو خطر أثنماء النقمل. ولهمذا الغرض، يولى ا تممام خاص لضممممممممممممممممان عدم احتواء الصممممممممممممممهماريج على أن  تحولهما أو لمنع تحللهما أو

 أن تسب   ذه التفاعالت.غازات مسّ لة غ ر مبردة يمكن  

، تعّد بناء على طل  السمممممممممممملطة  2- 16- 3- 7- 6يظهر اسممممممممممممم الغازات المنقولة على اللوحة المعدنية الموصمممممممممممموفة في   ما لم  5- 2- 2- 4
لة من قبلها نسشة من الشهادة المب نة في   المشتصة أو   اس . الوك ل، حسبما ين  المرسل إليه أو  ويقدمها المرسل أو   1- 14- 3- 7- 6اله ئة المشوَّ

تفرل من الغازات الشممروط ذاتها التي تنطبق على الصممهاريج   تنظ  بعد ولم تسممتوفي الصممهاريج النقالة الفارغة والتي لم 4-2-2-6
 النقالة المملوءة بالغازات المسّ لة غ ر المبردة السابقة.

 الملء 4-2-2-7
المادة الدافعة للمادة  قل الغازات المسمممّ لة غ ر المبردة أوقبل الملء، يكفل المرسمممل أن يكون الصمممهريج النقال معتمدا  لن  4-2-2-7-1

بمادة دافعة للمادة الكيميائية تحت الضممممغط يرجح، لدى  يكون الصممممهريج محمال  بغازات مسممممّ لة غ ر مبردة أو الكيميائية تحت الضممممغط فيه، وأال
تضمع   ذه المواد  معها تفاعال  خطرا  لتكون نواتج خطرة أو  معدات التشمغ ل، أن تتفاعل الحشمايا أو تالمسمها مع مواد صمنع جدار الصمهريج أو

المادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضممممممممغط   بدرجة ملحوظة. ويج  أثناء الملء أن يكون انشفاض درجة حرارة الغاز المسممممممممّ ل غ ر المبرد أو
 في حدود مدى درجات الحرارة المتوخى في التصميم.

ال تزيد الكتلة القصمموى للغاز المسممّ ل غ ر المبرد لكل لتر من سممعة الصممهريج )وغ/لتر( على كثافة الغاز المسممّ ل غ ر   4-2-2-7-2
 °س.60 يكون الصهريج ممتلئا  بالسائل تماما  عند درجة . وعالوة على ذلك، ال0,95°س مضروبا  في 50المبرد عند درجة 

توى كتلتها اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها وكتلة الحمولة القصمممموى المسممممموح بها،  ال تمأل الصممممهاريج النقالة فوق مسمممم  4-2-2-7-3
 المحددة لكل غاز يقدم للنقل.

 ال تقدم الصهاريج النقالة الستشدامها للنقل في الحاالت التالية: 4-2-2-8

 غ ر مقبولة بسب  التمّور داخل الصهريج النقال؛ في حالة وجود فرال قمي يمكن أن يولد قوى   درولية )أ(

 وفي حالة وجود تسري ؛ )ب(

 تأم نه؛ ترت بات رفعه أو وفي حالة وجود عط  بقدر يهدد سالمة الصهريج أو )ج(

 يكن قد تم فحص معدات التشغ ل وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة. وما لم )د(

ينطبق  ذا الحكم على الصمهاريج النقالة  هاريج النقالة عندما يمأل الصمهريج. واللروافع الشموكية في الصم ا  مناشم  تغلق 4-2-2-9
 لروافع الشوكية.ا مناش  ، تزويد ا بوس لة إلغالق4-13-3-7-6يلزم، وفقا  للفقرة  التي ال
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لة المبردة 4-2-3  أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيَّ

 القسم االشتراطات العامة التي تنطبق على استشدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المس لة المبردة. يب ن  ذا  1- 3- 2- 4

. وتنقل الغازات  4-7-6والفحص واالختبار المفصمممممملة في والصممممممنع  تسممممممتوفي الصممممممهاريج النقالة اشممممممتراطات التصممممممميم  4-2-3-2
ولألحكام الشاصمممممة المتعلقة بالصمممممهاريج   6-2-5-2-4صمممممهاريج النقالة الوارد في لل T75المسمممممّ لة المبردة في الصمممممهاريج النقالة طبقا  للتوجيه  

 .3-5-2-4في قائمة البضائع الشطرة، والمب نة في  11النقالة المنصوص عل ها لكل مادة في العمود 

بسممممب  الصممممدم تحمى الصممممهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسمممم  من انعطاب الجدار الشارجي ومعدات التشممممغ ل   4-2-3-3
تكون  ناع  االنقالب، ال حالة بناء جدار الصممممهريج ومعدات التشممممغ ل بطريقة تتحمل الصممممدم أو انقالب الصممممهريج. وفي الطولي أو الجانبي أو

 .5-12-4-7-6ضرورة لحمايتها على  ذا النحو. وترد أمثلة على  ذه الحماية في 

، تعّد بناء على طل  السمممممممممممملطة  2- 15- 4- 7- 6يظهر اسممممممممممممم الغازات المنقولة على اللوحة المعدنية الموصمممممممممممموفة في   ما لم  4- 3- 2- 4
لة من قبلها نسشة من الشهادة المب نة في   المشتصة أو   الوك ل، حس  االقتضاء.  المرسل إليه أو  ويقدمها المرسل أو   1- 13- 4- 7- 6اله ئة المشوَّ

تفرل من الغازات الشممروط ذاتها التي تنطبق على الصممهاريج   تنظ  بعد ولم لنقالة الفارغة والتي لمتسممتوفي الصممهاريج ا 4-2-3-5
 النقالة المملوءة بالمادة السابقة.

 الملء 4-2-3-6
يكون الصمممممممهريج   قبل الملء يكفل المرسمممممممل أن يكون الصمممممممهريج النقال معتمدا  لنقل الغازات المسممممممم لة المبردة فيه، وأال 4-2-3-6-1

معدات التشمممغ ل، أن تتفاعل معها تفاعال  خطرا    الحشمممايا أو ال  بغازات مسممم لة مبردة يرجح لدى تالمسمممها مع مواد صمممنع جدار الصمممهريج أومحم
ن نواتج خطرة أو تضممع   ذه المواد بدرجة ملحوظة. ويج  أثناء الملء أن تكون درجة حرارة الغاز المسممّ ل المبرد في حدود مدى درجات   وتكوّ 

 ة المتوخى في التصميم.الحرار 

في ذلمممك  لمممدى تقمممدير درجمممة المممملء األوليمممة يتع ن أن يؤخمممذ في االعتبمممار زمن االحتبممماس الالزم للرحلمممة المقررة، بمممما 4-2-3-6-2
، 4-6-3-2-4و 3-6-3-2-4نصمممممممممت عليه الفقرتان   تأخ رات قد تواجهها الرحلة. وتكون درجة الملء األولية للصمممممممممهريج، باسمممممممممتثناء ما أن

 مناسممبة بح ا إنه إذا ارتفعت درجة حرارة المحتويات، باسممتثناء الهل وم، إلى درجة يتسمماوى ف ها الضممغط البشارن مع الضممغط األقصممى للتشممغ ل
 في المائة. 98يتجاوز الحجم الذن يشغله السائل نسبة  المسموح به، ال

 س لة تشأيف الضغط ولكن دون االرتفاع فوق مستوا ا. يجوز ملء الصهاريج التي ينقل ف ها الهل وم لغاية فتحة و  3- 6- 3- 2- 4

يجوز السمماح بدرجة ملء أولية أعلى، ر نا  بموافقة السملطة المشتصمة، عندما تكون المدة المقررة للنقل أقصمر كث را  من  4-2-3-6-4
 زمن االحتباس.

 زمن االحتباس الفعلي 4-2-3-7
 يلي: قا  لطريقة تقر ا السلطة المشتصة على أساس مايحس  زمن االحتباس الفعلي لكل رحلة وف 4-2-3-7-1

  ( )وما  و مب ن في اللوحة1-8-2-4-7-6زمن االحتباس المرجعي للغاز المس ل المبرد المقرر نقله )انظر  )أ(
 (؛1-15-4-7-6المشار إل ها في 

 وثافة الملء الفعلية؛ )ب(

 ضغط الملء الفعلي؛ )ج(

 )وسائل( تحديد الضغط.أدنى ضغط مضبوط لوس لة  )د(

على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصمممهريج، وفقا   يسمممجل زمن االحتباس الفعلي إما على الصمممهريج النقال نفسمممه أو 4-2-3-7-2
 .2-15-4-7-6للفقرة 
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 الضغط أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسّيلة غير المبّردة والمواد الكيميائية تحت 4-2-2

المسممممممّ لة غ ر المبّردة  يب ن  ذا القسممممممم االشممممممتراطات العامة التي تنطبق على اسممممممتشدام الصممممممهاريج النقالة لنقل الغازات   4-2-2-1
 والمواد الكيميائية تحت الضغط.

. وتنقل  3-7-6والفحص واالختبار المب نة تفاصمممممم لها في والصممممممنع  تسممممممتوفي الصممممممهاريج النقالة اشممممممتراطات التصممممممميم  4-2-2-2
-5-2-4هاريج النقالة، الوارد في للصمممم  T50الغازات المسمممم لة غ ر المبردة والمواد الكيميائية تحت الضممممغط في الصممممهاريج النقالة طبقا  للتوجيه  

من قائمة البضممممممائع  11، ولألحكام الشاصممممممة المتعلقة بالصممممممهاريج النقالة المنصمممممموص عل ها لغازات محددة مسمممممم لة غ ر مبردة في العمود 2-6
 .3-5-2-4الشطرة ويرد بيانها في 

الشارجي ومعدات التشممممغ ل بسممممب  الصممممدم تحمى الصممممهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسمممم  من انعطاب الجدار  4-2-2-3
تكون  ناع  االنقالب، ال حالة بناء جدار الصممممهريج ومعدات التشممممغ ل بطريقة تتحمل الصممممدم أو انقالب الصممممهريج. وفي الطولي أو الجانبي أو

 .5-13-3-7-6ضرورة لحمايتها على  ذا النحو. وترد أمثلة على  ذه الحماية في 

إذا اتشذت الشطوات الالزمة  ُتقبل  ذه المواد للنقل إال الغازات المسمّ لة غ ر المبردة غ ر مسمتقرة كيميائيا . والإن بعض   4-2-2-4
بلمرتهما على نحو خطر أثنماء النقمل. ولهمذا الغرض، يولى ا تممام خاص لضممممممممممممممممان عدم احتواء الصممممممممممممممهماريج على أن  تحولهما أو لمنع تحللهما أو

 أن تسب   ذه التفاعالت.غازات مسّ لة غ ر مبردة يمكن  

، تعّد بناء على طل  السمممممممممممملطة  2- 16- 3- 7- 6يظهر اسممممممممممممم الغازات المنقولة على اللوحة المعدنية الموصمممممممممممموفة في   ما لم  5- 2- 2- 4
لة من قبلها نسشة من الشهادة المب نة في   المشتصة أو   اس . الوك ل، حسبما ين  المرسل إليه أو  ويقدمها المرسل أو   1- 14- 3- 7- 6اله ئة المشوَّ

تفرل من الغازات الشممروط ذاتها التي تنطبق على الصممهاريج   تنظ  بعد ولم تسممتوفي الصممهاريج النقالة الفارغة والتي لم 4-2-2-6
 النقالة المملوءة بالغازات المسّ لة غ ر المبردة السابقة.

 الملء 4-2-2-7
المادة الدافعة للمادة  قل الغازات المسمممّ لة غ ر المبردة أوقبل الملء، يكفل المرسمممل أن يكون الصمممهريج النقال معتمدا  لن  4-2-2-7-1

بمادة دافعة للمادة الكيميائية تحت الضممممغط يرجح، لدى  يكون الصممممهريج محمال  بغازات مسممممّ لة غ ر مبردة أو الكيميائية تحت الضممممغط فيه، وأال
تضمع   ذه المواد  معها تفاعال  خطرا  لتكون نواتج خطرة أو  معدات التشمغ ل، أن تتفاعل الحشمايا أو تالمسمها مع مواد صمنع جدار الصمهريج أو

المادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضممممممممغط   بدرجة ملحوظة. ويج  أثناء الملء أن يكون انشفاض درجة حرارة الغاز المسممممممممّ ل غ ر المبرد أو
 في حدود مدى درجات الحرارة المتوخى في التصميم.

ال تزيد الكتلة القصمموى للغاز المسممّ ل غ ر المبرد لكل لتر من سممعة الصممهريج )وغ/لتر( على كثافة الغاز المسممّ ل غ ر   4-2-2-7-2
 °س.60 يكون الصهريج ممتلئا  بالسائل تماما  عند درجة . وعالوة على ذلك، ال0,95°س مضروبا  في 50المبرد عند درجة 

توى كتلتها اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها وكتلة الحمولة القصمممموى المسممممموح بها،  ال تمأل الصممممهاريج النقالة فوق مسمممم  4-2-2-7-3
 المحددة لكل غاز يقدم للنقل.

 ال تقدم الصهاريج النقالة الستشدامها للنقل في الحاالت التالية: 4-2-2-8

 غ ر مقبولة بسب  التمّور داخل الصهريج النقال؛ في حالة وجود فرال قمي يمكن أن يولد قوى   درولية )أ(

 وفي حالة وجود تسري ؛ )ب(

 تأم نه؛ ترت بات رفعه أو وفي حالة وجود عط  بقدر يهدد سالمة الصهريج أو )ج(

 يكن قد تم فحص معدات التشغ ل وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة. وما لم )د(

ينطبق  ذا الحكم على الصمهاريج النقالة  هاريج النقالة عندما يمأل الصمهريج. واللروافع الشموكية في الصم ا  مناشم  تغلق 4-2-2-9
 لروافع الشوكية.ا مناش  ، تزويد ا بوس لة إلغالق4-13-3-7-6يلزم، وفقا  للفقرة  التي ال
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لة المبردة 4-2-3  أحكام عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيَّ

 القسم االشتراطات العامة التي تنطبق على استشدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المس لة المبردة. يب ن  ذا  1- 3- 2- 4

. وتنقل الغازات  4-7-6والفحص واالختبار المفصمممممملة في والصممممممنع  تسممممممتوفي الصممممممهاريج النقالة اشممممممتراطات التصممممممميم  4-2-3-2
ولألحكام الشاصمممممة المتعلقة بالصمممممهاريج   6-2-5-2-4صمممممهاريج النقالة الوارد في لل T75المسمممممّ لة المبردة في الصمممممهاريج النقالة طبقا  للتوجيه  

 .3-5-2-4في قائمة البضائع الشطرة، والمب نة في  11النقالة المنصوص عل ها لكل مادة في العمود 

بسممممب  الصممممدم تحمى الصممممهاريج النقالة أثناء النقل على نحو مناسمممم  من انعطاب الجدار الشارجي ومعدات التشممممغ ل   4-2-3-3
تكون  ناع  االنقالب، ال حالة بناء جدار الصممممهريج ومعدات التشممممغ ل بطريقة تتحمل الصممممدم أو انقالب الصممممهريج. وفي الطولي أو الجانبي أو

 .5-12-4-7-6ضرورة لحمايتها على  ذا النحو. وترد أمثلة على  ذه الحماية في 

، تعّد بناء على طل  السمممممممممممملطة  2- 15- 4- 7- 6يظهر اسممممممممممممم الغازات المنقولة على اللوحة المعدنية الموصمممممممممممموفة في   ما لم  4- 3- 2- 4
لة من قبلها نسشة من الشهادة المب نة في   المشتصة أو   الوك ل، حس  االقتضاء.  المرسل إليه أو  ويقدمها المرسل أو   1- 13- 4- 7- 6اله ئة المشوَّ

تفرل من الغازات الشممروط ذاتها التي تنطبق على الصممهاريج   تنظ  بعد ولم لنقالة الفارغة والتي لمتسممتوفي الصممهاريج ا 4-2-3-5
 النقالة المملوءة بالمادة السابقة.

 الملء 4-2-3-6
يكون الصمممممممهريج   قبل الملء يكفل المرسمممممممل أن يكون الصمممممممهريج النقال معتمدا  لنقل الغازات المسممممممم لة المبردة فيه، وأال 4-2-3-6-1

معدات التشمممغ ل، أن تتفاعل معها تفاعال  خطرا    الحشمممايا أو ال  بغازات مسممم لة مبردة يرجح لدى تالمسمممها مع مواد صمممنع جدار الصمممهريج أومحم
ن نواتج خطرة أو تضممع   ذه المواد بدرجة ملحوظة. ويج  أثناء الملء أن تكون درجة حرارة الغاز المسممّ ل المبرد في حدود مدى درجات   وتكوّ 

 ة المتوخى في التصميم.الحرار 

في ذلمممك  لمممدى تقمممدير درجمممة المممملء األوليمممة يتع ن أن يؤخمممذ في االعتبمممار زمن االحتبممماس الالزم للرحلمممة المقررة، بمممما 4-2-3-6-2
، 4-6-3-2-4و 3-6-3-2-4نصمممممممممت عليه الفقرتان   تأخ رات قد تواجهها الرحلة. وتكون درجة الملء األولية للصمممممممممهريج، باسمممممممممتثناء ما أن

 مناسممبة بح ا إنه إذا ارتفعت درجة حرارة المحتويات، باسممتثناء الهل وم، إلى درجة يتسمماوى ف ها الضممغط البشارن مع الضممغط األقصممى للتشممغ ل
 في المائة. 98يتجاوز الحجم الذن يشغله السائل نسبة  المسموح به، ال

 س لة تشأيف الضغط ولكن دون االرتفاع فوق مستوا ا. يجوز ملء الصهاريج التي ينقل ف ها الهل وم لغاية فتحة و  3- 6- 3- 2- 4

يجوز السمماح بدرجة ملء أولية أعلى، ر نا  بموافقة السملطة المشتصمة، عندما تكون المدة المقررة للنقل أقصمر كث را  من  4-2-3-6-4
 زمن االحتباس.

 زمن االحتباس الفعلي 4-2-3-7
 يلي: قا  لطريقة تقر ا السلطة المشتصة على أساس مايحس  زمن االحتباس الفعلي لكل رحلة وف 4-2-3-7-1

  ( )وما  و مب ن في اللوحة1-8-2-4-7-6زمن االحتباس المرجعي للغاز المس ل المبرد المقرر نقله )انظر  )أ(
 (؛1-15-4-7-6المشار إل ها في 

 وثافة الملء الفعلية؛ )ب(

 ضغط الملء الفعلي؛ )ج(

 )وسائل( تحديد الضغط.أدنى ضغط مضبوط لوس لة  )د(

على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصمممهريج، وفقا   يسمممجل زمن االحتباس الفعلي إما على الصمممهريج النقال نفسمممه أو 4-2-3-7-2
 .2-15-4-7-6للفقرة 
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ن في مستند النقل تاري  انتهاء زمن االحتباس الفعلي )انظر  3-7-3-2-4  (.13-5-1-4-5يدوَّ

 الصهاريج النقالة الستشدامها في النقل في الحاالت التالية:ال تقدم  4-2-3-8

 في حالة وجود فرال قّمي يمكن أن يولد قوة   درولية غ ر مقبولة بسب  التمّور داخل الصهريج النقال؛ )أ(

 وفي حالة وجود تسري ؛ )ب(

 تأم نه؛ ترت بات رفعه أو وفي حالة وجود عط  بقدر يهدد سالمة الصهريج أو )ج(

 يكن قد تم فحص معدات التشغ ل وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة؛ وما لم )د(

يحمل  وأن  7-3-2-4  ورد في يكن زمن االحتباس الفعلي للغاز المسّ ل المبرد المنقول قد حدد وفقا  لما وما لم )ه(
 ؛2-15-4-7-6الصهريج البيان المشار إليه في 

 أخ رات قد تواجهها، أقل من زمن االحتباس الفعلي.تكن مدة النقل، بعد مراعاة أن ت  وما لم )و(

ينطبق  ذا الحكم على الصممممهاريج النقالة  لروافع الشمممموكية في الصممممهاريج النقالة عندما يمأل الصممممهريج. وال ا  مناشمممم   تغلق  9- 3- 2- 4
 لروافع الشوكية. مشابك ا   ، تزويد ا بوس لة إلغالق 4- 12- 4- 7- 6يلزم، وفقا  للفقرة  التي ال 

 أحكام عامة تتعلق باستخدام حاويات الغاز المتعددة العناصر 4-2-4

ترد في  ذا القسمممممممممم االشمممممممممتراطات العامة المنطبقة على اسمممممممممتشدام حاويات الغاز المتعددة العناصمممممممممر في نقل الغازات   4-2-4-1
 المبردة. غ ر

.  5- 7- 6فحص واالختبار الواردة تفاصمم لها في  وال والصممنع  تسممتوفي حاويات الغاز المتعددة العناصممر اشممتراطات التصممميم   2- 4- 2- 4
 . 6- 1- 2- 6 وفي  P200ويتم دوريا  فحص عناصر  ذه الحاويات وفقا  لألحكام المب نة في توجيه التعبئة  

في معدات التشممغ ل في حالة   يج  حماية حاويات الغاز المتعددة العناصممر أثناء النقل من أن عط  في العناصممر أو  4-2-4-3
العناصمممر ومعدات التشمممغ ل بح ا تتحمل  صمممنعتكون  ناع حاجة إلى حمايتها على  ذا النحو إذا تم  والطولي واالنقالب. ولن الصمممدم الجانبي

 .4-10-5-7-6الصدم واالنقالب. وترد أمثلة على  ذه الحماية في 

ت بأ الحاويات  . وال12-5-7-6تحدد اشممممممممتراطات االختبار والفحص الدوري ن لحاويات الغاز المتعددة العناصممممممممر في  4-2-4-4
 تمأل إذا حان موعد فحصها الدورن، ولكن يمكن نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لها. عناصر ا أو أو

 الملء 4-2-4-5
تفحص حاويات الغاز المتعددة العناصممممممر قبل الملء لالسممممممت ثاق من أنه مسممممممموح بها لنقل الغاز المزمع نقله ومن أنها   4-2-4-5-1

 تستوفي أحكام  ذه الالئحة المنطبقة.

قيم ضممممغط التشممممغ ل ودرجات الملء، ولألحكام المب نة في توجيه تمأل عناصممممر حاويات الغاز المتعددة العناصممممر وفقا  ل 4-2-4-5-2
مجموعة عناصر كوحدة   تمأل بأن حال من األحوال حاوية أو للغاز المحدد المزمع ملؤه في كل عنصر من عناصر الحاوية. وال  P200تعبئة  ال

 إلى درجة تجاوز ضغط التشغ ل األدنى ألن عنصر مع ن من عناصر الحاوية.

 كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.يتجاوز   ال تمأل حاويات الغاز المتعددة العناصر بما 4-2-4-5-3

  في حاويات الغاز المتعددة إال  3- 2تنقل غازات الشم بة   تغلق الصممامات العازلة بعد الملء، وتظل مغلقة أثناء النقل. وال  4-2-4-5-4
 العناصر التي يكون كل عنصر ف ها مجهزا  بصمام عازل.

يتحقق المرسممل من أن وسممائل اإلغالق والمعدات مانعة للتسممري   دات، كماسممدا تغلق فتحة )فتحات( الملء بأغطية أو 4-2-4-5-5
 بعد الملء.
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 ال تقدم حاويات الغاز المتعددة العناصر للملء في الحاالت التالية: 4-2-4-5-6

 التشغ لية؛ معداتها الهيكلية أو إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سالمة أوعية الضغط أو )أ(

 لالستشدام؛ يتم فحص أوعية الضغط وفحص معداتها الهيكلية والتشغ لية والتأود من أنها صالحة لم وإذا )ب(

 تكن الشهادة المطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات الملء مقروءة بسهولة وواضحة. وإذا لم )ج(

 ال تقدم حاويات الغاز المتعددة العناصر للنقل في الحاالت التالية: 4-2-4-6

 إذا كانت مسرّ بة؛ )أ(

 التشغ لية؛ معداتها الهيكلية أو وإذا كان بها عط  يمكن أن يؤثر على سالمة أوعية الضغط أو )ب(

 تكن أوعية الضغط ومعداتها الهيكلية والتشغ لية قد فحصت وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة؛ وما لم )ج(

 بار، وعالمات الملء مقروءة بسهولة.تكن الشهادة المطلوبة، وعالمة إعادة االخت  وما لم )د(

 يتم تنظيفها وتطه ر ا االشتراطات نفسها المنطبقة على الحاويات الم بأة بالمادة السابقة.  تستوفي الحاويات الفارغة التي لم  7- 4- 2- 4

 التوجيهات واألحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة 4-2-5

 عموميات 4-2-5-1
يب ن  ذا القسممممم التوج هات واألحكام الشاصممممة المتعلقة بالصممممهاريج النقالة التي تنطبق على البضممممائع الشطرة المرخص  4-2-5-1-1

البضائع الشطرة في  من قائمة 10( ويب ن العمود T1بنقلها في الصهاريج النقالة. ويم ز كل توجيه للصهاريج النقالة برمز ألأبائي رقمي )مثال :  
حالة عدم وجود   ه تعبئة الصممممهاريج النقالة الذن يتع ن تطبيقه لكل مادة على حدة يسمممممح بنقلها في صممممهاريج نقالة. وفيتوجي  رقم 2-3الفصممممل  

يسممممممممممح بنقل المادة المعنية في صمممممممممهاريج نقالة  ال أنه لبند محدد من بنود البضمممممممممائع الشطرة، فإن ذلك معناه 10بيان بتوجيه محدد في العمود 
. وتع ن أحكام خاصممممة للصممممهاريج النقالة لبضممممائع خطرة  3-1-7-6في    و مفصممممل صممممة ترخيصمممما  بذلك حسمممم  ماتصممممدر السمممملطة المشت  لم ما

(. TP1. ويم ز كل حكم خاص للصمهاريج النقالة برمز ألأبائي رقمي )مثال :  2-3 من قائمة البضمائع الشطرة في الفصمل 11محددة في العمود 
 .3-5-2-4وترد قائمة باألحكام الشاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة في 

تحت    2و  1يرد بيان الغازات المرخص نقلها في حاويات الغاز المتعددة العناصممممممر في العمود المشصممممممص لها بالجدول ن   :مالحظة 
 . 1- 4- 1- 4في   P200ئة  توجيه التعب 

 توجيهات الصهاريج النقالة 4-2-5-2
. وتوفر توج هات الصمهاريج النقالة معلومات  9إلى   1تنطبق توج هات الصمهاريج النقالة على البضمائع الشطرة من الرت   4-2-5-2-1

 ذا  األحكام باإلضممممممافة إلى األحكام العامة الواردة في محددة تتصممممممل بأحكام الصممممممهاريج النقالة التي تنطبق على مواد محددة. ويج  اسممممممتيفاء  ذه 
 .9-6أو الفصل  7-6الفصل واالشتراطات العامة الواردة في الفصل 

من ح ا  ، تب ن توج هات النقل في صممممممممهاريج نقالة االشممممممممتراطات التي تنطبق9إلى  3والرت    1في حالة مواد الرتبة  4-2-5-2-2
(، واشمتراطات  هريج من البالسمتيك المقوى باألليافصم   لجدارأو أدنى سممك  الصمهريج )من فوالذ مرجعي  لجدارأدنى ضمغط اختبار، وأدنى سممك 

واألواسممممم د الفوةية العضممممموية  1-4ية التفاعل الواردة في الشممممم بة  ، تدرج المواد الذات T23التوجيه  فتحة القاع واشمممممتراطات تنأيس الضمممممغط. وفي
 الطوارئ. ينطبق عل ها من اشتراطات درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة التي يسمح بنقلها في صهاريج نقالة مع بيان ما 2-5الواردة في الش بة  

غ ر المبردة. و و يب ن أقصممممممى ضممممممغوط تشممممممغ ل  على الغازات المسممممممّ لة   T50ينطبق توجيه النقل في صممممممهاريج نقالة  4-2-5-2-3
مسممموح بها، واشممتراطات فتحات القاع، واشممتراطات تشأيف الضممغط، واشممتراطات درجة ملء الصممهاريج بالغازات المسمم لة غ ر المبردة المسممموح 

 بنقلها في صهاريج نقالة.

 على الغازات المسّ لة المبردة. T75ينطبق توجيه النقل في صهاريج نقالة  4-2-5-2-4
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ن في مستند النقل تاري  انتهاء زمن االحتباس الفعلي )انظر  3-7-3-2-4  (.13-5-1-4-5يدوَّ

 الصهاريج النقالة الستشدامها في النقل في الحاالت التالية:ال تقدم  4-2-3-8

 في حالة وجود فرال قّمي يمكن أن يولد قوة   درولية غ ر مقبولة بسب  التمّور داخل الصهريج النقال؛ )أ(

 وفي حالة وجود تسري ؛ )ب(

 تأم نه؛ ترت بات رفعه أو وفي حالة وجود عط  بقدر يهدد سالمة الصهريج أو )ج(

 يكن قد تم فحص معدات التشغ ل وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة؛ وما لم )د(

يحمل  وأن  7-3-2-4  ورد في يكن زمن االحتباس الفعلي للغاز المسّ ل المبرد المنقول قد حدد وفقا  لما وما لم )ه(
 ؛2-15-4-7-6الصهريج البيان المشار إليه في 

 أخ رات قد تواجهها، أقل من زمن االحتباس الفعلي.تكن مدة النقل، بعد مراعاة أن ت  وما لم )و(

ينطبق  ذا الحكم على الصممممهاريج النقالة  لروافع الشمممموكية في الصممممهاريج النقالة عندما يمأل الصممممهريج. وال ا  مناشمممم   تغلق  9- 3- 2- 4
 لروافع الشوكية. مشابك ا   ، تزويد ا بوس لة إلغالق 4- 12- 4- 7- 6يلزم، وفقا  للفقرة  التي ال 

 أحكام عامة تتعلق باستخدام حاويات الغاز المتعددة العناصر 4-2-4

ترد في  ذا القسمممممممممم االشمممممممممتراطات العامة المنطبقة على اسمممممممممتشدام حاويات الغاز المتعددة العناصمممممممممر في نقل الغازات   4-2-4-1
 المبردة. غ ر

.  5- 7- 6فحص واالختبار الواردة تفاصمم لها في  وال والصممنع  تسممتوفي حاويات الغاز المتعددة العناصممر اشممتراطات التصممميم   2- 4- 2- 4
 . 6- 1- 2- 6 وفي  P200ويتم دوريا  فحص عناصر  ذه الحاويات وفقا  لألحكام المب نة في توجيه التعبئة  

في معدات التشممغ ل في حالة   يج  حماية حاويات الغاز المتعددة العناصممر أثناء النقل من أن عط  في العناصممر أو  4-2-4-3
العناصمممر ومعدات التشمممغ ل بح ا تتحمل  صمممنعتكون  ناع حاجة إلى حمايتها على  ذا النحو إذا تم  والطولي واالنقالب. ولن الصمممدم الجانبي

 .4-10-5-7-6الصدم واالنقالب. وترد أمثلة على  ذه الحماية في 

ت بأ الحاويات  . وال12-5-7-6تحدد اشممممممممتراطات االختبار والفحص الدوري ن لحاويات الغاز المتعددة العناصممممممممر في  4-2-4-4
 تمأل إذا حان موعد فحصها الدورن، ولكن يمكن نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لها. عناصر ا أو أو

 الملء 4-2-4-5
تفحص حاويات الغاز المتعددة العناصممممممر قبل الملء لالسممممممت ثاق من أنه مسممممممموح بها لنقل الغاز المزمع نقله ومن أنها   4-2-4-5-1

 تستوفي أحكام  ذه الالئحة المنطبقة.

قيم ضممممغط التشممممغ ل ودرجات الملء، ولألحكام المب نة في توجيه تمأل عناصممممر حاويات الغاز المتعددة العناصممممر وفقا  ل 4-2-4-5-2
مجموعة عناصر كوحدة   تمأل بأن حال من األحوال حاوية أو للغاز المحدد المزمع ملؤه في كل عنصر من عناصر الحاوية. وال  P200تعبئة  ال

 إلى درجة تجاوز ضغط التشغ ل األدنى ألن عنصر مع ن من عناصر الحاوية.

 كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.يتجاوز   ال تمأل حاويات الغاز المتعددة العناصر بما 4-2-4-5-3

  في حاويات الغاز المتعددة إال  3- 2تنقل غازات الشم بة   تغلق الصممامات العازلة بعد الملء، وتظل مغلقة أثناء النقل. وال  4-2-4-5-4
 العناصر التي يكون كل عنصر ف ها مجهزا  بصمام عازل.

يتحقق المرسممل من أن وسممائل اإلغالق والمعدات مانعة للتسممري   دات، كماسممدا تغلق فتحة )فتحات( الملء بأغطية أو 4-2-4-5-5
 بعد الملء.
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 ال تقدم حاويات الغاز المتعددة العناصر للملء في الحاالت التالية: 4-2-4-5-6

 التشغ لية؛ معداتها الهيكلية أو إذا كانت معطوبة إلى درجة يمكن أن تؤثر على سالمة أوعية الضغط أو )أ(

 لالستشدام؛ يتم فحص أوعية الضغط وفحص معداتها الهيكلية والتشغ لية والتأود من أنها صالحة لم وإذا )ب(

 تكن الشهادة المطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات الملء مقروءة بسهولة وواضحة. وإذا لم )ج(

 ال تقدم حاويات الغاز المتعددة العناصر للنقل في الحاالت التالية: 4-2-4-6

 إذا كانت مسرّ بة؛ )أ(

 التشغ لية؛ معداتها الهيكلية أو وإذا كان بها عط  يمكن أن يؤثر على سالمة أوعية الضغط أو )ب(

 تكن أوعية الضغط ومعداتها الهيكلية والتشغ لية قد فحصت وارتئي أنها في حالة تشغ ل ج دة؛ وما لم )ج(

 بار، وعالمات الملء مقروءة بسهولة.تكن الشهادة المطلوبة، وعالمة إعادة االخت  وما لم )د(

 يتم تنظيفها وتطه ر ا االشتراطات نفسها المنطبقة على الحاويات الم بأة بالمادة السابقة.  تستوفي الحاويات الفارغة التي لم  7- 4- 2- 4

 التوجيهات واألحكام الخاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة 4-2-5

 عموميات 4-2-5-1
يب ن  ذا القسممممم التوج هات واألحكام الشاصممممة المتعلقة بالصممممهاريج النقالة التي تنطبق على البضممممائع الشطرة المرخص  4-2-5-1-1

البضائع الشطرة في  من قائمة 10( ويب ن العمود T1بنقلها في الصهاريج النقالة. ويم ز كل توجيه للصهاريج النقالة برمز ألأبائي رقمي )مثال :  
حالة عدم وجود   ه تعبئة الصممممهاريج النقالة الذن يتع ن تطبيقه لكل مادة على حدة يسمممممح بنقلها في صممممهاريج نقالة. وفيتوجي  رقم 2-3الفصممممل  

يسممممممممممح بنقل المادة المعنية في صمممممممممهاريج نقالة  ال أنه لبند محدد من بنود البضمممممممممائع الشطرة، فإن ذلك معناه 10بيان بتوجيه محدد في العمود 
. وتع ن أحكام خاصممممة للصممممهاريج النقالة لبضممممائع خطرة  3-1-7-6في    و مفصممممل صممممة ترخيصمممما  بذلك حسمممم  ماتصممممدر السمممملطة المشت  لم ما

(. TP1. ويم ز كل حكم خاص للصمهاريج النقالة برمز ألأبائي رقمي )مثال :  2-3 من قائمة البضمائع الشطرة في الفصمل 11محددة في العمود 
 .3-5-2-4وترد قائمة باألحكام الشاصة المتعلقة بالصهاريج النقالة في 

تحت    2و  1يرد بيان الغازات المرخص نقلها في حاويات الغاز المتعددة العناصممممممر في العمود المشصممممممص لها بالجدول ن   :مالحظة 
 . 1- 4- 1- 4في   P200ئة  توجيه التعب 

 توجيهات الصهاريج النقالة 4-2-5-2
. وتوفر توج هات الصمهاريج النقالة معلومات  9إلى   1تنطبق توج هات الصمهاريج النقالة على البضمائع الشطرة من الرت   4-2-5-2-1

 ذا  األحكام باإلضممممممافة إلى األحكام العامة الواردة في محددة تتصممممممل بأحكام الصممممممهاريج النقالة التي تنطبق على مواد محددة. ويج  اسممممممتيفاء  ذه 
 .9-6أو الفصل  7-6الفصل واالشتراطات العامة الواردة في الفصل 

من ح ا  ، تب ن توج هات النقل في صممممممممهاريج نقالة االشممممممممتراطات التي تنطبق9إلى  3والرت    1في حالة مواد الرتبة  4-2-5-2-2
(، واشمتراطات  هريج من البالسمتيك المقوى باألليافصم   لجدارأو أدنى سممك  الصمهريج )من فوالذ مرجعي  لجدارأدنى ضمغط اختبار، وأدنى سممك 

واألواسممممم د الفوةية العضممممموية  1-4ية التفاعل الواردة في الشممممم بة  ، تدرج المواد الذات T23التوجيه  فتحة القاع واشمممممتراطات تنأيس الضمممممغط. وفي
 الطوارئ. ينطبق عل ها من اشتراطات درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة التي يسمح بنقلها في صهاريج نقالة مع بيان ما 2-5الواردة في الش بة  

غ ر المبردة. و و يب ن أقصممممممى ضممممممغوط تشممممممغ ل  على الغازات المسممممممّ لة   T50ينطبق توجيه النقل في صممممممهاريج نقالة  4-2-5-2-3
مسممموح بها، واشممتراطات فتحات القاع، واشممتراطات تشأيف الضممغط، واشممتراطات درجة ملء الصممهاريج بالغازات المسمم لة غ ر المبردة المسممموح 

 بنقلها في صهاريج نقالة.

 على الغازات المسّ لة المبردة. T75ينطبق توجيه النقل في صهاريج نقالة  4-2-5-2-4
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 تع  ن التوجيه المناس  للنقل في صهاريج نقالة 4-2-5-2-5
لبند محدد للبضممممائع الشطرة، يجوز اسممممتشدام صممممهاريج نقالة   10عندما يرد توجيه محدد للنقل في صممممهاريج نقالة في العمود   
يتعلق بفتحة القاع ووسممم لة تنأيس الضمممغط.   ة، تتسمممم بقيم أعلى لضمممغط االختبار وسممممك الهيكل، وبترت بات أشمممد صمممرامة فيما إضمممافية لنقل المادة المعني 

 وتنطبق المبادئ التوج هية التالية على تع  ن الصهاريج النقالة المناسبة التي يجوز استشدامها لنقل مواد مع نة:

التوجيه المحدد  
 رى مسموح بها للنقل في صهاريج نقالة توجيهات أخ للصهاريج النقالة 

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 

 توج هات الصهاريج النقالة 4-2-5-2-6

تحدد توج هات الصممممممهاريج النقالة االشممممممتراطات المنطبقة على صممممممهريج نقال عند اسممممممتشدامه لنقل مواد محددة. وتحدد  
  لجدارأدنى سممممك   أو  مم من الفوالذ المرجعي  أدنى ضمممغط اختبار وأدنى سممممك لجدار الصمممهريج )بال T22إلى  T1توج هات الصمممهاريج النقالة 

 ( واشتراطات تشأيف الضغط وفتحة القاع.ال من البالستيك المقوى باألليافصهريج نق

 

137 

T1 - T22   توجيهات الصهاريج النقالة T1 - T22 

القسم . ويجب استيفاء األحكام العامة الواردة في  9إلى    3والرتب    1تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة هذه على المواد السائلة والصلبة المصنفة في الرتبة  
ع     هياول وتنطبق توج هات الصهاريج ذات    . 2- 7- 6واالشتراطات الواردة في القسم   1- 2- 4   1من البالستيك المقوى باأللياف على مواد الرت  أو الشُّ
لبالستيك  من ا  هياولعلى الصهاريج النقالة ذات    9-6وباإلضافة إلى ذلك، تنطبق االشتراطات الواردة في الفصل  .  9و  8و  2-6و  1-6و  1-5و  3و

 المقوى باأللياف.

توجيه الصهاريج  
 النقالة 

أدنى ضغط اختبار  
 )بار(

أدنى سمك لجدار الصهريج )بالمم  
 من الفوالذ المرجعي(

 ( 4-2-7-6)انظر 
 )أ( اشتراطات تخفيف الضغط

 ( 8-2-7-6)انظر 
 )ب( اشتراطات فتحة القاع 

 ( 6-2-7-6)انظر 
T1 1,5  2-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T2 1,5  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T3 2,65  2-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T4 2,65  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T5 2,65  غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  2-4-2-7-6انظر 
T6 4  2-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T7 4  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T8 4  غ ر مسموح بها عادية  2-4-2-7-6انظر 
T9 4 6   غ ر مسموح بها عادية  مم 

T10 4 6   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T11 6  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T12 6  3-6-2-7-6انظر  3-8-2-7-6انظر  2-4-2-7-6انظر 
T13 6 6   مسموح بهاغ ر  عادية  مم 
T14 6 6   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T15 10  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T16 10  3-6-2-7-6انظر  3-8-2-7-6انظر  2-4-2-7-6انظر 
T17 10 6   3-6-2-7-6انظر  عادية  مم 
T18 10 6   3-6-2-7-6انظر  3-8-2-7-6انظر  مم 
T19 10 6   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T20 10 8   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T21 10 10  غ ر مسموح بها عادية  مم 
T22 10 10  غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 

 . 3-8-2-7-6باستثناء الفقرة   8-2-7-6عند ذكر كلمة بعاديةب تنطبق كافة االشتراطات الواردة في   )أ( 
كممممانممممت المممممادة المراد نقلهمممما سممممممممممممممممممائلممممة عنممممدممممما ترد في  ممممذا   )ب( وجود فتحممممة قمممماع إذا  بغ ر مسممممممممممممممموح بهمممماب، يكون محظورا    العمود عبممممارة 

جميع درجات الحرارة المصممممادفة في ظروف النقل العادية، فإن فتحة    في ة  صمممملب   إذا ظلت المادة المراد نقلها  (. أما 1-6- 2- 7- 6)انظر  
 ن مسموحا  بها.تكو   2- 6- 2- 7- 6القاع المستوفية الشتراطات الفقرة  
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 تع  ن التوجيه المناس  للنقل في صهاريج نقالة 4-2-5-2-5
لبند محدد للبضممممائع الشطرة، يجوز اسممممتشدام صممممهاريج نقالة   10عندما يرد توجيه محدد للنقل في صممممهاريج نقالة في العمود   
يتعلق بفتحة القاع ووسممم لة تنأيس الضمممغط.   ة، تتسمممم بقيم أعلى لضمممغط االختبار وسممممك الهيكل، وبترت بات أشمممد صمممرامة فيما إضمممافية لنقل المادة المعني 

 وتنطبق المبادئ التوج هية التالية على تع  ن الصهاريج النقالة المناسبة التي يجوز استشدامها لنقل مواد مع نة:

التوجيه المحدد  
 رى مسموح بها للنقل في صهاريج نقالة توجيهات أخ للصهاريج النقالة 

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 

 توج هات الصهاريج النقالة 4-2-5-2-6

تحدد توج هات الصممممممهاريج النقالة االشممممممتراطات المنطبقة على صممممممهريج نقال عند اسممممممتشدامه لنقل مواد محددة. وتحدد  
  لجدارأدنى سممممك   أو  مم من الفوالذ المرجعي  أدنى ضمممغط اختبار وأدنى سممممك لجدار الصمممهريج )بال T22إلى  T1توج هات الصمممهاريج النقالة 

 ( واشتراطات تشأيف الضغط وفتحة القاع.ال من البالستيك المقوى باألليافصهريج نق
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T1 - T22   توجيهات الصهاريج النقالة T1 - T22 

القسم . ويجب استيفاء األحكام العامة الواردة في  9إلى    3والرتب    1تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة هذه على المواد السائلة والصلبة المصنفة في الرتبة  
ع     هياول وتنطبق توج هات الصهاريج ذات    . 2- 7- 6واالشتراطات الواردة في القسم   1- 2- 4   1من البالستيك المقوى باأللياف على مواد الرت  أو الشُّ
لبالستيك  من ا  هياولعلى الصهاريج النقالة ذات    9-6وباإلضافة إلى ذلك، تنطبق االشتراطات الواردة في الفصل  .  9و  8و  2-6و  1-6و  1-5و  3و

 المقوى باأللياف.

توجيه الصهاريج  
 النقالة 

أدنى ضغط اختبار  
 )بار(

أدنى سمك لجدار الصهريج )بالمم  
 من الفوالذ المرجعي(

 ( 4-2-7-6)انظر 
 )أ( اشتراطات تخفيف الضغط

 ( 8-2-7-6)انظر 
 )ب( اشتراطات فتحة القاع 

 ( 6-2-7-6)انظر 
T1 1,5  2-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T2 1,5  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T3 2,65  2-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T4 2,65  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T5 2,65  غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  2-4-2-7-6انظر 
T6 4  2-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T7 4  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T8 4  غ ر مسموح بها عادية  2-4-2-7-6انظر 
T9 4 6   غ ر مسموح بها عادية  مم 

T10 4 6   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T11 6  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T12 6  3-6-2-7-6انظر  3-8-2-7-6انظر  2-4-2-7-6انظر 
T13 6 6   مسموح بهاغ ر  عادية  مم 
T14 6 6   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T15 10  3-6-2-7-6انظر  عادية  2-4-2-7-6انظر 
T16 10  3-6-2-7-6انظر  3-8-2-7-6انظر  2-4-2-7-6انظر 
T17 10 6   3-6-2-7-6انظر  عادية  مم 
T18 10 6   3-6-2-7-6انظر  3-8-2-7-6انظر  مم 
T19 10 6   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T20 10 8   غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 
T21 10 10  غ ر مسموح بها عادية  مم 
T22 10 10  غ ر مسموح بها 3-8-2-7-6انظر  مم 

 . 3-8-2-7-6باستثناء الفقرة   8-2-7-6عند ذكر كلمة بعاديةب تنطبق كافة االشتراطات الواردة في   )أ( 
كممممانممممت المممممادة المراد نقلهمممما سممممممممممممممممممائلممممة عنممممدممممما ترد في  ممممذا   )ب( وجود فتحممممة قمممماع إذا  بغ ر مسممممممممممممممموح بهمممماب، يكون محظورا    العمود عبممممارة 

جميع درجات الحرارة المصممممادفة في ظروف النقل العادية، فإن فتحة    في ة  صمممملب   إذا ظلت المادة المراد نقلها  (. أما 1-6- 2- 7- 6)انظر  
 ن مسموحا  بها.تكو   2- 6- 2- 7- 6القاع المستوفية الشتراطات الفقرة  
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T23  توجيه الصهاريج النقالة T23 
. ويجب اســتيفاء األحكام  2- 5الذاتية التفاعل واألكاســيد الفوقية العضــوية المدرجة في الشــعبة    1- 4ينطبق توجيه الصــهاريج النقالة هذا على مواد الشــعبة  

الذاتية التفاعل واألكاـسيد الفوقية العضـوية   1- 4أيضـا  األحكام الخاصـة بمواد الـشعبة  . وتـستوفى  2- 7- 6واـشتراطات القـسم    1- 2- 4الواردة في القـسم   العامة 
المبينة أدناه معبأة وفقا  لطريقة  و  4- 2- 3- 5- 2و   3- 2- 3- 2- 4- 2غير الواردة في   ويمكن أيضـــــا  نقل التركيبات   . 13- 1- 2- 4، الواردة في 2- 5للشـــــعبة  

 ، مع نفس درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، عند االقتضاء. 1- 4- 1- 4ارد في  الو  P520المبينة في توجيه التعبئة   OP8التعبئة  

رقم  
األمم  
 المادة  المتحدة 

أدنى  
ضغط  
اختبار  

 )بار(

أدنى سمك لجدار  
 الصهريج  

)بالمم من الفوالذ  
 المرجعي( 

اشتراطات  
 فتحة القاع 

اشتراطات تخفيف 
 الضغط 

درجة  
 الملء 

درجة  
حرارة  
 الضبط 

درجة  
حرارة  
 الطوارئ 

أواس د فوةية عضوية، النوع ‘واو‘،   3109
 سائلة 

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -

6-3 

 انظر 
6-7-2-8-2 

 6- 13- 1-2-4و
 7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

  

  )أ(  مدرو فوق أوسمممممممممممممم مد بوت مل ثمالثي 
في المممممائممممة    72يتجمممماوز   بترك ز ال 
 مع الماء 

       

  )أ(فوق أوسمممممممممممممم مد بوت مل ثمالثي     مدرو 
في المممممائممممة    56يتجمممماوز   بترك ز ال 

‘بمممماء‘   من النوع  مممممادة تشأيف  في 
 ( ب ) 

       

  درو فوق أوسممم د كوم ل، بترك ز  
في الممائمة في ممادة    90يتجماوز   ال

 تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

فوق أوسمممممممممممممم مد ثنمائي بوت مل ثمالثي،  
في الممممائمممة    32يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

  مدرو فوق أوسممممممممممممم مد أيسممممممممممممموبروب مل  
بترك ز ال  في   72يتجمممماوز   ووم ممممل، 

من النوع   مممممادة تشأيف  المممممائممممة في 
 ‘أل ‘ 

       

    ممممدرو فوق أوسمممممممممممممم ممممد بممممارامنث ممممل 
في الممممائمممة    72يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

  درو فوق أوسممم د ب نان ل، بترك ز  
في الممائمة في ممادة    56يتجماوز   ال

 تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

أواسمممممممممممممم د فوةية عضمممممممممممممموية، النوع   3110
 ‘واو‘، صلبة

 )ب(فوق أوس د ثنائي كوم ل

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -

6-3 

 انظر 
6-7-2-8-2 

  6- 13- 1-2-4و
  7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 -

13-13 
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T23  توجيه الصهاريج النقالة T23 

رقم  
األمم  
 المادة  المتحدة 

أدنى  
ضغط  
اختبار  
 )بار(

أدنى سمك لجدار  
 الصهريج  

)بالمم من الفوالذ  
 المرجعي( 

اشتراطات  
 فتحة القاع 

اشتراطات تخفيف 
 الضغط 

درجة  
 الملء 

درجة  
حرارة  
 الضبط 

درجة  
حرارة  
 الطوارئ 

أواسمممممممممممممم د فوةية عضمممممممممممممموية، النوع   3119
الحرارة   درجمممممة  سممممممممممممممممممائلمممممة،  ‘واو‘، 

 مضبوطة

-2-7-6انظر  4
4-2 

-7-6انظر 
2-6-3 

 2- 8- 2- 7- 6انظر  
 6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

- 4انظر 
2-1 -

13-13 

 )د(  ) )د(  

ن وديكانوات أم ل ثالثي  فوق أوسمممي  
في المممممائممممة    47يتجمممماوز   بترك ز ال 

 في مادة تشأيف من النوع ‘أل ‘ 

     -10º 5- سºس 

فوق أوسممممممممممممممي خالت بوت ل ثالثي،  
في الممممائمممة    32يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘باء‘  

     +30º 35+  سº س 

  أث ل  كسمممممممانوات  -2فوق أوسمممممممي  
بترك ز ال ثمممممالثي،  يتجممممماوز   بوت مممممل 

مممممادة تشأيف    32 في المممممائممممة في 
 من النوع ‘باء‘

     +15º 20+  سº س 

فوق أوسممممممممي بيفاالت بوت ل ثالثي،  
في الممممائمممة    27يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘باء‘

      +5º10+  سº س 

ثالثي مث مل فوق أوسمممممممممممممي    - 5،5،3
بوت مممل ثمممالثي، بترك ز     كسممممممممممممممممانوات 

في الممممائمممة في ممممادة    32يتجممماوز   ال 
 تشأيف من النوع ‘باء‘ 

     +35º 40+  سº س 

ثالثي    -   3،5،5فوق أوسمممم د ثنائي ) 
  38يتجاوز    كسممممممممانويل(، بترك ز ال 

في الممائمة في ممادة تشأيف من النوع  
 أو النوع ‘باء‘   ‘أل ‘ 

 س5º+ سºصفر     

مقطر  خالت  حمض فوق أوسمممممممممممممي 
 ، النوع ‘واو‘ )د( مثبت 

     +30º 35+  سº س 

أواسممم د فوةية عضممموية، النوع ‘واو‘،   3120
 صلبة، درجة الحرارة مضبوطة 

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -
6-3 

  2- 8- 2- 7- 6انظر  
   6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

 )ج(  )ج( 

سممممممممممممممممائمممل ذاتي التفممماعمممل من النوع   3229
 ‘واو‘

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -
6-3 

   2- 8- 2- 7- 6انظر  
   6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

  

سممممممممممممممممائمممل ذاتي التفممماعمممل من النوع   3230
 ‘واو‘

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -

6-3 

  2- 8- 2- 7- 6انظر  
   6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

  

 )تابع على الصفحة التالية(
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T23  توجيه الصهاريج النقالة T23 
. ويجب اســتيفاء األحكام  2- 5الذاتية التفاعل واألكاســيد الفوقية العضــوية المدرجة في الشــعبة    1- 4ينطبق توجيه الصــهاريج النقالة هذا على مواد الشــعبة  

الذاتية التفاعل واألكاـسيد الفوقية العضـوية   1- 4أيضـا  األحكام الخاصـة بمواد الـشعبة  . وتـستوفى  2- 7- 6واـشتراطات القـسم    1- 2- 4الواردة في القـسم   العامة 
المبينة أدناه معبأة وفقا  لطريقة  و  4- 2- 3- 5- 2و   3- 2- 3- 2- 4- 2غير الواردة في   ويمكن أيضـــــا  نقل التركيبات   . 13- 1- 2- 4، الواردة في 2- 5للشـــــعبة  

 ، مع نفس درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، عند االقتضاء. 1- 4- 1- 4ارد في  الو  P520المبينة في توجيه التعبئة   OP8التعبئة  

رقم  
األمم  
 المادة  المتحدة 

أدنى  
ضغط  
اختبار  

 )بار(

أدنى سمك لجدار  
 الصهريج  

)بالمم من الفوالذ  
 المرجعي( 

اشتراطات  
 فتحة القاع 

اشتراطات تخفيف 
 الضغط 

درجة  
 الملء 

درجة  
حرارة  
 الضبط 

درجة  
حرارة  
 الطوارئ 

أواس د فوةية عضوية، النوع ‘واو‘،   3109
 سائلة 

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -

6-3 

 انظر 
6-7-2-8-2 

 6- 13- 1-2-4و
 7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

  

  )أ(  مدرو فوق أوسمممممممممممممم مد بوت مل ثمالثي 
في المممممائممممة    72يتجمممماوز   بترك ز ال 
 مع الماء 

       

  )أ(فوق أوسمممممممممممممم مد بوت مل ثمالثي     مدرو 
في المممممائممممة    56يتجمممماوز   بترك ز ال 

‘بمممماء‘   من النوع  مممممادة تشأيف  في 
 ( ب ) 

       

  درو فوق أوسممم د كوم ل، بترك ز  
في الممائمة في ممادة    90يتجماوز   ال

 تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

فوق أوسمممممممممممممم مد ثنمائي بوت مل ثمالثي،  
في الممممائمممة    32يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

  مدرو فوق أوسممممممممممممم مد أيسممممممممممممموبروب مل  
بترك ز ال  في   72يتجمممماوز   ووم ممممل، 

من النوع   مممممادة تشأيف  المممممائممممة في 
 ‘أل ‘ 

       

    ممممدرو فوق أوسمممممممممممممم ممممد بممممارامنث ممممل 
في الممممائمممة    72يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

  درو فوق أوسممم د ب نان ل، بترك ز  
في الممائمة في ممادة    56يتجماوز   ال

 تشأيف من النوع ‘أل ‘

       

أواسمممممممممممممم د فوةية عضمممممممممممممموية، النوع   3110
 ‘واو‘، صلبة

 )ب(فوق أوس د ثنائي كوم ل

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -

6-3 

 انظر 
6-7-2-8-2 

  6- 13- 1-2-4و
  7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 -

13-13 
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T23  توجيه الصهاريج النقالة T23 

رقم  
األمم  
 المادة  المتحدة 

أدنى  
ضغط  
اختبار  
 )بار(

أدنى سمك لجدار  
 الصهريج  

)بالمم من الفوالذ  
 المرجعي( 

اشتراطات  
 فتحة القاع 

اشتراطات تخفيف 
 الضغط 

درجة  
 الملء 

درجة  
حرارة  
 الضبط 

درجة  
حرارة  
 الطوارئ 

أواسمممممممممممممم د فوةية عضمممممممممممممموية، النوع   3119
الحرارة   درجمممممة  سممممممممممممممممممائلمممممة،  ‘واو‘، 

 مضبوطة

-2-7-6انظر  4
4-2 

-7-6انظر 
2-6-3 

 2- 8- 2- 7- 6انظر  
 6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

- 4انظر 
2-1 -

13-13 

 )د(  ) )د(  

ن وديكانوات أم ل ثالثي  فوق أوسمممي  
في المممممائممممة    47يتجمممماوز   بترك ز ال 

 في مادة تشأيف من النوع ‘أل ‘ 

     -10º 5- سºس 

فوق أوسممممممممممممممي خالت بوت ل ثالثي،  
في الممممائمممة    32يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘باء‘  

     +30º 35+  سº س 

  أث ل  كسمممممممانوات  -2فوق أوسمممممممي  
بترك ز ال ثمممممالثي،  يتجممممماوز   بوت مممممل 

مممممادة تشأيف    32 في المممممائممممة في 
 من النوع ‘باء‘

     +15º 20+  سº س 

فوق أوسممممممممي بيفاالت بوت ل ثالثي،  
في الممممائمممة    27يتجممماوز   بترك ز ال

 في مادة تشأيف من النوع ‘باء‘

      +5º10+  سº س 

ثالثي مث مل فوق أوسمممممممممممممي    - 5،5،3
بوت مممل ثمممالثي، بترك ز     كسممممممممممممممممانوات 

في الممممائمممة في ممممادة    32يتجممماوز   ال 
 تشأيف من النوع ‘باء‘ 

     +35º 40+  سº س 

ثالثي    -   3،5،5فوق أوسمممم د ثنائي ) 
  38يتجاوز    كسممممممممانويل(، بترك ز ال 

في الممائمة في ممادة تشأيف من النوع  
 أو النوع ‘باء‘   ‘أل ‘ 

 س5º+ سºصفر     

مقطر  خالت  حمض فوق أوسمممممممممممممي 
 ، النوع ‘واو‘ )د( مثبت 

     +30º 35+  سº س 

أواسممم د فوةية عضممموية، النوع ‘واو‘،   3120
 صلبة، درجة الحرارة مضبوطة 

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -
6-3 

  2- 8- 2- 7- 6انظر  
   6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

 )ج(  )ج( 

سممممممممممممممممائمممل ذاتي التفممماعمممل من النوع   3229
 ‘واو‘

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -
6-3 

   2- 8- 2- 7- 6انظر  
   6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

  

سممممممممممممممممائمممل ذاتي التفممماعمممل من النوع   3230
 ‘واو‘

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2 -

6-3 

  2- 8- 2- 7- 6انظر  
   6- 13- 1- 2- 4و 
   7- 13- 1- 2- 4و 
 8- 13- 1- 2- 4و 

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

  

 )تابع على الصفحة التالية(
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T23  تابع( توجيه الصهاريج النقالة( T23 

رقم األمم  
 المادة  المتحدة 

أدنى  
ضغط  
اختبار  
 )بار(

أدنى سمك  
لجدار  

الصهريج  
)بالمم من  
الفوالذ  
 المرجعي(

اشتراطات  
 فتحة القاع 

اشتراطات تخفيف 
 الضغط 

درجة  
 الملء 

درجة  
حرارة  
 الضبط 

درجة حرارة  
 الطوارئ 

سمممممممممائل ذاتي التفاعل من  3239
النوع ‘واو‘، درجة الحرارة  

 مضبوطة

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6انظر 
 6- 13- 1-2-4و
 7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

 )د(  )د( 

صممممممل  ذاتي التفاعل من  3240
النوع ‘واو‘، درجة الحرارة  

 مضبوطة

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6انظر 
 6- 13- 1-2-4و
 7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 - 

13-13 

 )د(  )د( 

 في المائة من الماء.   35فوق أوس د بوت ل ثالثي و   في المائة من   درو   65شريطة اتشاذ الشطوات الالزمة لتحق ق درجة أمان تعادل درجة أمان   )أ( 
 مادة التشأيف نوع ‘باء‘  ي كحول بوت ل ثالثي.  )ب( 
 كغ.  2 000الكمية القصوى في الصهريج النقال الواحد   )ب( 
 على النحو الذن تعتمده السلطة المشتصة.  )ج( 
 الذن تعتمده السلطة المشتصة.   النحو على   )د( 
(  2O2Hفي المائة مع الماء واألوسمممج ن الفعال )حمض فوق أوسمممي خالت +    41يتجاوز   ترك بة مشمممتقة من تقط ر حمض فوق أوسمممي خالت بترك ز ال  )ه( 

الفرعيمة    ة ر و )أومالمة(، لوحمة إعالن خمارجيمة للشط   CORROSIVE)و(. ب 2- 3- 3- 5- 2في الممائمة، بح ما تسمممممممممممممتوفى المعماي ر الواردة في   9,5  ≤ بنسمممممممممممممبمة  
 . ( 2- 2- 2- 2- 5، انظر 8)النموذج  
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T50  توجيه الصهاريج النقالة T50 
 3503و   3502و   3501و   3500ينطبق توجيه الصمممهاريج النقالة  ذا على الغازات المسممم ّلة غ ر المبرّدة والمواد الكيميائية تحت الضمممغط )أرقام األمم المتحدة  

 . 3- 7- 6واشتراطات القسم   2- 2- 4سم  . ويج  استيفاء األحكام العامة الواردة في الق 3505و   3504و 

رقم األمم  
 الغازات المسّيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح به  
)بار( صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق  

 )أ(شمسي؛ معزول على الترتيب

الفتحات تحت  
مستوى سطح  

 السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 29,0 مائي نشادر، ال 1005

25,7 
22,0 
19,7 

 0,53 3- 7- 3- 7- 6انظر   مسموح بها 

برومو ثالثي فلوروم ثان )غاز تبريد   1009
R 13B1) 

38,0 
34,0 
30,0 
27,5 

 1,13 عادية  مسموح بها 

 7,5 بوتاداين، مثبت 1010
7,0 
7,0 
7,0 

 0,55 عادية  مسموح بها 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   و  دروكربون، مثبت  بوتاداين 1010
 1-3-7-6األقصى المسموح به في 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 7,0 بوتان 1011
7,0 
7,0 
7,0 

 0,51 عادية  مسموح بها 

 8,0 بوت ل ن 1012
7,0 
7,0 
7,0 

 0,53 عادية  مسموح بها 

 19,0 ولور 1017
17,0 
15,0 
13,5 

 1,25 3- 7- 3- 7- 6انظر   غ ر مسموح بها 

ولورو ثنمممائي فلوروم ثمممان )غممماز تبريمممد   1018
R 22 ) 

26,0 
24,0 
21,0 
19,0 

 1,03 عادية  مسموح بها 

                واق شممممممممممممممسمممممممممممممي  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممممممممممموفةب الصمممممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا  تعني كلمة بصمممممممممممممغ رةب الصمممممممممممممهاريج التي ال  )أ( 
(؛ وتعني كلمة بمعزولةب  12- 2- 3- 7- 6شمممممممسممممممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شمممممممسمممممميب الصممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على  12- 2- 3- 7- 6)انظر  

 (. 1- 3- 7- 6 ارة التصميم المرج يةب في (؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حر 12- 2- 3- 7- 6 م ومزودة بعزل حرارن )انظر   1,5الصهاريج التي تزيد أقطار ا على  
م كما )ب(  غ ر الزم. 3-7-3-7-6 و وارد في  تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القص 
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T23  تابع( توجيه الصهاريج النقالة( T23 

رقم األمم  
 المادة  المتحدة 

أدنى  
ضغط  
اختبار  
 )بار(

أدنى سمك  
لجدار  

الصهريج  
)بالمم من  
الفوالذ  
 المرجعي(

اشتراطات  
 فتحة القاع 

اشتراطات تخفيف 
 الضغط 

درجة  
 الملء 

درجة  
حرارة  
 الضبط 

درجة حرارة  
 الطوارئ 

سمممممممممائل ذاتي التفاعل من  3239
النوع ‘واو‘، درجة الحرارة  

 مضبوطة

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6انظر 
 6- 13- 1-2-4و
 7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 -

13-13 

 )د(  )د( 

صممممممل  ذاتي التفاعل من  3240
النوع ‘واو‘، درجة الحرارة  

 مضبوطة

 انظر  4
6-7-2-4-2 

 انظر 
6-7-2-6-3 

 2-8-2-7-6انظر 
 6- 13- 1-2-4و
 7- 13- 1-2-4و
 8- 13- 1-2-4و

 انظر 
4-2-1 - 

13-13 

 )د(  )د( 

 في المائة من الماء.   35فوق أوس د بوت ل ثالثي و   في المائة من   درو   65شريطة اتشاذ الشطوات الالزمة لتحق ق درجة أمان تعادل درجة أمان   )أ( 
 مادة التشأيف نوع ‘باء‘  ي كحول بوت ل ثالثي.  )ب( 
 كغ.  2 000الكمية القصوى في الصهريج النقال الواحد   )ب( 
 على النحو الذن تعتمده السلطة المشتصة.  )ج( 
 الذن تعتمده السلطة المشتصة.   النحو على   )د( 
(  2O2Hفي المائة مع الماء واألوسمممج ن الفعال )حمض فوق أوسمممي خالت +    41يتجاوز   ترك بة مشمممتقة من تقط ر حمض فوق أوسمممي خالت بترك ز ال  )ه( 

الفرعيمة    ة ر و )أومالمة(، لوحمة إعالن خمارجيمة للشط   CORROSIVE)و(. ب 2- 3- 3- 5- 2في الممائمة، بح ما تسمممممممممممممتوفى المعماي ر الواردة في   9,5  ≤ بنسمممممممممممممبمة  
 . ( 2- 2- 2- 2- 5، انظر 8)النموذج  
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T50  توجيه الصهاريج النقالة T50 
 3503و   3502و   3501و   3500ينطبق توجيه الصمممهاريج النقالة  ذا على الغازات المسممم ّلة غ ر المبرّدة والمواد الكيميائية تحت الضمممغط )أرقام األمم المتحدة  

 . 3- 7- 6واشتراطات القسم   2- 2- 4سم  . ويج  استيفاء األحكام العامة الواردة في الق 3505و   3504و 

رقم األمم  
 الغازات المسّيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح به  
)بار( صهريج صغير؛ مكشوف؛ واق  

 )أ(شمسي؛ معزول على الترتيب

الفتحات تحت  
مستوى سطح  

 السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 29,0 مائي نشادر، ال 1005

25,7 
22,0 
19,7 

 0,53 3- 7- 3- 7- 6انظر   مسموح بها 

برومو ثالثي فلوروم ثان )غاز تبريد   1009
R 13B1) 

38,0 
34,0 
30,0 
27,5 

 1,13 عادية  مسموح بها 

 7,5 بوتاداين، مثبت 1010
7,0 
7,0 
7,0 

 0,55 عادية  مسموح بها 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   و  دروكربون، مثبت  بوتاداين 1010
 1-3-7-6األقصى المسموح به في 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 7,0 بوتان 1011
7,0 
7,0 
7,0 

 0,51 عادية  مسموح بها 

 8,0 بوت ل ن 1012
7,0 
7,0 
7,0 

 0,53 عادية  مسموح بها 

 19,0 ولور 1017
17,0 
15,0 
13,5 

 1,25 3- 7- 3- 7- 6انظر   غ ر مسموح بها 

ولورو ثنمممائي فلوروم ثمممان )غممماز تبريمممد   1018
R 22 ) 

26,0 
24,0 
21,0 
19,0 

 1,03 عادية  مسموح بها 

                واق شممممممممممممممسمممممممممممممي  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممممممممممموفةب الصمممممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا  تعني كلمة بصمممممممممممممغ رةب الصمممممممممممممهاريج التي ال  )أ( 
(؛ وتعني كلمة بمعزولةب  12- 2- 3- 7- 6شمممممممسممممممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شمممممممسمممممميب الصممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على  12- 2- 3- 7- 6)انظر  

 (. 1- 3- 7- 6 ارة التصميم المرج يةب في (؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حر 12- 2- 3- 7- 6 م ومزودة بعزل حرارن )انظر   1,5الصهاريج التي تزيد أقطار ا على  
م كما )ب(  غ ر الزم. 3-7-3-7-6 و وارد في  تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القص 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم  
األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى  
)بار(؛ صهريج  المسموح به  

صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛  
 )أ( معزول على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 23,0 ( R 115ولورو خماسي فلوروإيثان )غاز تبريد   1020

20,0 
18,0 
16,0 

 1,06 عادية  مسموح بها 

ربمممماعي فلوروإيثممممان    -2،2،2،1-كلورو    -1 1021
 ( R 124)غاز تبريد  

10,3 
9,8 
7,9 
7,0 

 1,20 عادية  مسموح بها 

 18,0 بروبان حلقي )سيكلوبروبان(  1027
16,0 
14,5 
13,0 

 0,53 عادية  مسموح بها 

 Rثنممائي كلورو ثنممائي فلوروم ثممان )غمماز تبريممد   1028
12 ) 

16,0 
15,0 
13,0 
11,5 

 1,15 عادية  مسموح بها 

 7,0 ( R 21ثنائي كلورو فلوروم ثان )غاز تبريد   1029
7,0 
7,0 
7,0 

 1,23 عادية  مسموح بها 

تبريمممممد    -1،1 1030 )غممممماز  فلوروايثمممممان   Rثنمممممائي 
152a ) 

16,0 
14,0 
12,4 
11,0 

 0,79 عادية  مسموح بها 

 7,0 مائي أم ن ثنائي مث ل، ال 1032
7,0 
7,0 
7,0 

 0,59 عادية  مسموح بها 

              واق شممممممممممممسممممممممممممي  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممممممممموفةب الصمممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا  بصمممممممممممغ رةب الصمممممممممممهاريج التي ال تعني كلمة   )أ( 
كلمة بمعزولةب   (؛ وتعني 12- 2- 3- 7- 6شمممممسممممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شمممممسمممميب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على  12- 2- 3- 7- 6)انظر  

 (. 1- 3- 7- 6 (؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة التصميم المرج يةب في 12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5الصهاريج التي تزيد أقطار ا على  
 غ ر الزم. 3-7-3-7-6 و وارد في  تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب(
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
الملء  كثافة 

 القصوى 
 15,5 أث ر ثنائي مث ل 1033

13,8 
12,0 
10,6 

 0,58 عادية  مسموح بها 

 7,0 أم ن أث ل 1036
7,0 
7,0 
7,0 

 0,61 عادية  مسموح بها 

 7,0 ولوريد أث ل 1037
7,0 
7,0 
7,0 

 0,80 عادية  مسموح بها 

أوسمممممممم د األث ل ن مع نتروج ن حتى ضممممممممغط   1040
 °س 50بار( عند  10ميغاباسكال )  1ولي 

- 
- 
- 

10,0 

غ ر مسموح  
 بها

 0,78 3-7-3-7-6انظر 

أوسم د األث ل ن وثاني أوسم د الكربون، مشلوط   1041
يحتون على أوسممم د األث ل ن بنسمممبة تزيد على  

 في المائة    87تتجاوز   في المائة وال   9

انظر تعريف ضغط التشغ ل  
-7-6األقصى المسموح به في 

3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 8,1 أيسو بوت ل ن 1055
7,0 
7,0 
7,0 

 0,52 عادية  مسموح بها 

 28,0 مث ل أست ل ن وبروباداي ن، مشلوط مثبت 1060
24,5 
22,0 
20,0 

 0,43 عادية  مسموح بها 

 10,8 مائي أم ن مث ل، ال 1061
9,6 
7,8 
7,0 

 0,58 عادية  مسموح بها 

واق   عزل أو م بدون   1,5أقطار ا على  م؛ وتعني كلمة بمكشممموفةب الصمممهاريج التي تزيد    1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممغ رةب الصمممهاريج التي ال )أ( 
  (؛ 12- 2- 3- 7- 6شمممممسممممي )انظر   بواق  م ومزودة   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شمممممسمممميب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شمممممسممممي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على  
 (. 1- 3- 7- 6التصميم المرج يةب في 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم  
األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى  
)بار(؛ صهريج  المسموح به  

صغير؛ مكشوف؛ واق شمسي؛  
 )أ( معزول على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 23,0 ( R 115ولورو خماسي فلوروإيثان )غاز تبريد   1020

20,0 
18,0 
16,0 

 1,06 عادية  مسموح بها 

ربمممماعي فلوروإيثممممان    -2،2،2،1-كلورو    -1 1021
 ( R 124)غاز تبريد  

10,3 
9,8 
7,9 
7,0 

 1,20 عادية  مسموح بها 

 18,0 بروبان حلقي )سيكلوبروبان(  1027
16,0 
14,5 
13,0 

 0,53 عادية  مسموح بها 

 Rثنممائي كلورو ثنممائي فلوروم ثممان )غمماز تبريممد   1028
12 ) 

16,0 
15,0 
13,0 
11,5 

 1,15 عادية  مسموح بها 

 7,0 ( R 21ثنائي كلورو فلوروم ثان )غاز تبريد   1029
7,0 
7,0 
7,0 

 1,23 عادية  مسموح بها 

تبريمممممد    -1،1 1030 )غممممماز  فلوروايثمممممان   Rثنمممممائي 
152a ) 

16,0 
14,0 
12,4 
11,0 

 0,79 عادية  مسموح بها 

 7,0 مائي أم ن ثنائي مث ل، ال 1032
7,0 
7,0 
7,0 

 0,59 عادية  مسموح بها 

              واق شممممممممممممسممممممممممممي  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممممممممموفةب الصمممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا  بصمممممممممممغ رةب الصمممممممممممهاريج التي ال تعني كلمة   )أ( 
كلمة بمعزولةب   (؛ وتعني 12- 2- 3- 7- 6شمممممسممممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شمممممسمممميب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على  12- 2- 3- 7- 6)انظر  

 (. 1- 3- 7- 6 (؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة التصميم المرج يةب في 12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5الصهاريج التي تزيد أقطار ا على  
 غ ر الزم. 3-7-3-7-6 و وارد في  تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب(
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
الملء  كثافة 

 القصوى 
 15,5 أث ر ثنائي مث ل 1033

13,8 
12,0 
10,6 

 0,58 عادية  مسموح بها 

 7,0 أم ن أث ل 1036
7,0 
7,0 
7,0 

 0,61 عادية  مسموح بها 

 7,0 ولوريد أث ل 1037
7,0 
7,0 
7,0 

 0,80 عادية  مسموح بها 

أوسمممممممم د األث ل ن مع نتروج ن حتى ضممممممممغط   1040
 °س 50بار( عند  10ميغاباسكال )  1ولي 

- 
- 
- 

10,0 

غ ر مسموح  
 بها

 0,78 3-7-3-7-6انظر 

أوسم د األث ل ن وثاني أوسم د الكربون، مشلوط   1041
يحتون على أوسممم د األث ل ن بنسمممبة تزيد على  

 في المائة    87تتجاوز   في المائة وال   9

انظر تعريف ضغط التشغ ل  
-7-6األقصى المسموح به في 

3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 8,1 أيسو بوت ل ن 1055
7,0 
7,0 
7,0 

 0,52 عادية  مسموح بها 

 28,0 مث ل أست ل ن وبروباداي ن، مشلوط مثبت 1060
24,5 
22,0 
20,0 

 0,43 عادية  مسموح بها 

 10,8 مائي أم ن مث ل، ال 1061
9,6 
7,8 
7,0 

 0,58 عادية  مسموح بها 

واق   عزل أو م بدون   1,5أقطار ا على  م؛ وتعني كلمة بمكشممموفةب الصمممهاريج التي تزيد    1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممغ رةب الصمممهاريج التي ال )أ( 
  (؛ 12- 2- 3- 7- 6شمممممسممممي )انظر   بواق  م ومزودة   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شمممممسمممميب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شمممممسممممي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على  
 (. 1- 3- 7- 6التصميم المرج يةب في 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 2يزيمد على   بروم مد مث مل يحتون على مما 1062

 في المائة كلوروبيكرين
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 1,51 3-7-3-7-6انظر 

 14,5 ( R 40ولوريد مث ل )غاز تبريد   1063
12,7 
11,3 
10,0 

 0,81 عادية  مسموح بها 

 7,0 مركبتان مث ل 1064
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 0,78 3-7-3-7-6انظر 

 7,0 رابع أوس د ثنائي النتروج ن 1067
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 1,30 3-7-3-7-6انظر 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز النفط، مسّ ل 1075
 األقصى المسموح به في 

6-7-3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 28,0 بروب ل ن 1077
24,5 
22,0 
20,0 

 0,43 عادية  مسموح بها 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز تبريد، ل. م. أ.  1078
 األقصى المسموح به في 

6-7-3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 11,6 ثاني أوس د الكبريت 1079
10,3 
8,5 
7,6 

غ ر مسموح  
 بها

 1,23 3-7-3-7-6انظر 

فلوروكلورو 1082 )غمممممماز    ثالثي  مثبممممممت  أث ل ن، 
 ( R 1113تبريد  

17,0 
15,0 
13,1 
11,6 

غ ر مسموح  
 بها

 1,13 3-7-3-7-6انظر 

واق  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشمممممموفةب الصممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصممممممغ رةب الصممممممهاريج التي ال  )أ( 
(؛  12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممسميب الصمهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر  

ببدرجة حرارة  (؛ )انظر التعاريف المتعلقة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 
 (. 1- 3- 7- 6التصميم المرج يةب في 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

المسموح  ضغط التشغيل األقصى  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 7,0 مائي أم ن ثالثي مث ل، ال 1083

7,0 
7,0 
7,0 

 0,56 عادية  مسموح بها 

 7,0 بروم د الف ن ل، مثبت 1085
7,0 
7,0 
7,0 

 1,37 عادية  مسموح بها 

 10,6 ولوريد الف ن ل، مثبت 1086
9,3 
8,0 
7,0 

 0,81 عادية  مسموح بها 

 7,0 أث ر مث ل الف ن ل، مثبت 1087
7,0 
7,0 
7,0 

 0,67 عادية  مسموح بها 

مشلوط    الكلوروبيكرين 1581 المث مممممممل،  وكلوريمممممممد 
في الممائمة    2يزيمد على   يحتون على مما ال

 ولوروبيكرين

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 1,51 3-7-3-7-6انظر 

 19,2 الكلوروبيكرين وبروم د المث ل، مشلوط 1582
16,9 
15,1 
13,1 

غ ر مسموح  
 بها

 0,81 3-7-3-7-6انظر 

 فلوروالبروب ل ن )غمماز تبريممد  سمممممممممممممممداسممممممممممممممي   1858
R 1216 ) 

19,2 
16,9 
15,1 
13,1 

 1,11 عادية  مسموح بها 

 15,2 ولوريد المث ل وكلوريد المث ل ن، مشلوط 1912
13,0 
11,6 
10,1 

 0,81 عادية  مسموح بها 

واق   عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشمممممموفةب الصممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصممممممغ رةب الصممممممهاريج التي ال  )أ( 
(؛  12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممسميب الصمهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5كلمة بمعزولةب الصممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على وتعني  
 (. 1- 3- 7- 6التصميم المرج يةب في 

 الزم. غ ر  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 2يزيمد على   بروم مد مث مل يحتون على مما 1062

 في المائة كلوروبيكرين
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 1,51 3-7-3-7-6انظر 

 14,5 ( R 40ولوريد مث ل )غاز تبريد   1063
12,7 
11,3 
10,0 

 0,81 عادية  مسموح بها 

 7,0 مركبتان مث ل 1064
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 0,78 3-7-3-7-6انظر 

 7,0 رابع أوس د ثنائي النتروج ن 1067
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 1,30 3-7-3-7-6انظر 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز النفط، مسّ ل 1075
 األقصى المسموح به في 

6-7-3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 28,0 بروب ل ن 1077
24,5 
22,0 
20,0 

 0,43 عادية  مسموح بها 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز تبريد، ل. م. أ.  1078
 األقصى المسموح به في 

6-7-3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 11,6 ثاني أوس د الكبريت 1079
10,3 
8,5 
7,6 

غ ر مسموح  
 بها

 1,23 3-7-3-7-6انظر 

فلوروكلورو 1082 )غمممممماز    ثالثي  مثبممممممت  أث ل ن، 
 ( R 1113تبريد  

17,0 
15,0 
13,1 
11,6 

غ ر مسموح  
 بها

 1,13 3-7-3-7-6انظر 

واق  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشمممممموفةب الصممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصممممممغ رةب الصممممممهاريج التي ال  )أ( 
(؛  12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممسميب الصمهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر  

ببدرجة حرارة  (؛ )انظر التعاريف المتعلقة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 
 (. 1- 3- 7- 6التصميم المرج يةب في 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

المسموح  ضغط التشغيل األقصى  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
 7,0 مائي أم ن ثالثي مث ل، ال 1083

7,0 
7,0 
7,0 

 0,56 عادية  مسموح بها 

 7,0 بروم د الف ن ل، مثبت 1085
7,0 
7,0 
7,0 

 1,37 عادية  مسموح بها 

 10,6 ولوريد الف ن ل، مثبت 1086
9,3 
8,0 
7,0 

 0,81 عادية  مسموح بها 

 7,0 أث ر مث ل الف ن ل، مثبت 1087
7,0 
7,0 
7,0 

 0,67 عادية  مسموح بها 

مشلوط    الكلوروبيكرين 1581 المث مممممممل،  وكلوريمممممممد 
في الممائمة    2يزيمد على   يحتون على مما ال

 ولوروبيكرين

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

غ ر مسموح  
 بها

 1,51 3-7-3-7-6انظر 

 19,2 الكلوروبيكرين وبروم د المث ل، مشلوط 1582
16,9 
15,1 
13,1 

غ ر مسموح  
 بها

 0,81 3-7-3-7-6انظر 

 فلوروالبروب ل ن )غمماز تبريممد  سمممممممممممممممداسممممممممممممممي   1858
R 1216 ) 

19,2 
16,9 
15,1 
13,1 

 1,11 عادية  مسموح بها 

 15,2 ولوريد المث ل وكلوريد المث ل ن، مشلوط 1912
13,0 
11,6 
10,1 

 0,81 عادية  مسموح بها 

واق   عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشمممممموفةب الصممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصممممممغ رةب الصممممممهاريج التي ال  )أ( 
(؛  12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممسميب الصمهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممسمي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5كلمة بمعزولةب الصممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على وتعني  
 (. 1- 3- 7- 6التصميم المرج يةب في 

 الزم. غ ر  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
ربمماعي   -2،2،1،1-ثنممائي كلورو    -2،1 1958

 ( R 114فلوروايثان )غاز تبريد  
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,30 عادية  مسموح بها 

غاز   درو كربوني، مشلوط، مسممممممممممممّ ل،   1965
 أ.  م.  ل. 

انظر تعريف ضغط التشغ ل  
 األقصى المسموح به في 

6-7-3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 8,5 أيسو بوتان 1969
7,5 
7,0 
7,0 

 0,49 عادية  مسموح بها 

ولورو ثنائي فلوروم ثان وكلورو خماسمممممممي   1973
فلوروايثمان، مشلوط ذو درجمة غليمان ثمابتمة  
تبلغ فيمه نسممممممممممممممبمة كلورو ثنمائي فلوروم ثمان  

 ( R 502في المائة )غاز تبريد   49نحو  

28,3 
25,3 
22,8 
20,3 

 1,05 عادية  مسموح بها 

)غممممماز  1974 م ثمممممان  فلوروبرومو  ثنمممممائي  ولورو 
 ( R 12B1تبريد  

7,4 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,61 عادية  مسموح بها 

 RCثمممماني فلوروبوتمممان حلقي )غممماز تبريمممد   1976
318 ) 

8,8 
7,8 
7,0 
7,0 

 1,34 عادية  مسموح بها 

 22,5 بروبان 1978
20,4 
18,0 
16,5 

 0,42 عادية  مسموح بها 

فلوروإيثمممممان    -2،2،2-كلورو    -1 1983 ثالثي 
 ( R 133a)غاز تبريد  

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,18 عادية  مسموح بها 

واق  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممموفةب الصمممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممممغ رةب الصمممممهاريج التي ال  )أ( 
  (؛ 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 
 (. 1- 3- 7- 6يم المرج يةب في التصم 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
صهريج صغير؛  به )بار(؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
تبريمممممد    -1،1،1 2035 )غممممماز  فلوروإيثمممممان  ثالثي 

R 143a ) 
31,0 
27,5 
24,2 
21,8 

 0,76 عادية  مسموح بها 

 23,1 ( R 218فلوروبروبان )غاز تبريد  ثماني   2424
20,8 
18,6 
16,6 

 1,07 عادية  مسموح بها 

ثنائي فلوروايثان )غاز   -1،1-كلورو  -1 2517
 ( R 142bتبريد  

8,9 
7,8 
7,0 
7,0 

 0,99 عادية  مسموح بها 

وثنممممممائي   2602 فلوروم ثممممممان  كلوروثنممممممائي  ثنممممممائي 
تنفصمممممممممممممممل مكونمماتممه   ، مشلوط الفلوروإيثممان

بممالتقط ر، تبلغ فيممه نسممممممممممممممبممة ثنممائي كلورو  
نحو   فلوروم ثمممممان  الممممممائمممممة    74ثنمممممائي  في 

 ( R 500)غاز تبريد  

20,0 
18,0 
16,0 
14,5 

 1,01 عادية  مسموح بها 

 14,6 ولوريد ثالثي فلوروأست ل 3057
12,9 
11,3 
9,9 

غ ر مسموح  
 بها

6-7-3-7-3 1,17 

ثنممائي فلوروم ثممان وأوسمممممممممممممم ممد    ثنممائي كلورو 3070
تتجممماوز فيمممه نسممممممممممممممبمممة   األث ل ن، مشلوط ال

 في المائة   12,5أوس د األث ل ن  

14,0 
12,0 
11,0 
9,0 

 1,09 3-7-3-7-6 مسموح بها 

 14,3 أث ر مث ل الف ن ل 3153
13,4 
11,2 
10,2 

 1,14 عادية  مسموح بها 

ربماعي فلوروإيثمان )غماز تبريمد    -2،1،1،1 3159
R 134a ) 

17,7 
15,7 
13,8 
12,1 

 1,04 عادية  مسموح بها 

واق  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممموفةب الصمممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممممغ رةب الصمممممهاريج التي ال  )أ( 
  (؛ 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 
 (. 1- 3- 7- 6يم المرج يةب في التصم 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
ربمماعي   -2،2،1،1-ثنممائي كلورو    -2،1 1958

 ( R 114فلوروايثان )غاز تبريد  
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,30 عادية  مسموح بها 

غاز   درو كربوني، مشلوط، مسممممممممممممّ ل،   1965
 أ.  م.  ل. 

انظر تعريف ضغط التشغ ل  
 األقصى المسموح به في 

6-7-3-1 

 انظر  عادية  مسموح بها 
4-2-2-7 

 8,5 أيسو بوتان 1969
7,5 
7,0 
7,0 

 0,49 عادية  مسموح بها 

ولورو ثنائي فلوروم ثان وكلورو خماسمممممممي   1973
فلوروايثمان، مشلوط ذو درجمة غليمان ثمابتمة  
تبلغ فيمه نسممممممممممممممبمة كلورو ثنمائي فلوروم ثمان  

 ( R 502في المائة )غاز تبريد   49نحو  

28,3 
25,3 
22,8 
20,3 

 1,05 عادية  مسموح بها 

)غممممماز  1974 م ثمممممان  فلوروبرومو  ثنمممممائي  ولورو 
 ( R 12B1تبريد  

7,4 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,61 عادية  مسموح بها 

 RCثمممماني فلوروبوتمممان حلقي )غممماز تبريمممد   1976
318 ) 

8,8 
7,8 
7,0 
7,0 

 1,34 عادية  مسموح بها 

 22,5 بروبان 1978
20,4 
18,0 
16,5 

 0,42 عادية  مسموح بها 

فلوروإيثمممممان    -2،2،2-كلورو    -1 1983 ثالثي 
 ( R 133a)غاز تبريد  

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,18 عادية  مسموح بها 

واق  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممموفةب الصمممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممممغ رةب الصمممممهاريج التي ال  )أ( 
  (؛ 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 
 (. 1- 3- 7- 6يم المرج يةب في التصم 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
صهريج صغير؛  به )بار(؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
تبريمممممد    -1،1،1 2035 )غممممماز  فلوروإيثمممممان  ثالثي 

R 143a ) 
31,0 
27,5 
24,2 
21,8 

 0,76 عادية  مسموح بها 

 23,1 ( R 218فلوروبروبان )غاز تبريد  ثماني   2424
20,8 
18,6 
16,6 

 1,07 عادية  مسموح بها 

ثنائي فلوروايثان )غاز   -1،1-كلورو  -1 2517
 ( R 142bتبريد  

8,9 
7,8 
7,0 
7,0 

 0,99 عادية  مسموح بها 

وثنممممممائي   2602 فلوروم ثممممممان  كلوروثنممممممائي  ثنممممممائي 
تنفصمممممممممممممممل مكونمماتممه   ، مشلوط الفلوروإيثممان

بممالتقط ر، تبلغ فيممه نسممممممممممممممبممة ثنممائي كلورو  
نحو   فلوروم ثمممممان  الممممممائمممممة    74ثنمممممائي  في 

 ( R 500)غاز تبريد  

20,0 
18,0 
16,0 
14,5 

 1,01 عادية  مسموح بها 

 14,6 ولوريد ثالثي فلوروأست ل 3057
12,9 
11,3 
9,9 

غ ر مسموح  
 بها

6-7-3-7-3 1,17 

ثنممائي فلوروم ثممان وأوسمممممممممممممم ممد    ثنممائي كلورو 3070
تتجممماوز فيمممه نسممممممممممممممبمممة   األث ل ن، مشلوط ال

 في المائة   12,5أوس د األث ل ن  

14,0 
12,0 
11,0 
9,0 

 1,09 3-7-3-7-6 مسموح بها 

 14,3 أث ر مث ل الف ن ل 3153
13,4 
11,2 
10,2 

 1,14 عادية  مسموح بها 

ربماعي فلوروإيثمان )غماز تبريمد    -2،1،1،1 3159
R 134a ) 

17,7 
15,7 
13,8 
12,1 

 1,04 عادية  مسموح بها 

واق  عزل أو  م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممممموفةب الصمممممهاريج التي تزيد أقطار ا على   1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممممغ رةب الصمممممهاريج التي ال  )أ( 
  (؛ 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر   م ومزودة بواق   1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12- 2- 3- 7- 6شممممسمممي )انظر  

(؛ )انظر التعاريف المتعلقة ببدرجة حرارة  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5وتعني كلمة بمعزولةب الصممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 
 (. 1- 3- 7- 6يم المرج يةب في التصم 

 غ ر الزم.  3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
صهريج صغير؛  به )بار(؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات تحت  
مستوى  

 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز مس ل، لهوب، ل. م. أ.  3161

 األقصى المسموح به في  
6-7-3-1 

- 2- 4انظر   عادية  مسموح بها 
2 -7 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز مس ل، ل. م. أ.  3163
 األقصى المسموح به في  

6-7-3-1 

- 2- 4انظر   عادية  مسموح بها 
2 -7 

 34,4 ( R 125خماسي فلوروايثان )غاز تبريد   3220
30,8 
27,5 
24,5 

 0,87 عادية  مسموح بها 

 43,0 ( R 32ثنائي فلوروم ثان )غاز تبريد   3252
39,0 
34,4 
30,5 

 0,78 عادية  مسموح بها 

 16,0 ( R 227سباعي فلوروبروبان )غاز تبريد   3296
14,0 
12,5 
11,0 

 1,20 عادية  مسموح بها 

أوسمممممممممممممم مممد أث ل ن وكلوروربممماعي فلوروإيثمممان   3297
 8.8يزيمد على   مشلوط، يحتون على مما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن

8,1 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,16 عادية  مسموح بها 

أوسمممممممممممممم ممد األث ل ن وخممماسممممممممممممممي فلوروإيثممان،   3298
 7.9يزيمد على   مشلوط، يحتون على مما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن

25,9 
23,4 
20,9 
18,6 

 1,02 عادية  مسموح بها 

فلوروإيثممممممان،   3299 وربمممممماعي  األث ل ن  أوسمممممممممممممم ممممممد 
 5.6يزيمد على   مشلوط، يحتون على مما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن

16,7 
14,7 
12,9 
11,2 

 1,03 عادية  مسموح بها 

واق   عزل أو م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممموفةب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممغ رةب الصمممهاريج التي ال )أ( 
- 2- 3- 7- 6)انظر  شممممسمممي  م ومزودة بواق 1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12-2-3-7-6شممممسمممي )انظر  

المتعلقة ببدرجة  (؛ )انظر التعاريف  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5(؛ وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12
 (. 1- 3- 7- 6حرارة التصميم المرج يةب في 

 . غ ر الزم 3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

التشغيل األقصى المسموح  ضغط  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
  0,880محلول أمونيا، كثافة نسمممممممبية أقل من   3318

على 15عنمممد درجمممة   °س في المممماء، يحتون 
 في المائة من النشادر   50أوثر من  

انظر تعريف ضغط التشغ ل  
 1- 3- 7- 6األقصى المسموح به في  

- 7-3-7-6انظر  مسموح بها 
3 

 انظر  
4-2-2-7 

 R 404A  31,6غاز تبريد   3337
28,3 
25,3 
22,5 

 0,82 عادية  مسموح بها 

 R 407A  31,3غاز تبريد   3338
28,1 
25,1 
22,4 

 0,94 عادية  مسموح بها 

 R 407B  33,0غاز تبريد   3339
29,6 
26,5 
23,6 

 0,93 عادية  مسموح بها 

 R 407C 29,9غاز تبريد   3340
26,8 
23,9 
21,3 

 0,95 عادية  مسموح بها 

3500 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3501 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3502 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، سمية، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3503 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، أوالة، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3504 
مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، سمية،  

 ل م أ
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى  

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3505 
مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، أوالة،  

 ل م أ 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى  

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 
واق   عزل أو م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممموفةب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممغ رةب الصمممهاريج التي ال )أ( 

- 2- 3- 7- 6)انظر  شممممسمممي  م ومزودة بواق 1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12-2-3-7-6شممممسمممي )انظر  
المتعلقة ببدرجة  (؛ )انظر التعاريف  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5(؛ وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12

 (. 1- 3- 7- 6حرارة التصميم المرج يةب في 
 . غ ر الزم 3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
 لملء القصوى. ، ينظر إلى درجة الملء بدال  من نسبة ا3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500أرقام األمم المتحدة  في حالة   )ج( 

T75   توجيه الصهاريج النقالة T75 

ــم   القســـــــ في  الواردة  ــة  ــامـ العـ ــات  ــتراطـ االشـــــــ ــاء  ــتيفـ اســـــــ ــب  ويجـ المبّردة.  ــة  ــيّلـ المســـــــ ــازات  الغـ على  ــذا  هـ ــة  ــالـ النقـ ــاريج  ــهـ الصـــــــ ــه  توجيـ  ينطبق 
 . 4-7-6واشتراطات القسم   4-2-3
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T50  تابع(توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

ضغط التشغيل األقصى المسموح  
صهريج صغير؛  به )بار(؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات تحت  
مستوى  

 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز مس ل، لهوب، ل. م. أ.  3161

 األقصى المسموح به في  
6-7-3-1 

- 2- 4انظر   عادية  مسموح بها 
2 -7 

انظر تعريف ضغط التشغ ل   غاز مس ل، ل. م. أ.  3163
 األقصى المسموح به في  

6-7-3-1 

- 2- 4انظر   عادية  مسموح بها 
2 -7 

 34,4 ( R 125خماسي فلوروايثان )غاز تبريد   3220
30,8 
27,5 
24,5 

 0,87 عادية  مسموح بها 

 43,0 ( R 32ثنائي فلوروم ثان )غاز تبريد   3252
39,0 
34,4 
30,5 

 0,78 عادية  مسموح بها 

 16,0 ( R 227سباعي فلوروبروبان )غاز تبريد   3296
14,0 
12,5 
11,0 

 1,20 عادية  مسموح بها 

أوسمممممممممممممم مممد أث ل ن وكلوروربممماعي فلوروإيثمممان   3297
 8.8يزيمد على   مشلوط، يحتون على مما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن

8,1 
7,0 
7,0 
7,0 

 1,16 عادية  مسموح بها 

أوسمممممممممممممم ممد األث ل ن وخممماسممممممممممممممي فلوروإيثممان،   3298
 7.9يزيمد على   مشلوط، يحتون على مما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن

25,9 
23,4 
20,9 
18,6 

 1,02 عادية  مسموح بها 

فلوروإيثممممممان،   3299 وربمممممماعي  األث ل ن  أوسمممممممممممممم ممممممد 
 5.6يزيمد على   مشلوط، يحتون على مما ال

 في المائة من أوس د األث ل ن

16,7 
14,7 
12,9 
11,2 

 1,03 عادية  مسموح بها 

واق   عزل أو م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممموفةب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممغ رةب الصمممهاريج التي ال )أ( 
- 2- 3- 7- 6)انظر  شممممسمممي  م ومزودة بواق 1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12-2-3-7-6شممممسمممي )انظر  

المتعلقة ببدرجة  (؛ )انظر التعاريف  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5(؛ وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12
 (. 1- 3- 7- 6حرارة التصميم المرج يةب في 

 . غ ر الزم 3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
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T50  تابع( توجيه الصهاريج النقالة( T50 
 

رقم األمم  
 الغازات المسيلة غير المبردة  المتحدة 

التشغيل األقصى المسموح  ضغط  
به )بار(؛ صهريج صغير؛  

مكشوف؛ واق شمسي؛ معزول  
 )أ( على الترتيب 

الفتحات  
تحت مستوى  
 سطح السائل 

اشتراطات تخفيف 
 )ب( الضغط

 ( 7-3-7-6)انظر 
كثافة الملء  

 القصوى 
  0,880محلول أمونيا، كثافة نسمممممممبية أقل من   3318

على 15عنمممد درجمممة   °س في المممماء، يحتون 
 في المائة من النشادر   50أوثر من  

انظر تعريف ضغط التشغ ل  
 1- 3- 7- 6األقصى المسموح به في  

- 7-3-7-6انظر  مسموح بها 
3 

 انظر  
4-2-2-7 

 R 404A  31,6غاز تبريد   3337
28,3 
25,3 
22,5 

 0,82 عادية  مسموح بها 

 R 407A  31,3غاز تبريد   3338
28,1 
25,1 
22,4 

 0,94 عادية  مسموح بها 

 R 407B  33,0غاز تبريد   3339
29,6 
26,5 
23,6 

 0,93 عادية  مسموح بها 

 R 407C 29,9غاز تبريد   3340
26,8 
23,9 
21,3 

 0,95 عادية  مسموح بها 

3500 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3501 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3502 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، سمية، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3503 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى   مواد كيميائية تحت الضغط، أوالة، ل م أ 

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3504 
مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، سمية،  

 ل م أ
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى  

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 

3505 
مواد كيميائية تحت الضغط، لهوبة، أوالة،  

 ل م أ 
انظر تعريف ضغط التشغ ل األقصى  

 مسموح بها  1- 3- 7- 6المسموح به في  
- 7-3-7-6انظر 

3 4TP )ج( 
واق   عزل أو م بدون   1,5م؛ وتعني كلمة بمكشممموفةب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على    1,5تتجاوز أقطار ا   تعني كلمة بصمممغ رةب الصمممهاريج التي ال )أ( 

- 2- 3- 7- 6)انظر  شممممسمممي  م ومزودة بواق 1,5(؛ وتعني عبارة بواق شممممسممميب الصمممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12-2-3-7-6شممممسمممي )انظر  
المتعلقة ببدرجة  (؛ )انظر التعاريف  12- 2- 3- 7- 6م ومزودة بعزل حرارن )انظر    1,5(؛ وتعني كلمة بمعزولةب الصممممممممممهاريج التي تزيد أقطار ا على 12

 (. 1- 3- 7- 6حرارة التصميم المرج يةب في 
 . غ ر الزم 3-7-3-7-6 و وارد في   تش ر كلمة بعاديةب في اشتراطات تشأيف الضغط إلى أن القرص القصم كما )ب( 
 لملء القصوى. ، ينظر إلى درجة الملء بدال  من نسبة ا3505و 3504و 3503و 3502و 3501و 3500أرقام األمم المتحدة  في حالة   )ج( 

T75   توجيه الصهاريج النقالة T75 

ــم   القســـــــ في  الواردة  ــة  ــامـ العـ ــات  ــتراطـ االشـــــــ ــاء  ــتيفـ اســـــــ ــب  ويجـ المبّردة.  ــة  ــيّلـ المســـــــ ــازات  الغـ على  ــذا  هـ ــة  ــالـ النقـ ــاريج  ــهـ الصـــــــ ــه  توجيـ  ينطبق 
 . 4-7-6واشتراطات القسم   4-2-3
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 أحكام خاصة تتعلق بالصهاريج النقالة 4-2-5-3
البديلة لألحكام الواردة في  تع َّن أحكام خاصممممة للصممممهاريج النقالة بالنسممممبة لمواد مع نة لتدل على األحكام اإلضممممافية أو 

. وتم َّز األحكام الشاصمة المتعلقة بالصمهاريج النقالة برمز ألأبائي رقمي يبدأ  7-6االشمتراطات الواردة في الفصمل   توج هات الصمهاريج النقالة أو
. وفيما يلي قائمة باألحكام الشاصممممة التي 2-3من قائمة البضممممائع الشطرة المب نة في الفصممممل    11وتع ن لمواد محددة في العمود   TPبالحرف ن  

 تنطبق على الصهاريج النقالة:

TP1  2-9-1-2-4يج  عدم تجاوز درجة الملء المب نة في. 

 Degree of filling= )درجة الملء( 

TP2   3-9-1-2-4يج  عدم تجاوز درجة الملء المب نة في. 

 Degree of filling (= )درجة الملء     

TP3 انصممممممهار ا   حرارة درجة الملء القصمممممموى )بالنسممممممبة المئوية( للمواد الصمممممملبة التي تنقل في درجات حرارة أعلى من درجة
 .5-9-1-2-4 مرتفعة، تحدد درجة الملء وفقا  للمب ن فيوللسوائل التي تنقل في درجات حرارة 

dr 95 =   )درجة الملء(Degree of filling 
df 

TP4  (.2-16-1-2-4في المائة أو، كبديل، أن ةيمة أخرى تقر ا السلطة المشتصة )انظر  90ال تتجاوز درجة الملء 
TP5  6-3-2-4الملء المب نة في  درجة ُتستوفى. 

TP6  ، في ذلك اإلحاطة بالن ران، أن يزود بوسمممائل لتشأيف الضمممغط مناسمممبة  انفجار الصمممهريج في أن ظرف، بما  لمنع يج
 لسعته وطبيعة المادة المنقولة، وأن تكون الوس لة متوافقة مع المادة.

TP7  وس لة أخرى. من ح ز البشار باستشدام النتروج ن أو  الهواء ُيزال 

TP8  بار إذا كانت نقطة اشتعال المادة المنقولة أعلى من صفر°س. 1,5ريج النقال إلى ضغط اختبار الصه  تشأيض يجوز 

TP9  بموافقة السلطة المشتصة. بهذا الوص  في صهريج نقال إال  مادة ال تنقل 

TP10  أن بطانة أخرى من مادة مناسمبة تقر ا  مم على األقل، يجرى لها اختبار سمنون، أو   5يلزم وجود بطانة من الرصماص بسممك
م الصممهريج النقال للنقل بعد تاري  انتهاء صممالحية آخر  السمملطة المشتصممة.  تتجاوز ثالثة  فحص للبطانة بفترة ال   يمكن أن يقدَّ

 اء االختبار أو الفحص المطلوب قبل إعادة ملئه. تاري ، بعد تفريغ الصهريج ولكن قبل تنظيفه، ألعراض إجر ال   ذلك  أشهر بعد 

TP12 محذوف 

TP13 .يلزم توف ر جهاز تنفس قائم بذاته عند نقل  ذه المادة 

TP16 زيادته بشمممكل مفرط في ظروف النقل العادية. وتعتمد السممملطة   يجهز الصمممهريج بوسممم لة خاصمممة لمنع  بوط الضمممغط أو
لمنع تبّلر المنتج في صممممام  3-8-2-7-6يف الضمممغط المب نة في تسمممتوفى شمممروط تشأ المشتصمممة  ذه الوسممم لة. كما

 تشأيف الضغط.

TP17 المواد غ ر العضوية غ ر القابلة لالحتراق. ال تستشدم للعزل الحرارن للصهريج إال 

95 

1  +)ft - r(t  

97 

1  +)ft - r(t  

 

151 

TP18   حمض  يعاد تسمش ن الصمهاريج النقالة أثناء النقل إذا كانت تحتون على   °س، وال40°س و18الحرارة ب ن   درجة ُتسمتبقى
 م ثاوريليك الصل .

TP19    مم عند الصنع باعتباره  امشا  للتآول. وُيتحقق من  3بمقدار  4-3-7-6يزاد سمك الجدار األدنى المحدد وفقا  لمممممممممممممممممممممم
سممممك الهيكل بالموجات فوق الصممموتية في منتصممم  الفترات الفاصممملة ب ن كل اختبارين   درول  ن، وال يمكن مطلقا  أن 

 .4-3-7-6يقل عن سمك الجدار األدنى المحدد وفقا  لم 

TP20 من النتروج ن.في صهاريج معزولة تحت غطاء  ال تنقل  ذه المادة إال 

TP21  سنة. 2,5  تتجاوز مم، وتشتبر الصهاريج   دروليا  وتفحص من الداخل على فترات ال  8ال يقل سمك الجدار عن 

TP22   الوسائل األخرى متوافقة مع األوسج ن. التشحيم المستشدمة للوصالت أو  مواد تكون 

TP23 محذوف 
TP24  البشار بالصمهريج في حالة أقصمى امتالء، وذلك لمنع تراوم ضمغط زائد    يمكن تجه ز الصمهريج النقال بوسم لة تقع في ح ز

نتيجة لالنحالل البطيء للمادة المنقولة. وتمنع  ذه الوسمممممم لة أيضمممممما  حدوث قدر غ ر مقبول من تسممممممرب السممممممائل في حالة  
لة من قبلها. اله ئ  دخول مواد غريبة فيه. وتشضع  ذه الوس لة لموافقة السلطة المشتصة أو  انقالب الصهريج أو   ة المشوَّ

TP25   أعلى، في صممممممهاريج بدون مادة مثبطة، شممممممريطة اسممممممتبقاء  في المائة أو  99.95يجوز نقل ثالا أوسمممممم د الكبريت بنقاوة
 °س.32,5تقل عن  حرارته عند درجة ال

TP26  3176األمم المتحدة  حالة رقم  يج ، عند النقل في درجات حرارة مرتفعة، أن يرّك  السمممممممشان خارج جسمممممممم الصمممممممهريج. وفي  
 عندما تتفاعل المادة تفاعال  خطرا  مع الماء. ينطبق  ذا االشتراط إال ال

TP27  بار  4 االختبارن البالغ  بار، إذا تب ن أن الضممممممغط 4يجوز اسممممممتشدام صممممممهاريج نقالة ذات ضممممممغط اختبارن أدنى ةيمته  
 .1-2-7-6أقل مقبول بموج  تعريف الضغط االختبارن الوارد في  أو

TP28  2,65بار، إذا تب ن أن الضممغط االختبارن البالغ   2,65يجوز اسممتشدام صممهاريج نقالة ذات ضممغط اختبارن أدنى ةيمته 
 .1-2-7-6أقل مقبول بموج  تعريف الضغط االختبارن الوارد في  بار أو

TP29  بار  1,5بار، إذا تب ن أن الضمغط االختبارن البالغ    1,5صمهاريج نقالة ذات ضمغط اختبارن أدنى ةيمته   اسمتشدام يجوز
 .1-2-7-6أقل مقبول بموج  تعريف الضغط االختبارن الوارد في  أو

TP30   ذه المادة في صهاريج معزولة. نقل يج  

TP31 حالتها الصلبة. في ال يجوز نقل  ذه المادة في صهاريج إال 

TP32  يجوز استشدام الصهاريج النقالة مع استيفاء الشروط التالية:3375و 0332و 0331في حالة أرقام األمم المتحدة ، 

بوسمممممم لة   معدني أو من البالسممممممتيك المقوى باأللياف تفاديا  لالحتباس غ ر الضممممممرورن، يزود كل صممممممهريج نقال )أ(
م أو المحّمل بنابض، أوتشأيف للضممممممممغط يمكن أن تكون من النوع   بعنصممممممممر قابل لالنصممممممممهار.   بقرص َقصمممممممم 

بار للصمممممممممممهاريج النقالة التي يفوق   2,65التفريغ، حسمممممممممممبما ينطبق،  يتجاوز الضمممممممممممغط المحدد لالنفجار أو وال
 بار؛ 4ضغطها االختبارن 

  فقط، يجم  إثبمات مالءممة الممادة للنقمل في الصمممممممممممممهماريج. وإحمدى الطرق المتبعمة  3375األمم المتحمدة   في حمالمة رقم  )ب(
، بدل ممل االختبممارات والمعمماي رب)انظر    8)د( من مجموعممة االختبممارات  8لتق يم  ممذه المالءمممة  ي نوع االختبممار  

 (؛7-18الجزء األول، الفقرة الفرعية 

ؤدن إلى حدوث تلّزن. وينبغي اتشاذ التداب ر المناسممممممممبة  ال يسمممممممممح بإبقاء المواد في الصممممممممهريج النقال لمدة قد ت  )ج(
 لتفادن تراوم المواد وتراّصها في الصهريج )والتنظيف مثال (.
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 أحكام خاصة تتعلق بالصهاريج النقالة 4-2-5-3
البديلة لألحكام الواردة في  تع َّن أحكام خاصممممة للصممممهاريج النقالة بالنسممممبة لمواد مع نة لتدل على األحكام اإلضممممافية أو 

. وتم َّز األحكام الشاصمة المتعلقة بالصمهاريج النقالة برمز ألأبائي رقمي يبدأ  7-6االشمتراطات الواردة في الفصمل   توج هات الصمهاريج النقالة أو
. وفيما يلي قائمة باألحكام الشاصممممة التي 2-3من قائمة البضممممائع الشطرة المب نة في الفصممممل    11وتع ن لمواد محددة في العمود   TPبالحرف ن  

 تنطبق على الصهاريج النقالة:

TP1  2-9-1-2-4يج  عدم تجاوز درجة الملء المب نة في. 

 Degree of filling= )درجة الملء( 

TP2   3-9-1-2-4يج  عدم تجاوز درجة الملء المب نة في. 

 Degree of filling (= )درجة الملء     

TP3 انصممممممهار ا   حرارة درجة الملء القصمممممموى )بالنسممممممبة المئوية( للمواد الصمممممملبة التي تنقل في درجات حرارة أعلى من درجة
 .5-9-1-2-4 مرتفعة، تحدد درجة الملء وفقا  للمب ن فيوللسوائل التي تنقل في درجات حرارة 

dr 95 =   )درجة الملء(Degree of filling 
df 

TP4  (.2-16-1-2-4في المائة أو، كبديل، أن ةيمة أخرى تقر ا السلطة المشتصة )انظر  90ال تتجاوز درجة الملء 
TP5  6-3-2-4الملء المب نة في  درجة ُتستوفى. 

TP6  ، في ذلك اإلحاطة بالن ران، أن يزود بوسمممائل لتشأيف الضمممغط مناسمممبة  انفجار الصمممهريج في أن ظرف، بما  لمنع يج
 لسعته وطبيعة المادة المنقولة، وأن تكون الوس لة متوافقة مع المادة.

TP7  وس لة أخرى. من ح ز البشار باستشدام النتروج ن أو  الهواء ُيزال 

TP8  بار إذا كانت نقطة اشتعال المادة المنقولة أعلى من صفر°س. 1,5ريج النقال إلى ضغط اختبار الصه  تشأيض يجوز 

TP9  بموافقة السلطة المشتصة. بهذا الوص  في صهريج نقال إال  مادة ال تنقل 

TP10  أن بطانة أخرى من مادة مناسمبة تقر ا  مم على األقل، يجرى لها اختبار سمنون، أو   5يلزم وجود بطانة من الرصماص بسممك
م الصممهريج النقال للنقل بعد تاري  انتهاء صممالحية آخر  السمملطة المشتصممة.  تتجاوز ثالثة  فحص للبطانة بفترة ال   يمكن أن يقدَّ

 اء االختبار أو الفحص المطلوب قبل إعادة ملئه. تاري ، بعد تفريغ الصهريج ولكن قبل تنظيفه، ألعراض إجر ال   ذلك  أشهر بعد 

TP12 محذوف 

TP13 .يلزم توف ر جهاز تنفس قائم بذاته عند نقل  ذه المادة 

TP16 زيادته بشمممكل مفرط في ظروف النقل العادية. وتعتمد السممملطة   يجهز الصمممهريج بوسممم لة خاصمممة لمنع  بوط الضمممغط أو
لمنع تبّلر المنتج في صممممام  3-8-2-7-6يف الضمممغط المب نة في تسمممتوفى شمممروط تشأ المشتصمممة  ذه الوسممم لة. كما

 تشأيف الضغط.

TP17 المواد غ ر العضوية غ ر القابلة لالحتراق. ال تستشدم للعزل الحرارن للصهريج إال 
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TP18   حمض  يعاد تسمش ن الصمهاريج النقالة أثناء النقل إذا كانت تحتون على   °س، وال40°س و18الحرارة ب ن   درجة ُتسمتبقى
 م ثاوريليك الصل .

TP19    مم عند الصنع باعتباره  امشا  للتآول. وُيتحقق من  3بمقدار  4-3-7-6يزاد سمك الجدار األدنى المحدد وفقا  لمممممممممممممممممممممم
سممممك الهيكل بالموجات فوق الصممموتية في منتصممم  الفترات الفاصممملة ب ن كل اختبارين   درول  ن، وال يمكن مطلقا  أن 

 .4-3-7-6يقل عن سمك الجدار األدنى المحدد وفقا  لم 

TP20 من النتروج ن.في صهاريج معزولة تحت غطاء  ال تنقل  ذه المادة إال 

TP21  سنة. 2,5  تتجاوز مم، وتشتبر الصهاريج   دروليا  وتفحص من الداخل على فترات ال  8ال يقل سمك الجدار عن 

TP22   الوسائل األخرى متوافقة مع األوسج ن. التشحيم المستشدمة للوصالت أو  مواد تكون 

TP23 محذوف 
TP24  البشار بالصمهريج في حالة أقصمى امتالء، وذلك لمنع تراوم ضمغط زائد    يمكن تجه ز الصمهريج النقال بوسم لة تقع في ح ز

نتيجة لالنحالل البطيء للمادة المنقولة. وتمنع  ذه الوسمممممم لة أيضمممممما  حدوث قدر غ ر مقبول من تسممممممرب السممممممائل في حالة  
لة من قبلها. اله ئ  دخول مواد غريبة فيه. وتشضع  ذه الوس لة لموافقة السلطة المشتصة أو  انقالب الصهريج أو   ة المشوَّ

TP25   أعلى، في صممممممهاريج بدون مادة مثبطة، شممممممريطة اسممممممتبقاء  في المائة أو  99.95يجوز نقل ثالا أوسمممممم د الكبريت بنقاوة
 °س.32,5تقل عن  حرارته عند درجة ال

TP26  3176األمم المتحدة  حالة رقم  يج ، عند النقل في درجات حرارة مرتفعة، أن يرّك  السمممممممشان خارج جسمممممممم الصمممممممهريج. وفي  
 عندما تتفاعل المادة تفاعال  خطرا  مع الماء. ينطبق  ذا االشتراط إال ال

TP27  بار  4 االختبارن البالغ  بار، إذا تب ن أن الضممممممغط 4يجوز اسممممممتشدام صممممممهاريج نقالة ذات ضممممممغط اختبارن أدنى ةيمته  
 .1-2-7-6أقل مقبول بموج  تعريف الضغط االختبارن الوارد في  أو

TP28  2,65بار، إذا تب ن أن الضممغط االختبارن البالغ   2,65يجوز اسممتشدام صممهاريج نقالة ذات ضممغط اختبارن أدنى ةيمته 
 .1-2-7-6أقل مقبول بموج  تعريف الضغط االختبارن الوارد في  بار أو

TP29  بار  1,5بار، إذا تب ن أن الضمغط االختبارن البالغ    1,5صمهاريج نقالة ذات ضمغط اختبارن أدنى ةيمته   اسمتشدام يجوز
 .1-2-7-6أقل مقبول بموج  تعريف الضغط االختبارن الوارد في  أو

TP30   ذه المادة في صهاريج معزولة. نقل يج  

TP31 حالتها الصلبة. في ال يجوز نقل  ذه المادة في صهاريج إال 

TP32  يجوز استشدام الصهاريج النقالة مع استيفاء الشروط التالية:3375و 0332و 0331في حالة أرقام األمم المتحدة ، 

بوسمممممم لة   معدني أو من البالسممممممتيك المقوى باأللياف تفاديا  لالحتباس غ ر الضممممممرورن، يزود كل صممممممهريج نقال )أ(
م أو المحّمل بنابض، أوتشأيف للضممممممممغط يمكن أن تكون من النوع   بعنصممممممممر قابل لالنصممممممممهار.   بقرص َقصمممممممم 

بار للصمممممممممممهاريج النقالة التي يفوق   2,65التفريغ، حسمممممممممممبما ينطبق،  يتجاوز الضمممممممممممغط المحدد لالنفجار أو وال
 بار؛ 4ضغطها االختبارن 

  فقط، يجم  إثبمات مالءممة الممادة للنقمل في الصمممممممممممممهماريج. وإحمدى الطرق المتبعمة  3375األمم المتحمدة   في حمالمة رقم  )ب(
، بدل ممل االختبممارات والمعمماي رب)انظر    8)د( من مجموعممة االختبممارات  8لتق يم  ممذه المالءمممة  ي نوع االختبممار  

 (؛7-18الجزء األول، الفقرة الفرعية 

ؤدن إلى حدوث تلّزن. وينبغي اتشاذ التداب ر المناسممممممممبة  ال يسمممممممممح بإبقاء المواد في الصممممممممهريج النقال لمدة قد ت  )ج(
 لتفادن تراوم المواد وتراّصها في الصهريج )والتنظيف مثال (.
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TP33 المسمممحوقة والمواد الصممملبة التي تمأل وتفرل في  ينطبق توجيه التعبئة المع ن لهذه المادة على المواد الصممملبة الحب بية أو
حالة المواد الصملبة التي تنقل  انصمهار ا، والتي تبرد وتنقل بشمكل كتلة صملبة. وفي درجات حرارة أعلى من درجة حرارة

 .19-1-2-4في درجات حرارة أعلى من نقطة انصهار ا، انظر 

TP34  على الصممممممممهاريج النقالة إذا كان الصممممممممهريج النقال ممهورا    1- 14- 4- 7- 6ال يلزم إجراء اختبار الصممممممممدم الوارد في
ب على اللوحة المب نة في NOT FOR RAIL TRANSPORTل بالسمممممكك الحديدب ب بغ ر مشصمممممص للنق  بعالمة 
 سم على جانبي الغالف الشارجي للصهريج.   10يقل ارتفاعها عن   وبحروف ال   1- 15- 4- 7- 6الفقرة  

TP35 ُحذف 

TP36 في ح ز البشار من الصهاريج النقالة. يجوز استعمال عناصر صهورة 

TP37 ُحذف 

TP38 ُحذف 

TP39 ُحذف 

TP40 تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون مالمسة لمعدة ترذيذ. يج  أال 

TP41  طرائق فحص   االسمتعاضمة عنه بطرائق اختبار أخرى أو سمنة أو  2,5يجوز االسمتغناء عن الفحص الداخلي الدورن كل
لة من قبلها، شمممممممريطة أن يكون الصمممممممهريج النقال مشصمممممممصممممممما  لنقل المواد  تحدد ا السممممممملطة المشتصمممممممة أو اله ئة المشوَّ

روط أن  ذا الفحص يكون مطلوبا  إذا اسمممتوف ت الشممم  العضممموية الفلزية التي ُعّ ن لها الحكم الشاص بهذا الصمممهريج. إال
 .7-19-2-7-6 الواردة في

 تدابير انتقالية 4-2-6

نع قبل   يجوز االسمتمرار في اسمتعمال ما  الغاز المتعددة   من الصمهاريج النقالة وحاويات  2012كانون الثاني/يناير   1صمُ
            1-15-4-7-6و  1-16-3-7-6و 1-20-2-7-6العناصممممممممممر، التي تفي باشممممممممممتراطات وضممممممممممع العالمات، المنصمممممممممموص عل ها في الفقرات  

ع الشطرة، حسمبما ينطبق، إذا من الالئحة النموذجية المرفقة بالطبعة الشامسمة عشمرة المنقحة للتوصميات المتعلقة بنقل البضمائ  1-13-5-7-6و
)ز( 1-20-2-7-6ف ها، ح ثما ينطبق، االشمممممممتراط   وانت تفي بسمممممممائر االشمممممممتراطات ذات الصممممممملة الواردة في  ذه الطبعة لالئحة النموذجية بما

مة بصمممواٍن خاصمممة بالتمور إلى أقسمممام ال على الصممم نية، في حال كان الصمممهريج أو Sبشصممموص وضمممع عالمة الرمز   يد سمممعتها تز  الحجرة مقسمممّ
د أن الصمهريج أو 7 500على  مة، قبل   لتر. وإذا ُوج  تزيد   ، بصمواٍن خاصمة بالتمور إلى أقسمام ال2012كانون الثاني/يناير   1الحجرة كانت مقسمَّ

عليه   االختبار الدورن المقبل المنصموص  الحجرة قبل إجراء الفحص أو  على سمعة الصمهريج أو   Sضمرورة إلضمافة الرمز  لتر، فال   7  500سمعتها على  
 .5-19-2-7-6 في الفقرة

، وفقا  للتوج هات 2014كانون الثاني/يناير   1وليس من الضمممممممرورن وضمممممممع عالمات على الصمممممممهاريج المصمممممممّنعة قبل  
 االختبار الدورن المقبل. ، قبل إجراء الفحص أو2-15-4-7-6و 2-16-3-7-6و 2-20-2-7-6المتعلقة بالصهاريج النقالة، الواردة في 

  الثاني/   كانون  1وليس من الضمممرورن أن تسمممتوفي الصمممهاريج النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصمممر المصمممّنعة قبل  
)د( المتعلقة بوضممممممممممع 1-6-5-7-6)ه(، و1-8-4-7-6)ه(، و1-9-3-7-6)و(، و1-13-2-7-6االشممممممممممتراطات الواردة في  2014يناير  

 العالمات على أجهزة تنأيس الضغط.
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 3-4الفصل 
 استخدام حاويات السوائب

 أحكام عامة 4-3-1

االشممممتراطات العامة المناسممممبة السممممتشدام الحاويات في نقل المواد الصمممملبة بكميات كب رة. وتنقل المواد في  يقّدم  ذا الفر ع   1- 1- 3- 4
من قائمة البضممممممائع   10في العمود  BKيتطابق مع التوجيه الشاص بحاويات السمممممموائ  المناسممممممبة المع َّن بواسممممممطة الحرف ن   حاويات السمممممموائ  بما 

 الشطرة، وفق المعنى التالي:

 BK1  : يسمح بالنقل في حاويات سوائ  مغطاة بصفائح 

 BK2  : يسمح بالنقل في حاويات سوائ  مغلقة 

 BK3  :  بالنقل في حاويات سوائ  مرنةيسمح 

 .8-6وتفي حاوية السوائ  المستشدمة باالشتراطات الواردة في الفصل  

ت عليه الفقرة  باسممممممتثناء ما 4-3-1-2 ، تسممممممتشدم حاويات السمممممموائ  فقط عندما تكون المادة مع َّنة برمز حاويات 3-1-3-4نصممممممّ
 .2-3من قائمة البضائع الشطرة في الفصل  10السوائ  في العمود 

- 3من قائمة البضممممائع الشطرة الواردة في الفصممممل   10تكون المادة مع َّنة برمز حاويات السمممموائ  في العمود  عندما ال 4-3-1-3
 ، يمكن أن تصممدر السمملطة المشتصممة لبلد المنشممأ موافقة مؤقتة بشممأن النقل. وُتدرج  ذه الموافقة في مسممتندات الشممحنة المرسمملة، وتحتون، كحدّ 2

على المعلومات التي تتوفر عادة في توجيه حاويات السوائ  والظروف التي تنقل المادة وفقها. وينبغي أن َتشَرع السلطة المشتصة باتشاذ أدنى، 
 تداب ر مناسبة إلدراج التع  ن في قائمة البضائع الشطرة.

 تواجهها أثناء النقل في حاويات السوائ . ال يسمح بنقل المواد التي يمكن أن تصبح سائلة عند درجات حرارة يحتمل أن  4- 1- 3- 4

تكون حاويات السمممممممموائ  مانعة للتنش ل ومغلقة ج دا  بشممممممممكل يحول دون حدوث أن تسممممممممّرب للمحتوى في ظروف النقل  4-3-1-5
 الضغط. الرطوبة أو بفعل تغ رات درجة الحرارة أو العادية نتيجة لتأث ر اال تزاز، أو

أمكن من الحركة التي يمكن  الصممملبة السمممائبة في حاويات السممموائ  وتوّزع بشمممكل مسمممتو على نحو يقّلل ماتحمَّل المواد  4-3-1-6
 تسّرب البضائع الشطرة منها. أن تلحق ضررا  بالحاوية أو

 ُتستبقى وسائل التنأيس، إذا ُوجدت، نظيفة وقابلة للتشغ ل. 4-3-1-7

ف ها   اعال  خطرا  مع مادة صممممنع حاوية السمممموائ  ومع الحشممممايا والمعدات بمايحال دون تفاعل المواد الصمممملبة السممممائبة تف 4-3-1-8
دون أن تضعفها بشكل خطر. وتبنى حاويات السوائ   األغطية واألقمشة المشمَّعة ومع األطلية الواةية التي تكون على تماس مع المحتويات أو

تتالمس مع أجزاء من حاويات السمممموائ  التي يمكن أن تتأثَّر بالمواد   ية أوتكيَّف بح ا تمنع البضممممائع من النفاذ ب ن أغطية األرضممممية الششممممب  أو
 بقايا ا. أو

ُتفحص كل حاوية سمممموائ  وتنظَّ  قبل تعبئتها وتقديمها للنقل وذلك لضمممممان خلّو ا من أن بقايا على السممممطح الداخلي  4-3-1-9
 السطح الشارجي لحاوية السوائ ، من شأنها أن: أو

 خطرا  مع المادة المراد نقلها؛  تسّب  تفاعال   )أ(

 أو تؤثر بشكل مؤذ في سالمة بنية حاوية السوائ ؛ )ب(

 أو تؤّثر في ُقدرات حاوية السوائ  على حفي البضائع الشطرة. )ج(
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TP33 المسمممحوقة والمواد الصممملبة التي تمأل وتفرل في  ينطبق توجيه التعبئة المع ن لهذه المادة على المواد الصممملبة الحب بية أو
حالة المواد الصملبة التي تنقل  انصمهار ا، والتي تبرد وتنقل بشمكل كتلة صملبة. وفي درجات حرارة أعلى من درجة حرارة

 .19-1-2-4في درجات حرارة أعلى من نقطة انصهار ا، انظر 

TP34  على الصممممممممهاريج النقالة إذا كان الصممممممممهريج النقال ممهورا    1- 14- 4- 7- 6ال يلزم إجراء اختبار الصممممممممدم الوارد في
ب على اللوحة المب نة في NOT FOR RAIL TRANSPORTل بالسمممممكك الحديدب ب بغ ر مشصمممممص للنق  بعالمة 
 سم على جانبي الغالف الشارجي للصهريج.   10يقل ارتفاعها عن   وبحروف ال   1- 15- 4- 7- 6الفقرة  

TP35 ُحذف 

TP36 في ح ز البشار من الصهاريج النقالة. يجوز استعمال عناصر صهورة 

TP37 ُحذف 

TP38 ُحذف 

TP39 ُحذف 

TP40 تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون مالمسة لمعدة ترذيذ. يج  أال 

TP41  طرائق فحص   االسمتعاضمة عنه بطرائق اختبار أخرى أو سمنة أو  2,5يجوز االسمتغناء عن الفحص الداخلي الدورن كل
لة من قبلها، شمممممممريطة أن يكون الصمممممممهريج النقال مشصمممممممصممممممما  لنقل المواد  تحدد ا السممممممملطة المشتصمممممممة أو اله ئة المشوَّ

روط أن  ذا الفحص يكون مطلوبا  إذا اسمممتوف ت الشممم  العضممموية الفلزية التي ُعّ ن لها الحكم الشاص بهذا الصمممهريج. إال
 .7-19-2-7-6 الواردة في

 تدابير انتقالية 4-2-6

نع قبل   يجوز االسمتمرار في اسمتعمال ما  الغاز المتعددة   من الصمهاريج النقالة وحاويات  2012كانون الثاني/يناير   1صمُ
            1-15-4-7-6و  1-16-3-7-6و 1-20-2-7-6العناصممممممممممر، التي تفي باشممممممممممتراطات وضممممممممممع العالمات، المنصمممممممممموص عل ها في الفقرات  

ع الشطرة، حسمبما ينطبق، إذا من الالئحة النموذجية المرفقة بالطبعة الشامسمة عشمرة المنقحة للتوصميات المتعلقة بنقل البضمائ  1-13-5-7-6و
)ز( 1-20-2-7-6ف ها، ح ثما ينطبق، االشمممممممتراط   وانت تفي بسمممممممائر االشمممممممتراطات ذات الصممممممملة الواردة في  ذه الطبعة لالئحة النموذجية بما

مة بصمممواٍن خاصمممة بالتمور إلى أقسمممام ال على الصممم نية، في حال كان الصمممهريج أو Sبشصممموص وضمممع عالمة الرمز   يد سمممعتها تز  الحجرة مقسمممّ
د أن الصمهريج أو 7 500على  مة، قبل   لتر. وإذا ُوج  تزيد   ، بصمواٍن خاصمة بالتمور إلى أقسمام ال2012كانون الثاني/يناير   1الحجرة كانت مقسمَّ

عليه   االختبار الدورن المقبل المنصموص  الحجرة قبل إجراء الفحص أو  على سمعة الصمهريج أو   Sضمرورة إلضمافة الرمز  لتر، فال   7  500سمعتها على  
 .5-19-2-7-6 في الفقرة

، وفقا  للتوج هات 2014كانون الثاني/يناير   1وليس من الضمممممممرورن وضمممممممع عالمات على الصمممممممهاريج المصمممممممّنعة قبل  
 االختبار الدورن المقبل. ، قبل إجراء الفحص أو2-15-4-7-6و 2-16-3-7-6و 2-20-2-7-6المتعلقة بالصهاريج النقالة، الواردة في 

  الثاني/   كانون  1وليس من الضمممرورن أن تسمممتوفي الصمممهاريج النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصمممر المصمممّنعة قبل  
)د( المتعلقة بوضممممممممممع 1-6-5-7-6)ه(، و1-8-4-7-6)ه(، و1-9-3-7-6)و(، و1-13-2-7-6االشممممممممممتراطات الواردة في  2014يناير  

 العالمات على أجهزة تنأيس الضغط.
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 3-4الفصل 
 استخدام حاويات السوائب

 أحكام عامة 4-3-1

االشممممتراطات العامة المناسممممبة السممممتشدام الحاويات في نقل المواد الصمممملبة بكميات كب رة. وتنقل المواد في  يقّدم  ذا الفر ع   1- 1- 3- 4
من قائمة البضممممممائع   10في العمود  BKيتطابق مع التوجيه الشاص بحاويات السمممممموائ  المناسممممممبة المع َّن بواسممممممطة الحرف ن   حاويات السمممممموائ  بما 

 الشطرة، وفق المعنى التالي:

 BK1  : يسمح بالنقل في حاويات سوائ  مغطاة بصفائح 

 BK2  : يسمح بالنقل في حاويات سوائ  مغلقة 

 BK3  :  بالنقل في حاويات سوائ  مرنةيسمح 

 .8-6وتفي حاوية السوائ  المستشدمة باالشتراطات الواردة في الفصل  

ت عليه الفقرة  باسممممممتثناء ما 4-3-1-2 ، تسممممممتشدم حاويات السمممممموائ  فقط عندما تكون المادة مع َّنة برمز حاويات 3-1-3-4نصممممممّ
 .2-3من قائمة البضائع الشطرة في الفصل  10السوائ  في العمود 

- 3من قائمة البضممممائع الشطرة الواردة في الفصممممل   10تكون المادة مع َّنة برمز حاويات السمممموائ  في العمود  عندما ال 4-3-1-3
 ، يمكن أن تصممدر السمملطة المشتصممة لبلد المنشممأ موافقة مؤقتة بشممأن النقل. وُتدرج  ذه الموافقة في مسممتندات الشممحنة المرسمملة، وتحتون، كحدّ 2

على المعلومات التي تتوفر عادة في توجيه حاويات السوائ  والظروف التي تنقل المادة وفقها. وينبغي أن َتشَرع السلطة المشتصة باتشاذ أدنى، 
 تداب ر مناسبة إلدراج التع  ن في قائمة البضائع الشطرة.

 تواجهها أثناء النقل في حاويات السوائ . ال يسمح بنقل المواد التي يمكن أن تصبح سائلة عند درجات حرارة يحتمل أن  4- 1- 3- 4

تكون حاويات السمممممممموائ  مانعة للتنش ل ومغلقة ج دا  بشممممممممكل يحول دون حدوث أن تسممممممممّرب للمحتوى في ظروف النقل  4-3-1-5
 الضغط. الرطوبة أو بفعل تغ رات درجة الحرارة أو العادية نتيجة لتأث ر اال تزاز، أو

أمكن من الحركة التي يمكن  الصممملبة السمممائبة في حاويات السممموائ  وتوّزع بشمممكل مسمممتو على نحو يقّلل ماتحمَّل المواد  4-3-1-6
 تسّرب البضائع الشطرة منها. أن تلحق ضررا  بالحاوية أو

 ُتستبقى وسائل التنأيس، إذا ُوجدت، نظيفة وقابلة للتشغ ل. 4-3-1-7

ف ها   اعال  خطرا  مع مادة صممممنع حاوية السمممموائ  ومع الحشممممايا والمعدات بمايحال دون تفاعل المواد الصمممملبة السممممائبة تف 4-3-1-8
دون أن تضعفها بشكل خطر. وتبنى حاويات السوائ   األغطية واألقمشة المشمَّعة ومع األطلية الواةية التي تكون على تماس مع المحتويات أو

تتالمس مع أجزاء من حاويات السمممموائ  التي يمكن أن تتأثَّر بالمواد   ية أوتكيَّف بح ا تمنع البضممممائع من النفاذ ب ن أغطية األرضممممية الششممممب  أو
 بقايا ا. أو

ُتفحص كل حاوية سمممموائ  وتنظَّ  قبل تعبئتها وتقديمها للنقل وذلك لضمممممان خلّو ا من أن بقايا على السممممطح الداخلي  4-3-1-9
 السطح الشارجي لحاوية السوائ ، من شأنها أن: أو

 خطرا  مع المادة المراد نقلها؛  تسّب  تفاعال   )أ(

 أو تؤثر بشكل مؤذ في سالمة بنية حاوية السوائ ؛ )ب(

 أو تؤّثر في ُقدرات حاوية السوائ  على حفي البضائع الشطرة. )ج(
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 يج  الحرص على منع التصاق أن بقايا مواد خطرة بالجدار الشارجي لحاويات السوائ  أثناء النقل. 4-3-1-10

 ترك   عدة منظومات إغالق بشكل متسلسل، ُتغلق أوال  أقربها إلى المادة المراد نقلها قبل الملء.في حال  4-3-1-11

تعامل حاويات السمممممممممموائ  الفارغة التي سممممممممممبق أن احتوت على مادة خطرة نفس المعاملة التي تتطلبها  ذه الالئحة في  4-3-1-12
 ر كافية إلزالة أن خطر.تكن قد اتشذت تداب   حالة حاويات السوائ  المملوءة، ما لم

)وبعض   إنتاج أبشرة لهوبة إذا اسمممممتشدمت حاويات سممممموائ  لنقل بضمممممائع سمممممائبة عرضمممممة ألن تسمممممبّ   انفجارا  غباريا  أو 4-3-1-13
النفايات، مثال ( تتشذ إجراءات السمممممممتبعاد أن مصمممممممدر لوشمممممممعال، وللحؤول دون حدوث تفريغ كهربائي اسمممممممتاتي خطر أثناء ملء المادة المنقولة 

 تفريغها. نقلها أو أو

لفممة المواد التي يمكن أن تتفمماعممل الواحممدة منهمما مع األخرى بشممممممممممممممكممل خطر، مثممل بعض النفممايممات، ومواد الرتمم  المشت  4-3-1-14
تشلط معا  في نفس حاوية السممموائ .  والبضمممائع غ ر الشاضمممعة لهذه اللوائح، التي تكون عرضمممة ألن تتفاعل بشمممكل خطر بعضمممها مع بعض، ال

 والتفاعالت الشطرة  ي:

 االحتراق و/أو انبعاث حرارة كب رة؛ )أ(

 أو انبعاث غازات لهوبة و/أو سميَّة؛ )ب(

 أو تكّون سوائل أوَّالة؛ )ج(

 تكّون مواد غ ر ثابتة. أو )د(

تفحص حاوية السمممممممممموائ  بالع ن قبل ملئها للتأود من أنها صممممممممممالحة للتشممممممممممغ ل من ح ا بن تها، ومن أن جدرانها الداخلية  15- 1- 3- 4
والتمزق    تجه زاتها المشصممصممة الحتجاز المواد خالية من الشممقوق  عط ، ومن أن بطاناتها الداخلية أو  وسممقفها وأرضممياتها خالية من أن نتوءات أو 

د بكونها صممالحة للتشممغ ل من ح ا بن تها أن حاوية السمموائ  خالية من  أو  أن عط  يمكن أن يعرّ ض للشطر قدرتها على احتجاز الحمولة. وُيقصممَ
فلية، وعتبة الباب أن ع وب رئيسمممممية في مكّوناتها البن وية، مثل قضمممممبان االنزالق الجانبية العلوية والسمممممفلية، وقضمممممبان االنزالق الطرفية العلوية والسممممم 

 يلي: عارضات األرضية، ودعائم الزوايا، وقطع ترك   الزوايا في حاوية الشحن. وتشمل الع وب الرئيسية ما ال وعارضة دعمه الرأسية، و 

أو أن عط  في معدات الشدمة أو  العناصممممممممممممر الداعمة، وسممممممممممممور في مكّونات البنية أو شممممممممممممدوخ أو ثنيات أو )أ(
 ى سالمة الحاوية؛يمكن أن تؤثر عل التشغ ل،

الرفع أو في معالم السمممطح الب ني لمعدات الرفع يحول دون   مرابطأن تشمممّوه في الشمممكل العام أو أن عط  في  )ب(
التراصممممممممم  الصمممممممممحيح لمعدات المناولة، أو ترك   وتثب ت الهيكل أو المركبة أو العربة، أو اإلدخال في خاليا 

 السف نة؛

الت أو )ج(  .تعمل لسب  آخر ال مفقودة أو مكسورة أو ملتوية أو ة للباب عالقة أوملحقات معدني  وجود مفصّ 

تفحص حاوية السممممممممموائ  بالع ن قبل ملئها للتأود من أنها صمممممممممالحة للتشمممممممممغ ل من ح ا بن تها، ومن أن حبال الروافع،   4-3-1-16
تل ، وأن  المعدنية والنسمممممممميجية، خالية من أن نتوءات أوف ها األجزاء  وحماالت هيكل رفع األحمال، ونسمممممممميج الجسممممممممم، وأجزاء غلق الحاوية بما

 أن تل . التمزقات أو بطاناتها الداخلية خالية من الشقوق أو

في حالة حاويات السممممموائ  المرنة، تبلغ فترة اسمممممتشدامها المسمممممموح بها لنقل البضمممممائع الشطرة سمممممنت ن من تاري  صمممممنع  4-3-1-16-1
 حاوية السوائ  المرنة.

د حاوية السممممموائ  المرنة بوسممممم لة تنأيس إذا كان يمكن أن يحدث في داخلها تراوم خط ر للغازات. وتصمممممّمم الفتحة  4-3-1-16-2 تزوَّ
 .الماء من الشارج في ظروف النقل العادية بح ا يمنع دخول مواد غريبة أو
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 8و 7الرتبتين و  2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكام إضافية تنطبق على البضائع السائبة المدرجة في الشعب  4-3-2

 2-4البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-1
. وتكون درجة حرارة االشمتعال التلقائي للكتلة اإلجمالية المنقولة BK2حاويات السموائ  المغلقة )الرمز ) ال تسمتشدم إال 

 °س.55في حاوية سوائ  أوبر من 

 3-4البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-2

(. وتنقل  ذه البضممائع  BK3( وحاويات السمموائ  المرنة )الرمز  BK2حاويات السمموائ  المغلقة )الرمز  ال تسممتشدم إال 
 للماء. غ ر منفذةفي حاويات 

 1-5البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-3
 موافقة. ة أخرى غ رأية ماد تكيَّف بشكل يمنع تالمس البضائع مع مادة الشش  أو تبنى حاويات السوائ  أو  

 2-6البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-4
 2-6نقل السوائ  الح وانية المدرجة في الش بة  4-3-2-4-1

( في حاويات  3373و  2900و 2814يسمممممممممممح بنقل المواد الح وانية التي تحتون على مواد معدية )أرقام األمم المتحدة   
 ة:سوائ  شريطة استيفاء الشروط التالي 

تمأل حتى سممممعتها القصمممموى وذلك لتجّن  تالمس  شممممريطة أال  BK1يسمممممح باسممممتشدام حاويات سمممموائ  مغطاة   )أ(
 ؛BK2المواد مع األغطية. ويسمح أيضا  باستشدام حاويات سوائ  مغلقة 

نة بواسمطة ترك   بطا المغطاة وفتحاتها مانعة للتسمرب بموج  تصمميمها أو تكون حاويات السموائ  المغلقة أو )ب(
 مناسبة؛

 تعالج المواد الح وانية بصورة تامة بمادة مطّهرة مناسبة قبل التحم ل السابق للنقل؛ )ج(

ة معالجة بمادة مطهرة مناسبة؛ )د(  تغّطى حاوية السوائ  المغّطاة ببطانة إضافية علوية مثّقلة بمادة ماصَّ

 د تنظيفها وتطه ر ا ج دا .بع المغّطاة إال ال يعاد استشدام حاويات السوائ  المغلقة أو )ه(

 يجوز أن تطل  السلطات الصحية الوطنية المناسبة اشتراطات إضافية. مالحظة:
 (3291األمم المتحدة  )رقم 2-6النفايات السائبة المدرجة في الش بة  4-3-2-4-2

 (؛BK2باستشدام حاويات السوائ  المغلقة ) ال يسمح إال )أ(

المغلقة ووسممائل فتحها مانعة للتسممرب بموج  تصممميمها. وتكون الجوان  الداخلية لهذه تكون حاويات السمموائ    )ب(
أية سممممات من شمممأنها أن تعط  العبوات الموجودة بداخلها  الحاويات غ ر مسمممامية وخالية من أن تشمممققات أو

 تسمح بتسرب عن غ ر قصد؛ تعوق التطه ر أو أو

بداخل حاوية السوائ  المغلقة، في أوياس بالستيك   3291تحدة  األمم الم  ت بأ النفايات المدرجة تحت رقم  )ج( 
مانعة للتسممممممممممممممرب ملحومة ومشتبرة ومعتمدة من قبل األمم المتحدة، تم اختبار ا لنقل المواد الصمممممممممممممملبة من  

. وتكون  ممممذه األويمممماس  1- 3- 1- 6وعل همممما عالمممممات وفقمممما  لألحكممممام المب نممممة في    IIمجموعممممة التعبئممممة  
تياز اختبارات مقاومة التمزق والصمممممممممممممدم وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د  البالسمممممممممممممتيكية قادرة على اج 

:  1بتع  ن مقاومة الصمممممممدم بطريقة السمممممممقوط الحر لمقذوف: الجزء    ISO 7765-1:1988 القياسمممممممي، رقم 
  - بالبالسممممممتيك   ISO 6383-2:1983 طرائق بئر الدرجب، وم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممي، رقم 

تقل مقاومة كل كيس للصممدم   : طريقة إلمندورفب. وال 2الجزء    - تع  ن مقاومة التمزق   - واأللواح  الرقائق  
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 يج  الحرص على منع التصاق أن بقايا مواد خطرة بالجدار الشارجي لحاويات السوائ  أثناء النقل. 4-3-1-10

 ترك   عدة منظومات إغالق بشكل متسلسل، ُتغلق أوال  أقربها إلى المادة المراد نقلها قبل الملء.في حال  4-3-1-11

تعامل حاويات السمممممممممموائ  الفارغة التي سممممممممممبق أن احتوت على مادة خطرة نفس المعاملة التي تتطلبها  ذه الالئحة في  4-3-1-12
 ر كافية إلزالة أن خطر.تكن قد اتشذت تداب   حالة حاويات السوائ  المملوءة، ما لم

)وبعض   إنتاج أبشرة لهوبة إذا اسمممممتشدمت حاويات سممممموائ  لنقل بضمممممائع سمممممائبة عرضمممممة ألن تسمممممبّ   انفجارا  غباريا  أو 4-3-1-13
النفايات، مثال ( تتشذ إجراءات السمممممممتبعاد أن مصمممممممدر لوشمممممممعال، وللحؤول دون حدوث تفريغ كهربائي اسمممممممتاتي خطر أثناء ملء المادة المنقولة 

 تفريغها. نقلها أو أو

لفممة المواد التي يمكن أن تتفمماعممل الواحممدة منهمما مع األخرى بشممممممممممممممكممل خطر، مثممل بعض النفممايممات، ومواد الرتمم  المشت  4-3-1-14
تشلط معا  في نفس حاوية السممموائ .  والبضمممائع غ ر الشاضمممعة لهذه اللوائح، التي تكون عرضمممة ألن تتفاعل بشمممكل خطر بعضمممها مع بعض، ال

 والتفاعالت الشطرة  ي:

 االحتراق و/أو انبعاث حرارة كب رة؛ )أ(

 أو انبعاث غازات لهوبة و/أو سميَّة؛ )ب(

 أو تكّون سوائل أوَّالة؛ )ج(

 تكّون مواد غ ر ثابتة. أو )د(

تفحص حاوية السمممممممممموائ  بالع ن قبل ملئها للتأود من أنها صممممممممممالحة للتشممممممممممغ ل من ح ا بن تها، ومن أن جدرانها الداخلية  15- 1- 3- 4
والتمزق    تجه زاتها المشصممصممة الحتجاز المواد خالية من الشممقوق  عط ، ومن أن بطاناتها الداخلية أو  وسممقفها وأرضممياتها خالية من أن نتوءات أو 

د بكونها صممالحة للتشممغ ل من ح ا بن تها أن حاوية السمموائ  خالية من  أو  أن عط  يمكن أن يعرّ ض للشطر قدرتها على احتجاز الحمولة. وُيقصممَ
فلية، وعتبة الباب أن ع وب رئيسمممممية في مكّوناتها البن وية، مثل قضمممممبان االنزالق الجانبية العلوية والسمممممفلية، وقضمممممبان االنزالق الطرفية العلوية والسممممم 

 يلي: عارضات األرضية، ودعائم الزوايا، وقطع ترك   الزوايا في حاوية الشحن. وتشمل الع وب الرئيسية ما ال وعارضة دعمه الرأسية، و 

أو أن عط  في معدات الشدمة أو  العناصممممممممممممر الداعمة، وسممممممممممممور في مكّونات البنية أو شممممممممممممدوخ أو ثنيات أو )أ(
 ى سالمة الحاوية؛يمكن أن تؤثر عل التشغ ل،

الرفع أو في معالم السمممطح الب ني لمعدات الرفع يحول دون   مرابطأن تشمممّوه في الشمممكل العام أو أن عط  في  )ب(
التراصممممممممم  الصمممممممممحيح لمعدات المناولة، أو ترك   وتثب ت الهيكل أو المركبة أو العربة، أو اإلدخال في خاليا 

 السف نة؛

الت أو )ج(  .تعمل لسب  آخر ال مفقودة أو مكسورة أو ملتوية أو ة للباب عالقة أوملحقات معدني  وجود مفصّ 

تفحص حاوية السممممممممموائ  بالع ن قبل ملئها للتأود من أنها صمممممممممالحة للتشمممممممممغ ل من ح ا بن تها، ومن أن حبال الروافع،   4-3-1-16
تل ، وأن  المعدنية والنسمممممممميجية، خالية من أن نتوءات أوف ها األجزاء  وحماالت هيكل رفع األحمال، ونسمممممممميج الجسممممممممم، وأجزاء غلق الحاوية بما

 أن تل . التمزقات أو بطاناتها الداخلية خالية من الشقوق أو

في حالة حاويات السممممموائ  المرنة، تبلغ فترة اسمممممتشدامها المسمممممموح بها لنقل البضمممممائع الشطرة سمممممنت ن من تاري  صمممممنع  4-3-1-16-1
 حاوية السوائ  المرنة.

د حاوية السممممموائ  المرنة بوسممممم لة تنأيس إذا كان يمكن أن يحدث في داخلها تراوم خط ر للغازات. وتصمممممّمم الفتحة  4-3-1-16-2 تزوَّ
 .الماء من الشارج في ظروف النقل العادية بح ا يمنع دخول مواد غريبة أو
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 8و 7الرتبتين و  2-6و 1-5و 3-4و 2-4أحكام إضافية تنطبق على البضائع السائبة المدرجة في الشعب  4-3-2

 2-4البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-1
. وتكون درجة حرارة االشمتعال التلقائي للكتلة اإلجمالية المنقولة BK2حاويات السموائ  المغلقة )الرمز ) ال تسمتشدم إال 

 °س.55في حاوية سوائ  أوبر من 

 3-4البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-2

(. وتنقل  ذه البضممائع  BK3( وحاويات السمموائ  المرنة )الرمز  BK2حاويات السمموائ  المغلقة )الرمز  ال تسممتشدم إال 
 للماء. غ ر منفذةفي حاويات 

 1-5البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-3
 موافقة. ة أخرى غ رأية ماد تكيَّف بشكل يمنع تالمس البضائع مع مادة الشش  أو تبنى حاويات السوائ  أو  

 2-6البضائع السائبة المدرجة في الشعبة  4-3-2-4
 2-6نقل السوائ  الح وانية المدرجة في الش بة  4-3-2-4-1

( في حاويات  3373و  2900و 2814يسمممممممممممح بنقل المواد الح وانية التي تحتون على مواد معدية )أرقام األمم المتحدة   
 ة:سوائ  شريطة استيفاء الشروط التالي 

تمأل حتى سممممعتها القصمممموى وذلك لتجّن  تالمس  شممممريطة أال  BK1يسمممممح باسممممتشدام حاويات سمممموائ  مغطاة   )أ(
 ؛BK2المواد مع األغطية. ويسمح أيضا  باستشدام حاويات سوائ  مغلقة 

نة بواسمطة ترك   بطا المغطاة وفتحاتها مانعة للتسمرب بموج  تصمميمها أو تكون حاويات السموائ  المغلقة أو )ب(
 مناسبة؛

 تعالج المواد الح وانية بصورة تامة بمادة مطّهرة مناسبة قبل التحم ل السابق للنقل؛ )ج(

ة معالجة بمادة مطهرة مناسبة؛ )د(  تغّطى حاوية السوائ  المغّطاة ببطانة إضافية علوية مثّقلة بمادة ماصَّ

 د تنظيفها وتطه ر ا ج دا .بع المغّطاة إال ال يعاد استشدام حاويات السوائ  المغلقة أو )ه(

 يجوز أن تطل  السلطات الصحية الوطنية المناسبة اشتراطات إضافية. مالحظة:
 (3291األمم المتحدة  )رقم 2-6النفايات السائبة المدرجة في الش بة  4-3-2-4-2

 (؛BK2باستشدام حاويات السوائ  المغلقة ) ال يسمح إال )أ(

المغلقة ووسممائل فتحها مانعة للتسممرب بموج  تصممميمها. وتكون الجوان  الداخلية لهذه تكون حاويات السمموائ    )ب(
أية سممممات من شمممأنها أن تعط  العبوات الموجودة بداخلها  الحاويات غ ر مسمممامية وخالية من أن تشمممققات أو

 تسمح بتسرب عن غ ر قصد؛ تعوق التطه ر أو أو

بداخل حاوية السوائ  المغلقة، في أوياس بالستيك   3291تحدة  األمم الم  ت بأ النفايات المدرجة تحت رقم  )ج( 
مانعة للتسممممممممممممممرب ملحومة ومشتبرة ومعتمدة من قبل األمم المتحدة، تم اختبار ا لنقل المواد الصمممممممممممممملبة من  

. وتكون  ممممذه األويمممماس  1- 3- 1- 6وعل همممما عالمممممات وفقمممما  لألحكممممام المب نممممة في    IIمجموعممممة التعبئممممة  
تياز اختبارات مقاومة التمزق والصمممممممممممممدم وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د  البالسمممممممممممممتيكية قادرة على اج 

:  1بتع  ن مقاومة الصمممممممدم بطريقة السمممممممقوط الحر لمقذوف: الجزء    ISO 7765-1:1988 القياسمممممممي، رقم 
  - بالبالسممممممتيك   ISO 6383-2:1983 طرائق بئر الدرجب، وم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممي، رقم 

تقل مقاومة كل كيس للصممدم   : طريقة إلمندورفب. وال 2الجزء    - تع  ن مقاومة التمزق   - واأللواح  الرقائق  
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المتوازن والمتعامد بالنسممممممممممممممبة لطول الكيس.  ل في المسممممممممممممممتوي ن  480ل ومقاومته للتمزق عن   165عن  
 وغ؛  30تزيد الكتلة الصافية لكل كيس بالستيكي على   وال 

كغ، مثمل الفرش الملوثمة، بمدون كيس بالسممممممممممممممتيكي، عنمدمما ترخص   30تجماوز  يمكن نقمل فرادى السمممممممممممممملع التي ت  )د(
 السلطة المشتصة بذلك؛

التي تحتون على سممممممموائل في أوياس بالسمممممممتيكية تحتون    3291األمم المتحدة  تنقل النفايات المدرجة تحت رقم )ه(
 على مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص السائل بأومله دون أن ينسك  في حاوية السوائ ؛

من نوع ة  صلب في عبوات  التي تحتون على أدوات حادة إال   3291األمم المتحدة   ال تنقل النفايات المدرجة تحت رقم  )و( 
 ؛ LP621 أو   IBC620 أو  P621م المتحدة وتفي بأحكام توجيه التعبئة  مشتبر ومعتمد من قبل األم 

. وتؤمن بطريقة LP621 أو   IBC620 أو   P621المب نة في توجيه التعبئة  ة صممممملب ال يمكن أيضممممما  اسمممممتشدام العبوات  )ز( 
معا  في  وأوياس بالسمممممممتيكية  ة  صممممممملب سمممممممليمة لمنع انعطابها في ظروف النقل العادية. والنفايات التي تنقل في عبوات 

فواصممل   عبوة سمموائ  مغلقة واحدة تعزل بعضممها عن بعض بشممكل مناسمم ، على سممب ل المثال باسممتشدام حواجز أو 
 تؤمن على نحو آخر لتجن  انعطاب العبوات أثناء ظروف النقل العادية؛  شبكات، أو  مناسبة أو ة  صلب 

أوياس بالسمممممممممممتيكية في حاوية سممممممممممموائ   الم بأة في  3291األمم المتحدة  ال تكبس النفايات المدرجة تحت رقم )ح(
 مغلقة بطريقة تجعل األوياس غ ر مانعة للتسرب؛

انسممممكاب  حالة تسممممرب أو االنسممممكاب بعد كل رحلة. وفي تفحص حاوية السمممموائ  المغلقة من ح ا التسممممرب أو )ط(
بعد  ها إاليعاد اسمممممممممممتشدام في حاوية السممممممممممموائ  المغلقة، فإنه ال  3291األمم المتحدة  نفايات مدرجة تحت رقم

تنقل بضممممممائع أخرى مع   تنظيفها تماما ، وإذا لزم األمر تطه ر ا وإزالة التلوث منها باسممممممتشدام مادة مناسممممممبة. وال
غ ر النفمايمات الطبيمة والبيطريمة. ويفحص أن من  مذه النفمايمات األخرى التي    3291األمم المتحمدة   نفمايمات رقم

 وث ممكن.تنقل في نفس حاوية السوائ  المغلقة لكش  أن تل

 7المواد السائبة المدرجة في الرتبة  4-3-2-5
 .3-2-9-1-4لالطالع على نقل المواد المشعة غ ر الم ّبأة، انظر  

 8البضائع السائبة المدرجة في الرتبة  4-3-2-6

 لتسرب الماء.(. وتنقل  ذه البضائع في حاويات سوائ  مانعة BK2حاويات السوائ  المغلقة )الرمز  ال تستشدم إال 
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 1-5الفصل 
 أحكام عامة

 التطبيق واألحكام العامة 5-1-1

الشطرة فيما يتصمل بتراخيص اإلرسمال واإلخطارات المسمبقة ووضمع يب ن  ذا الجزء األحكام المتعلقة بشمحنات البضمائع   5-1-1-1
(، ولوحات  يوسمممممممائل تبادل البيانات اإللكترون  اإللكترونية لمعالجة البيانات، أو العالمات، وبطاقات الوسمممممممم، والمسمممممممتندات )بالوسمممممممائل ال دوية أو

 اإلعالن الشارجية.

يتم بطريقة  يجوز أن يقدم أن شمممممممممشص بضمممممممممائع خطرة للنقل ما لم اليرد بشالف ذلك في  ذه الالئحة،   باسمممممممممتثناء ما 5-1-1-2
تكن في حالة مناسبة للنقل  لم سليمة وضع العالمات وبطاقات الوسم ولوحات اإلعالن الشارجية، وإدراج الوص  والشهادة في مستند النقل، وما

 بالشروط المب نة في  ذا الجزء.

أن ال يظهر الرسممم التشطيطي للنظام  (، ينبغيGHSف المواد الكيميائية وتوسمميمها )للنظام المنسممق عالميا  لتصممني وفقا   :مالحظة 
وجزء من بطاقة وسمممممم كاملة المعلومات طبقا  للنظام المنسمممممق عالميا  وليس بشمممممكل مسمممممتقل  المنسمممممق عالميا ، الذن ال تشمممممترطه  ذه الالئحة، إال

 (.4-4-10-4-1 )انظر

 استخدام العبوات الشاملة 5-1-2

تكن العالمات وبطاقات الوسمممم الممثلة لجميع البضمممائع الشطرة التي تحتويها العبوة الشممماملة ظا رة لل يان، يج   ما لم 5-1-2-1
 أن تحمل العبوة الشاملة:

يقممل ارتفمماع حروف عالمممة بعبوة  ب. ويجمم  أالOVERPACKعالمممة تحتون على عبممارة بعبوة شممممممممممممممماملممةب ب )أ(
 سم؛ 12ب عن OVERPACKب شاملةب

األمم المتحدة والعالمات  لكل سمملعة خطرة تحتويها بطاقة وسممم وعالمة تحتون على االسممم الرسمممي للنقل ورقمو  )ب(
 .2-5األخرى المطلوبة للطرود المب نة في الفصل 

 . 12- 1- 2- 2- 5ويج  أن تكون بطاقات وسم العبوات الشاملة التي تحتون على مواد مشعة وفقا  للفقرة  

 .2016 كانون الثاني/ يناير 1ب )عبوة شاملة( اعتبارا  من OVERPACKاالشتراط المتعلق بحجم عالمة بيطبق  مالحظة:
تسممممممممتوفي كل عبوة من عبوات البضممممممممائع الشطرة الموجودة في العبوة الشمممممممماملة جميع األحكام المب نة في  ذه الالئحة.  5-1-2-2

 تتأثر الوظيفة المتوخاة لكل عبوة بوضع الطرود في العبوة الشاملة. . والوتعتبر عالمة بعبوة شاملةب إشارة إلى استيفاء  ذا الشرط

في عبوة  من  ذه الالئحة، ويكون موضوعا  في عبوة شاملة أو  7-1-2-5ول طرد يحمل عالمات االتجاه المب نة في  5-1-2-3
ه وفقا لعالمات االتجاه المذكورة.  وب رة، ُيوجَّ

 العبوات الفارغة 5-1-3

، ُتم َّز العبوة التي سممبق أن احتوت على سمملع خطرة بوضممع عالمات، وبطاقات وسممم، 7ينطبق على الرتبة  الف مابش 5-1-3-1
التطه ر من  تتشذ خطوات مثل التنظيف أو ولوحات إعالن خارجية عل ها وفقا  لالشممممممممتراطات المنصمممممممموص عل ها لتلك البضممممممممائع الشطرة، ما لم

 ة إلبطال أن مشاطر.إعادة الملء بمادة غ ر خطر  األبشرة أو

حاويات الشحن والصهاريج والحاويات الوسيطة، فضال  عن العبوات والعبوات الشاملة االخرى، التي استشدمت في نقل  5-1-3-2
لبواعا ب تا وغاما وبواعا    2بكريل/سمم   4,0 من يتم خفض التلوث ف ها إلى أقل   نقل البضممائع األخرى ما لم تسممتشدم في تشزين أو مواد مشممعة، ال

 لجميع بواعا ألفا األخرى.   2بكريل/سم   04,0ألفا المنشفضة السمية، وإلى 
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 العبوات المختلطة 5-1-4

أوثر من البضممائع الشطرة في عبوة خارجية واحدة، توضممع بطاقات الوسممم والعالمات على الطرد  عند تعبئة سمملعت ن أو 
 .ةأساسي  ةر و ببطاقة خطممثلة   ةر و الشط تإذا كان الفرعية شطورة للل  األمر وضع بطاقات وسم يتط وفقا  الشتراطات نقل كل مادة. وال

 7أحكام عامة بخصوص الرتبة  5-1-5

 الموافقة على الشحنات واإلخطار 5-1-5-1
 عموميات 5-1-5-1-1

، يلزم أيضممممما  الحصمممممول على موافقة متعددة األطراف  4-6باإلضمممممافة إلى اعتماد تصممممماميم الطرود المب نة في الفصمممممل   
بعض الحاالت، يلزم أيضمما  إخطار السمملطات المشتصممة بعملية الشممحن   (. وفي3-1-5-1-5و  2-1-5-1-5الشممحن في ظروف مع نة ) على

(5-1-5-1-4.) 

 الموافقة على الشحنات 5-1-5-1-2
 يلي: يلزم الحصول على موافقة متعددة األطراف بشأن ما 

مصمممممممممممة إلتاحة تنأيس متقطع ق د  أو 5-7-4-6تسمممممممممتوفي اشمممممممممتراطات   ال  B(M)شمممممممممحن طرود من النوع  )أ(
 المراةبة؛

،  2A 3 000 أو  1A 3  000تحتون على مواد مشمممممعة ذات نشممممماط أوبر من    B(M)وشمممممحن طرود من النوع   )ب(
 ت رابكريل، أيهما أقل؛ 1 000 حس  االقتضاء، أو

وشممممممحن طرود تحتون على مواد انشممممممطارية إذا كان مجموع مؤشممممممرات أمان الحالة الحرجية للعبوات في حاوية  )ج(
. وتسممممممممتثنى من  ذا الحكم الشممممممممحنات المنقولة بسممممممممفن بحرية 50في وحدة نقل واحدة يتجاوز  شممممممممحن واحدة أو

منطقة مشصممممممصممممممة على  عنبر أو في أن حوض أو  50حرجية  يتجاوز مجموع مؤشممممممرات أمان الحالة ال لم إذا
 و مب ن في  العبوات الشممممماملة وفقا  لما أمتار ب ن مجموعات الطرود أو 6ظهر السمممممف نة، وإذا روع ت مسمممممافة  

 ؛2-4-8-1-7الجدول 

 ؛ 2- 2- 3- 2- 7  وبرامج الحماية اإلشعاعية للشحن بالسفن ذات االستشدام الشاص وفقا  للفقرة  )د( 

 . (SCO-IIIاألجسام الملوثة السطح ) وشحن )ه(

عبر بلد ا بدون موافقة على الشحن، بناء على   يجوز للسلطة المشتصة الترخيص بنقله إلى بلد ا أو وذلك باستثناء ما 
 (.1-2-5-1-5حكم محدد ينص عليه في موافقتها على التصميم )انظر 

 الموافقة على الشحن بترت   خاص 5-1-5-1-3
تسممممتوفي جميع االشممممتراطات المنطبقة في  ذه الالئحة،  ال  قد تعتمد سمممملطة مشتصممممة أحكاما  يجوز بموجبها نقل شممممحنة 

 (.4-5-1 1وذلك بموج  ترت   خاص )انظر 

 اإلخطارات 5-1-5-1-4
 يطل  إرسال إخطار إلى السلطات المشتصة على النحو التالي: 

قبل الشمممممحن األول ألن طرد يتطل  موافقة السممممملطة المشتصمممممة، يكفل المرسمممممل إرسمممممال نسممممم  من كل شمممممهادة  )أ(
تصممممدر ا السمممملطة المشتصممممة تنطبق على تصممممميم ذلك الطرد إلى السمممملطة المشتصممممة في بلد المنشممممأ للشممممحنة 

لة، وإلى السملطة المشتصمة في كل بلد تنقل الشمحنة المرسملة عبره أو يطل  من المرسمل انتظار  إليه. وال المرسمَ
 ل إشعارا  باستالم الشهادة؛يطل  من السلطة المشتصة أن ترس إشعار باالستالم من السلطة المشتصة، وال
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 لكل نوع من أنواع الشحنات التالية: )ب(

  ، 2A 3 000 أو  1A 3  000التي تحتون على مواد مشمعة يتجاوز نشماطها اإلشمعاعي  Cطرود النوع  '1'
 ت رابكريل، أيهما أقل؛ 1 000 حسبما يناس ، أو

  ، 2A  3  000 أو  1A  3  000التي تحتون على مواد مشمعة يتجاوز نشماطها اإلشمعاعي    B(U)طرود النوع   '2'
 ت رابكريل، أيهما أقل؛ 1 000 حسبما يناس ، أو

 ؛B(M)طرود النوع  '3'

 الشحن بموج  ترت   خاص. '4'

لة، والسمملطة المشتصممة في كل بلد تنقل  ذه الشممحنة عبره   ويشطر المرسممل السمملطة المشتصممة في بلد المنشممأ للشممحنة المرسممَ
 أيام على األقل من تاري  الشحن؛   7إليه. ويصل اإلخطار لكل سلطة مشتصة قبل بدء الشحن، ويفضل وصوله قبل   أو 

المعلومات الالزمة مدرجة في طل  الموافقة على ال يطل  من المرسممممممممممل إرسممممممممممال إخطار منفصممممممممممل إذا كانت  )ج(
 (؛2-23-4-6)انظر  الشحن

 يلي: يتضمن إخطار اإلرسال ما )د(

في ذلممك جميع أرقممام الشممممممممممممممهممادات المنطبقممة  الطرود، بممما معلومممات كممافيممة تمّكن من معرفممة الطرد أو '1'
 وعالمات التم  ز؛

 قع لوصولها، والمسار المقترح؛ومعلومات عن تاري  إرسال الشحنة، والتاري  المتو  '2'

 النويدات المشعة؛ وأسماء المواد المشعة أو '3'

إذا كانت مادة مشممعة ذات شممكل خاص،  ما ووصمم  األشممكال الف زيائية والكيميائية للمواد المشممعة، أو '4'
 مادة مشعة منشفضة التشتت؛ أو

وأقصممممممممى نشمممممممماط للمحتويات المشممممممممعة أثناء النقل معبرا  عنه بوحدات البكريل مع إضممممممممافة رمز البادئة  '5'
حالة المواد االنشممطارية، يمكن  (. وفي1-2-2-1(، )انظر SIالمناسمم  في النظام الدولي للوحدات )

ما يناسممم ، في أن ُيذكر، بدال  من النشممماط، كتلة المادة االنشمممطارية )أو كتلة كل نويدة انشمممطارية، ح ث 
 مضاعفاتها. حالة المشاليط( بالغرامات )ل( أو

 الشهادات التي تصدرها السلطة المختصة 5-1-5-2
 يلي: يلزم الحصول على شهادات تصدر ا السلطة المشتصة بشأن ما 5-1-5-2-1

 يلي: تصاميم ما )أ(
 المواد المشعة ذات الشكل الشاص؛  ' 1' 
 التشتت؛ المواد المشعة المنشفضة  ' 2' 
 )و(؛ 5- 3- 2- 7- 2المواد االنشطارية بكميات مستثناة بموج    ' 3' 
 أوثر من سادس فلوريد ال وران وم؛  كغ أو   0,1الطرود التي تحتون على  ' 4' 
  2-11- 4- 6 أو  5- 3- 2- 7- 2تكن مسمممممممتثناة بموج    الطرود التي تحتون على مواد انشمممممممطارية ما لم  ' 5' 

 ؛ 3- 11- 4- 6 أو 
 ؛ B(M)د النوع  وطرو   B(U)طرود النوع  ' 6' 
 ؛ Cطرود النوع  ' 7' 
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 العبوات المختلطة 5-1-4

أوثر من البضممائع الشطرة في عبوة خارجية واحدة، توضممع بطاقات الوسممم والعالمات على الطرد  عند تعبئة سمملعت ن أو 
 .ةأساسي  ةر و ببطاقة خطممثلة   ةر و الشط تإذا كان الفرعية شطورة للل  األمر وضع بطاقات وسم يتط وفقا  الشتراطات نقل كل مادة. وال

 7أحكام عامة بخصوص الرتبة  5-1-5

 الموافقة على الشحنات واإلخطار 5-1-5-1
 عموميات 5-1-5-1-1

، يلزم أيضممممما  الحصمممممول على موافقة متعددة األطراف  4-6باإلضمممممافة إلى اعتماد تصممممماميم الطرود المب نة في الفصمممممل   
بعض الحاالت، يلزم أيضمما  إخطار السمملطات المشتصممة بعملية الشممحن   (. وفي3-1-5-1-5و  2-1-5-1-5الشممحن في ظروف مع نة ) على

(5-1-5-1-4.) 

 الموافقة على الشحنات 5-1-5-1-2
 يلي: يلزم الحصول على موافقة متعددة األطراف بشأن ما 

مصمممممممممممة إلتاحة تنأيس متقطع ق د  أو 5-7-4-6تسمممممممممتوفي اشمممممممممتراطات   ال  B(M)شمممممممممحن طرود من النوع  )أ(
 المراةبة؛

،  2A 3 000 أو  1A 3  000تحتون على مواد مشمممممعة ذات نشممممماط أوبر من    B(M)وشمممممحن طرود من النوع   )ب(
 ت رابكريل، أيهما أقل؛ 1 000 حس  االقتضاء، أو

وشممممممحن طرود تحتون على مواد انشممممممطارية إذا كان مجموع مؤشممممممرات أمان الحالة الحرجية للعبوات في حاوية  )ج(
. وتسممممممممتثنى من  ذا الحكم الشممممممممحنات المنقولة بسممممممممفن بحرية 50في وحدة نقل واحدة يتجاوز  شممممممممحن واحدة أو

منطقة مشصممممممصممممممة على  عنبر أو في أن حوض أو  50حرجية  يتجاوز مجموع مؤشممممممرات أمان الحالة ال لم إذا
 و مب ن في  العبوات الشممممماملة وفقا  لما أمتار ب ن مجموعات الطرود أو 6ظهر السمممممف نة، وإذا روع ت مسمممممافة  

 ؛2-4-8-1-7الجدول 

 ؛ 2- 2- 3- 2- 7  وبرامج الحماية اإلشعاعية للشحن بالسفن ذات االستشدام الشاص وفقا  للفقرة  )د( 

 . (SCO-IIIاألجسام الملوثة السطح ) وشحن )ه(

عبر بلد ا بدون موافقة على الشحن، بناء على   يجوز للسلطة المشتصة الترخيص بنقله إلى بلد ا أو وذلك باستثناء ما 
 (.1-2-5-1-5حكم محدد ينص عليه في موافقتها على التصميم )انظر 

 الموافقة على الشحن بترت   خاص 5-1-5-1-3
تسممممتوفي جميع االشممممتراطات المنطبقة في  ذه الالئحة،  ال  قد تعتمد سمممملطة مشتصممممة أحكاما  يجوز بموجبها نقل شممممحنة 

 (.4-5-1 1وذلك بموج  ترت   خاص )انظر 

 اإلخطارات 5-1-5-1-4
 يطل  إرسال إخطار إلى السلطات المشتصة على النحو التالي: 

قبل الشمممممحن األول ألن طرد يتطل  موافقة السممممملطة المشتصمممممة، يكفل المرسمممممل إرسمممممال نسممممم  من كل شمممممهادة  )أ(
تصممممدر ا السمممملطة المشتصممممة تنطبق على تصممممميم ذلك الطرد إلى السمممملطة المشتصممممة في بلد المنشممممأ للشممممحنة 

لة، وإلى السملطة المشتصمة في كل بلد تنقل الشمحنة المرسملة عبره أو يطل  من المرسمل انتظار  إليه. وال المرسمَ
 ل إشعارا  باستالم الشهادة؛يطل  من السلطة المشتصة أن ترس إشعار باالستالم من السلطة المشتصة، وال
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 لكل نوع من أنواع الشحنات التالية: )ب(

  ، 2A 3 000 أو  1A 3  000التي تحتون على مواد مشمعة يتجاوز نشماطها اإلشمعاعي  Cطرود النوع  '1'
 ت رابكريل، أيهما أقل؛ 1 000 حسبما يناس ، أو

  ، 2A  3  000 أو  1A  3  000التي تحتون على مواد مشمعة يتجاوز نشماطها اإلشمعاعي    B(U)طرود النوع   '2'
 ت رابكريل، أيهما أقل؛ 1 000 حسبما يناس ، أو

 ؛B(M)طرود النوع  '3'

 الشحن بموج  ترت   خاص. '4'

لة، والسمملطة المشتصممة في كل بلد تنقل  ذه الشممحنة عبره   ويشطر المرسممل السمملطة المشتصممة في بلد المنشممأ للشممحنة المرسممَ
 أيام على األقل من تاري  الشحن؛   7إليه. ويصل اإلخطار لكل سلطة مشتصة قبل بدء الشحن، ويفضل وصوله قبل   أو 

المعلومات الالزمة مدرجة في طل  الموافقة على ال يطل  من المرسممممممممممل إرسممممممممممال إخطار منفصممممممممممل إذا كانت  )ج(
 (؛2-23-4-6)انظر  الشحن

 يلي: يتضمن إخطار اإلرسال ما )د(

في ذلممك جميع أرقممام الشممممممممممممممهممادات المنطبقممة  الطرود، بممما معلومممات كممافيممة تمّكن من معرفممة الطرد أو '1'
 وعالمات التم  ز؛

 قع لوصولها، والمسار المقترح؛ومعلومات عن تاري  إرسال الشحنة، والتاري  المتو  '2'

 النويدات المشعة؛ وأسماء المواد المشعة أو '3'

إذا كانت مادة مشممعة ذات شممكل خاص،  ما ووصمم  األشممكال الف زيائية والكيميائية للمواد المشممعة، أو '4'
 مادة مشعة منشفضة التشتت؛ أو

وأقصممممممممى نشمممممممماط للمحتويات المشممممممممعة أثناء النقل معبرا  عنه بوحدات البكريل مع إضممممممممافة رمز البادئة  '5'
حالة المواد االنشممطارية، يمكن  (. وفي1-2-2-1(، )انظر SIالمناسمم  في النظام الدولي للوحدات )

ما يناسممم ، في أن ُيذكر، بدال  من النشممماط، كتلة المادة االنشمممطارية )أو كتلة كل نويدة انشمممطارية، ح ث 
 مضاعفاتها. حالة المشاليط( بالغرامات )ل( أو

 الشهادات التي تصدرها السلطة المختصة 5-1-5-2
 يلي: يلزم الحصول على شهادات تصدر ا السلطة المشتصة بشأن ما 5-1-5-2-1

 يلي: تصاميم ما )أ(
 المواد المشعة ذات الشكل الشاص؛  ' 1' 
 التشتت؛ المواد المشعة المنشفضة  ' 2' 
 )و(؛ 5- 3- 2- 7- 2المواد االنشطارية بكميات مستثناة بموج    ' 3' 
 أوثر من سادس فلوريد ال وران وم؛  كغ أو   0,1الطرود التي تحتون على  ' 4' 
  2-11- 4- 6 أو  5- 3- 2- 7- 2تكن مسمممممممتثناة بموج    الطرود التي تحتون على مواد انشمممممممطارية ما لم  ' 5' 

 ؛ 3- 11- 4- 6 أو 
 ؛ B(M)د النوع  وطرو   B(U)طرود النوع  ' 6' 
 ؛ Cطرود النوع  ' 7' 
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 الترت بات الشاصة؛ )ب(

 (؛2-1-5-1-5شحنات مع نة )انظر  )ج(

لفرادى النويدات المشمعة غ ر المدرجة   1-2-2-7-2تحديد القيم األسماسمية للنويدات المشمعة المشمار إل ها في  )د(
 )أ((؛2-2-2-7-2)انظر 1-2-2-7-2في الجدول 

 )ب((؛2-2-2-7-2 السلع )انظر البديلة للشحنة المستثناة من األجهزة أوحدود النشاط  (ه)

 تصميم.  وتؤكد الشهادات أن االشتراطات المنطبقة مستوفاة، وتحدد الموافقات على التصاميم عالمة مم زة لكل  

 ويمكن جمع شهادات الموافقة على تصميم الطرد والموافقة على الشحنة في شهادة واحدة. 

 .23-4-6ادات وطلبات استصدار ا مستوفية لالشتراطات المب نة في تكون الشه 

 يج  أن تكون في حوزة المرسل نسشة من كل شهادة منطبقة. 5-1-5-2-2

يشممترط أن تصممدر السمملطة المشتصممة شممهادة بشممأنها، يقدم المرسممل، عند الطل ، أدلة  في حالة تصمماميم الطرود التي ال 5-1-5-2-3
 الطرد بجميع االشتراطات المنطبقة، وذلك لفحصها من جان  السلطة المشتصة.  وثائقية على وفاء تصميم

 (CSI( ومؤشر أمان الحالة الحرجية )TIتعيين مؤشر النقل ) 5-1-5-3

غ ر الم بأ من المواد المنشفضمة النشماط النوعي   حاوية الشمحن أو العبوة الشماملة أو ( للطرد أوTIيكون مؤشمر النقل ) 5-1-5-3-1
(LSA-Iأو ) ( األجسام الملوثة السطحSCO-I  أوSCO-III:و العدد المشتق وفقا  للطريقة التالية  ،) 

( على مسمافة متر واحد من السمطوح الشارجية  mSv/hبوحدات ملي سميفرت/سماعة )  معدل جرعةيحدد أقصمى   )أ(
( LSA-Iالنشممممممماط النوعي )غ ر الم بأ من المواد المنشفضمممممممة  حاوية الشمممممممحن أو العبوة الشارجية أو للطرد أو

ويكون   100 (. وتضممممممممممممممرب القيممة المحمددة فيSCO-IIIأو    SCO-Iمن األجسممممممممممممممام الملوثمة السممممممممممممممطح ) أو
  معدل جرعةحالة خامات ال وران وم والثوريوم وُروازاتها يمكن تع  ن أقصممممى   الناتج  و مؤشممممر النقل. وفي الرقم

 يلي: ولة كمافي أن نقطة على مسافة متر واحد من السطح الشارجي للحم

 ملي سيفرت/ساعة لشامات ال وران وم والثوريوم وُروازاتها الف زيائية؛ 0,4

 ملي سيفرت/ساعة لُروازات الثوريوم الكيميائية؛ 0,3

 عدا سادس فلوريد ال وران وم؛ ال وران وم الكيميائية، ما ملي سيفرت/ساعة لُروازات 0,02

( واألجسمممام LSA-Iفي حالة الصمممهاريج وحاويات الشمممحن وغ ر الم بأ من المواد المنشفضمممة النشممماط النوعي ) )ب(
(، تضممرب القيمة المحددة في الشطوة )أ( أعاله في المعامل المناسمم  SCO-IIIأو   SCO-Iالملوثة السممطح )

 ؛1-3-5-1-5من الجدول 

(،  1,2تصمممبح  1,13صمممعودا  القيمة الناتجة في الشطوت ن )أ( و)ب( أعاله ألقرب كسمممر عشمممرن )مثال:   تقرَّب  )ج(
 .وحاصل العدد  و ةيمة مؤشر النقل وأن ةيمة أقل منها، يمكن اعتبار ا صفرا   0,05باستثناء أن القيمة 
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اويات الـشحن وغير المعبأ من المواد المنخفـضة  معامالت الضـرب بالنـسبة للـصهاريج وح  :1- 3- 5- 1- 5الجدول  
 ( SCO-IIIو   SCO-I) النشاط النوعي واألجسام الملوثة السطح  

 معامل الضرب  )أ(حجم الحمولة

 1 2م1  ≥حجم الحمولة  

 2 2م 5 ≥> حجم الحمولة    2م 1

 3 2م 20 ≥> حجم الحمولة    2م 5

 10 > حجم الحمولة   2م 20

 مقط ية للحمولة.تقاس أوبر مساحة  )أ(

يحدد مؤشممممممممر النقل لكل عبوة صمممممممملبة أو حاوية شممممممممحن أو وسمممممممم لة نقل باعتباره مجموع مؤشممممممممرات النقل لجميع الطرود  5-1-5-3-2
د المرسل مؤشر النقل بالقياس المباشر لمعدل الجرعة.  الموجودة ف ها. وفي حالة شحنة مرسلة من مرسل وح د، يمكن أن يحدّ 

د إال باعتباره مجموع مؤشرات النقل لجميع الطرود الموجودة داخل العبوة الشاملة أما مؤشر النقل   للعبوات الشاملة غ ر الصلبة فال يحدَّ

حاوية شمممممممحن باعتباره مجموع مؤشمممممممرات أمان الحالة الحرجية   يحدد مؤشمممممممر أمان الحالة الحرجية لكل عبوة شممممممماملة أو 5-1-5-3-3
 وس لة نقل. اء نفسه في تحديد مؤشرات أمان الحالة الحرجية في شحنة مرَسلة أولجميع الطرود الموجودة. ويتبع اإلجر 

  III-YELLOW ، أو II-YELLOW ، أو I-WHITEتصممممممن  الطرود والعبوات الشمممممماملة وحاويات الشممممممحن في فئة   4- 3- 5- 1- 5
 مع استيفاء االشتراطات التالية: 4-3-5-1-5وفقا  للشروط المحددة في الجدول 

معدل حاوية الشمممممحن، كل من مؤشمممممر النقل وشمممممروط   العبوة الشممممماملة أو عتبار، بالنسمممممبة للطرد أويؤخذ في اال )أ(
  معدل الجرعةولكن  السمممممطحي لدى تحديد الفئة المناسمممممبة. وح ثما يسمممممتوفى مؤشمممممر النقل شمممممرط فئة ما  الجرعة

فئة األعلى. ولهذا حاوية الشمحن في ال العبوة الشماملة أو السمطحي يسمتوفي شمرط فئة مشتلفة، يصمن  الطرد أو
  ي الفئة األدنى؛  I-WHITEالغرض تعتبر الفئة 

 ؛2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5يحدد مؤشر النقل باتباع اإلجراءات المحددة في  )ب(

بموج    العبوة الشمممممممممماملة ملي سمممممممممميفرت/سمممممممممماعة، ينقل الطرد أو 2السممممممممممطحي أوبر من    معدل الجرعةإذا كان  )ج(
 ، حسبما يناس ؛ 3- 3- 3- 2- 7 أو   1- 2- 3- 2- 7 أو   3- 1- 3- 2- 7االستشدام الحصرن واألحكام الواردة في  

توجبه أحكام الفقرة  ، باسمممممممتثناء ماIII-YELLOWيصمممممممن  الطرد الذن ينقل بموج  ترت   خاص في الفئة  )د(
 ؛5-1-5-3-5

          حمماويممة الشممممممممممممممحن التي تحتون على طرود منقولممة بموجمم  ترت مم  خمماص في  تصممممممممممممممن  العبوة الشممممممممممممممماملممة أو )ه(
 .5-3-5-1-5توجبه أحكام الفقرة  ، باستثناء ماIII-YELLOWالفئة 
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 الترت بات الشاصة؛ )ب(

 (؛2-1-5-1-5شحنات مع نة )انظر  )ج(

لفرادى النويدات المشمعة غ ر المدرجة   1-2-2-7-2تحديد القيم األسماسمية للنويدات المشمعة المشمار إل ها في  )د(
 )أ((؛2-2-2-7-2)انظر 1-2-2-7-2في الجدول 

 )ب((؛2-2-2-7-2 السلع )انظر البديلة للشحنة المستثناة من األجهزة أوحدود النشاط  (ه)

 تصميم.  وتؤكد الشهادات أن االشتراطات المنطبقة مستوفاة، وتحدد الموافقات على التصاميم عالمة مم زة لكل  

 ويمكن جمع شهادات الموافقة على تصميم الطرد والموافقة على الشحنة في شهادة واحدة. 

 .23-4-6ادات وطلبات استصدار ا مستوفية لالشتراطات المب نة في تكون الشه 

 يج  أن تكون في حوزة المرسل نسشة من كل شهادة منطبقة. 5-1-5-2-2

يشممترط أن تصممدر السمملطة المشتصممة شممهادة بشممأنها، يقدم المرسممل، عند الطل ، أدلة  في حالة تصمماميم الطرود التي ال 5-1-5-2-3
 الطرد بجميع االشتراطات المنطبقة، وذلك لفحصها من جان  السلطة المشتصة.  وثائقية على وفاء تصميم

 (CSI( ومؤشر أمان الحالة الحرجية )TIتعيين مؤشر النقل ) 5-1-5-3

غ ر الم بأ من المواد المنشفضمة النشماط النوعي   حاوية الشمحن أو العبوة الشماملة أو ( للطرد أوTIيكون مؤشمر النقل ) 5-1-5-3-1
(LSA-Iأو ) ( األجسام الملوثة السطحSCO-I  أوSCO-III:و العدد المشتق وفقا  للطريقة التالية  ،) 

( على مسمافة متر واحد من السمطوح الشارجية  mSv/hبوحدات ملي سميفرت/سماعة )  معدل جرعةيحدد أقصمى   )أ(
( LSA-Iالنشممممممماط النوعي )غ ر الم بأ من المواد المنشفضمممممممة  حاوية الشمممممممحن أو العبوة الشارجية أو للطرد أو

ويكون   100 (. وتضممممممممممممممرب القيممة المحمددة فيSCO-IIIأو    SCO-Iمن األجسممممممممممممممام الملوثمة السممممممممممممممطح ) أو
  معدل جرعةحالة خامات ال وران وم والثوريوم وُروازاتها يمكن تع  ن أقصممممى   الناتج  و مؤشممممر النقل. وفي الرقم

 يلي: ولة كمافي أن نقطة على مسافة متر واحد من السطح الشارجي للحم

 ملي سيفرت/ساعة لشامات ال وران وم والثوريوم وُروازاتها الف زيائية؛ 0,4

 ملي سيفرت/ساعة لُروازات الثوريوم الكيميائية؛ 0,3

 عدا سادس فلوريد ال وران وم؛ ال وران وم الكيميائية، ما ملي سيفرت/ساعة لُروازات 0,02

( واألجسمممام LSA-Iفي حالة الصمممهاريج وحاويات الشمممحن وغ ر الم بأ من المواد المنشفضمممة النشممماط النوعي ) )ب(
(، تضممرب القيمة المحددة في الشطوة )أ( أعاله في المعامل المناسمم  SCO-IIIأو   SCO-Iالملوثة السممطح )

 ؛1-3-5-1-5من الجدول 

(،  1,2تصمممبح  1,13صمممعودا  القيمة الناتجة في الشطوت ن )أ( و)ب( أعاله ألقرب كسمممر عشمممرن )مثال:   تقرَّب  )ج(
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 : فئات الطرود والعبوات الشاملة وحاويات الشحن4-3- 5-1-5الجدول 

 الشروط 

 مؤشر النقل 
 عند أي نقطة    معدل جرعةأقصى 

 الفئة  على السطح الخارجي 
 I-WHITE ملي سيفرت/ساعة 0,005ال يزيد على  )أ(صفر

يزيد   ملي سممممممميفرت/سممممممماعة ولكن ال  0,005يزيد على   )أ(1يزيد على   يزيد على صفر ولكن ال
 ملي سيفرت/ساعة 0,5على  

II-YELLOW 

يزيد على   ملي سممميفرت/سممماعة ولكن ال  0,5يزيد على   10يزيد عن  ولكن ال 1يزيد على  
 ملي سيفرت/ساعة 2

III-YELLOW 

يزيد على   ملي سمممممممميفرت/سمممممممماعة ولكن ال 2يزيد على   10يزيد على  
 ملي سيفرت/ساعة 10

YELLOW-III)ب( 

 )ج(.1-3-5-1-5، يمكن أن تكون القيمة المدونة  ي بصفرب وفقا  للفقرة 0,05يزيد على  إذا كان مؤشر النقل ال )أ(
 (.3-3-8-1-7ينقل أيضا  بموج  االستشدام الحصرن باستثناء حاويات الشحن )انظر الجدول  )ب(

ل ها  على الشممممحن، وتنطبق ع  في جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضممممي موافقة السمممملطة المشتصممممة على التصممممميم أو  5- 3- 5- 1- 5
 أنواع من الموافقة مشتلفة مع اختالف البلدان المعنية بالشحنة، يكون تصنيف الفئات متوافقا مع شهادة بلد منشأ التصميم. 

 7أحكام خاصة بالطرود المستثناة المحتوية على مواد مشعة من الرتبة  5-1-5-4
معلَّمة بصممممورة مقروءة ودائمة، على السممممطح الشارجي   7تكون الطرود المسممممتثناة المحتوية على مواد مشممممعة من الرتبة   5-1-5-4-1

 للتغليف، بالعالمات التالية:

 ب؛UNاألمم المتحدة مسبوقا  بالحرف ن ب رقم )أ(

 ول هما؛ المرَسل إليه أو تع  ن  وية المرسل أو )ب(

 كغ. 50ها إذا كانت تتجاوز الكتلة اإلجمالية المسموح ب  )ج(

،  7المتعلقة بالمسمتندات على الطرود المسمتثناة المحتوية على مواد مشمعة من الرتبة  4-5ال تنطبق اشمتراطات الفصمل   5-1-5-4-2
 يلي: باستثناء ما

                   ب إلى جمانم  اسممممممممممممممم وعنوان UNاألمم المتحمدة مسممممممممممممممبوقما  بمالحرف ن ب يجم  أن يظهر على مسممممممممممممممتنمد النقمل رقم )أ(
ل إليه، والعالمة المم زة لكل شمممممممممممهادة اعتماد صمممممممممممادرة عن السممممممممممملطة المشتصمممممممممممة ل والمرسمممممممممممَ               ول من المرسممممممممممم 

شممممابه من   الجون وما مسممممتند الشممممحن )ز(، إذا كان لها صمممملة، مثل وثيقة الشممممحن أو1-7-5-1-4-5 )انظر
 ؛4-2-1-4-5 إلى 1-2-1-4-5 المستندات التي تفي باالشتراطات الواردة في

 3-7-5-1-4-5)ز( و1-7-5-1-4-5 وتلمك الواردة في  2-6-1-4-5تنطبق االشممممممممممممممتراطمات الواردة في  )ب(
 صلة؛ ، إذا كان لها4-7-5-1-4-5و

 .4-4-5و 2-4-5تنطبق االشتراطات الواردة في  )ج(

 صلة.، إذا كان لها 5-12-1-2-2-5و 8-5-1-2-5تنطبق االشتراطات الواردة في  5-1-5-4-3
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 2-5الفصل 
 وضع العالمات وبطاقات الوسم

 وضع العالمات 5-2-1
األمم  ، ورقم2-1-3 و مب ن في  يوضممممع على كل طرد االسممممم الرسمممممي المسممممتشدم في نقل البضممممائع الشطرة وفقا  لما 5-2-1-1

األمم المتحدة وكلمة األمم  يقل ارتفاع رقم ينص على خالف ذلك في  ذه الالئحة. ويج  أن ال ب ما لمUNلمقابل مسمممممممبوقا  بالحرف ن بالمتحدة ا
واألسممطوانات التي  كغ 30تسمماون كتلتها الصممافية القصمموى   لترا  أو 30مم، باسممتثناء الطرود التي تزيد سممعتها عن  12( عن  UNالمتحدة )حرفا 

وتلتها   لترات أو أقل أو 5مم، وباسممممممتثناء الطرود التي ال تتجاوز سممممممعتها  6يقل االرتفاع عن  لترا ، ح ا يج  أال 60سممممممعتها المائية  ال تتجاوز 
حالة السممممممملع غ ر الم بأة، توضمممممممع العالمات على كل سممممممملعة، على حمالتها  . وفيكغ، ح ا تكون ذات حجم مناسممممممم   5الصمممممممافية القصممممممموى 

، توضممممع أيضمممما  عالمة S، مجموعة التوافق 4-1 حالة البضممممائع المدرجة في الشمممم بة وسمممم لة إطالقها. وفي وسمممم لة تشزينها أو أومقبضممممها،  أو
 . وفيما يلي مثال لعالمات الطرود:1.4Sتوضع على العبوة بطاقة الوسم  الش بة والحرف الذن يدل على مجموعة التوافق، ما لم

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

 (.3265األمم المتحدة  )سائل أّوال، حمضي، عضون، ل م أ )ولوريد كابرول ل( رقم

 يلي: بما 1-1-2-5تتص  جميع العالمات المطلوبة للطرود في  5-2-1-2

 تكون ظا رة لل يان بسهولة ومقروءة؛ )أ(

 انشفاض محسوس في جدوا ا؛وتصمد في العراء لتقلبات الطقس بدون  )ب(

 وتكون مكتوبة على السطح الشارجي للطرد على خلأيٍة لونها مباين للونه؛ )ج(

 وال تكون موضوعة في نفس المكان مع عالمات طرود أخرى يمكن أن تقلل بدرجة كب رة من جدوا ا. )د(

وأوعية الضمممغط االحتياطية العالمة اإلضمممافية رة بما في ذلك العبوات االحتياطية الكب  توضمممع على العبوات االحتياطية   5-2-1-3
 مم. 12ب )احتياطي( عن SALVAGEيقل ارتفاع العالمة ب ب )احتياطي(. ويج  أن الSALVAGEب

 .2016كانون الثاني/يناير   1ب )احتياطي( اعتبارا  من SALVAGEيطبق االشتراط المتعلق بحجم عالمة ب مالحظة:

لترا  والعبوات الكب رة، توضمممممع العالمات على جانب ن   450في حالة الحاويات الوسممممميطة للسممممموائ  التي تتجاوز سمممممعتها   5-2-1-4
 منها متقابل ن.

 أحكام خاصة بوضع عالمات المواد المشعة 5-2-1-5
المرسممممممممل إليه  أوتوضممممممممع على كل طرد عالمة مقروءة وثابتة على السممممممممطح الشارجي للعبوة مع تع  ن  وية المرسممممممممل   5-2-1-5-1
ل أو أو ل إليه  ول هما. وتوضممممع على كل عبوة شمممماملة عالمة مقروءة وثابتة على السممممطح الشارجي للعبوة الشمممماملة مع تع  ن  وية المرسمممم  المرسممممَ
 تكن عالمات جميع الطرود داخل العبوة الشاملة مرئية بوضوح. ول هما، ما لم أو

 .1-4-5-1-5 و مب َّن في  طبقا  لما 7ة على مواد مشعة من الرتبة ُتعلَّم الطرود المستثناة المحتوي  5-2-1-5-2

كغ عالمة مقروءة وثابتة على السممممممممطح الشارجي للعبوة تب ن الكتلة  50توضممممممممع على كل طرد تتجاوز كتلته اإلجمالية   5-2-1-5-3
 اإلجمالية المسموح بها.

 ُتستوفى في كل طرد المواصفات التالية: 5-2-1-5-4

وثابتة   ، توضمع على الطرد عالمة مقروءةIP-3من النوع   ، أوIP-2من النوع   ، أوIP-1في الطرود من النوع  )أ(
ب حسممبما TYPE IP-3ب ب أوTYPE IP-2ب ب أوTYPE IP-1تحمل الوصمم  بعلى السممطح الشارجي للعبوة  

 يناس ؛
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 : فئات الطرود والعبوات الشاملة وحاويات الشحن4-3- 5-1-5الجدول 

 الشروط 

 مؤشر النقل 
 عند أي نقطة    معدل جرعةأقصى 

 الفئة  على السطح الخارجي 
 I-WHITE ملي سيفرت/ساعة 0,005ال يزيد على  )أ(صفر

يزيد   ملي سممممممميفرت/سممممممماعة ولكن ال  0,005يزيد على   )أ(1يزيد على   يزيد على صفر ولكن ال
 ملي سيفرت/ساعة 0,5على  

II-YELLOW 

يزيد على   ملي سممميفرت/سممماعة ولكن ال  0,5يزيد على   10يزيد عن  ولكن ال 1يزيد على  
 ملي سيفرت/ساعة 2

III-YELLOW 

يزيد على   ملي سمممممممميفرت/سمممممممماعة ولكن ال 2يزيد على   10يزيد على  
 ملي سيفرت/ساعة 10

YELLOW-III)ب( 

 )ج(.1-3-5-1-5، يمكن أن تكون القيمة المدونة  ي بصفرب وفقا  للفقرة 0,05يزيد على  إذا كان مؤشر النقل ال )أ(
 (.3-3-8-1-7ينقل أيضا  بموج  االستشدام الحصرن باستثناء حاويات الشحن )انظر الجدول  )ب(

ل ها  على الشممممحن، وتنطبق ع  في جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضممممي موافقة السمممملطة المشتصممممة على التصممممميم أو  5- 3- 5- 1- 5
 أنواع من الموافقة مشتلفة مع اختالف البلدان المعنية بالشحنة، يكون تصنيف الفئات متوافقا مع شهادة بلد منشأ التصميم. 

 7أحكام خاصة بالطرود المستثناة المحتوية على مواد مشعة من الرتبة  5-1-5-4
معلَّمة بصممممورة مقروءة ودائمة، على السممممطح الشارجي   7تكون الطرود المسممممتثناة المحتوية على مواد مشممممعة من الرتبة   5-1-5-4-1

 للتغليف، بالعالمات التالية:

 ب؛UNاألمم المتحدة مسبوقا  بالحرف ن ب رقم )أ(

 ول هما؛ المرَسل إليه أو تع  ن  وية المرسل أو )ب(

 كغ. 50ها إذا كانت تتجاوز الكتلة اإلجمالية المسموح ب  )ج(

،  7المتعلقة بالمسمتندات على الطرود المسمتثناة المحتوية على مواد مشمعة من الرتبة  4-5ال تنطبق اشمتراطات الفصمل   5-1-5-4-2
 يلي: باستثناء ما

                   ب إلى جمانم  اسممممممممممممممم وعنوان UNاألمم المتحمدة مسممممممممممممممبوقما  بمالحرف ن ب يجم  أن يظهر على مسممممممممممممممتنمد النقمل رقم )أ(
ل إليه، والعالمة المم زة لكل شمممممممممممهادة اعتماد صمممممممممممادرة عن السممممممممممملطة المشتصمممممممممممة ل والمرسمممممممممممَ               ول من المرسممممممممممم 

شممممابه من   الجون وما مسممممتند الشممممحن )ز(، إذا كان لها صمممملة، مثل وثيقة الشممممحن أو1-7-5-1-4-5 )انظر
 ؛4-2-1-4-5 إلى 1-2-1-4-5 المستندات التي تفي باالشتراطات الواردة في

 3-7-5-1-4-5)ز( و1-7-5-1-4-5 وتلمك الواردة في  2-6-1-4-5تنطبق االشممممممممممممممتراطمات الواردة في  )ب(
 صلة؛ ، إذا كان لها4-7-5-1-4-5و

 .4-4-5و 2-4-5تنطبق االشتراطات الواردة في  )ج(

 صلة.، إذا كان لها 5-12-1-2-2-5و 8-5-1-2-5تنطبق االشتراطات الواردة في  5-1-5-4-3
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 2-5الفصل 
 وضع العالمات وبطاقات الوسم

 وضع العالمات 5-2-1
األمم  ، ورقم2-1-3 و مب ن في  يوضممممع على كل طرد االسممممم الرسمممممي المسممممتشدم في نقل البضممممائع الشطرة وفقا  لما 5-2-1-1

األمم المتحدة وكلمة األمم  يقل ارتفاع رقم ينص على خالف ذلك في  ذه الالئحة. ويج  أن ال ب ما لمUNلمقابل مسمممممممبوقا  بالحرف ن بالمتحدة ا
واألسممطوانات التي  كغ 30تسمماون كتلتها الصممافية القصمموى   لترا  أو 30مم، باسممتثناء الطرود التي تزيد سممعتها عن  12( عن  UNالمتحدة )حرفا 

وتلتها   لترات أو أقل أو 5مم، وباسممممممتثناء الطرود التي ال تتجاوز سممممممعتها  6يقل االرتفاع عن  لترا ، ح ا يج  أال 60سممممممعتها المائية  ال تتجاوز 
حالة السممممممملع غ ر الم بأة، توضمممممممع العالمات على كل سممممممملعة، على حمالتها  . وفيكغ، ح ا تكون ذات حجم مناسممممممم   5الصمممممممافية القصممممممموى 

، توضممممع أيضمممما  عالمة S، مجموعة التوافق 4-1 حالة البضممممائع المدرجة في الشمممم بة وسمممم لة إطالقها. وفي وسمممم لة تشزينها أو أومقبضممممها،  أو
 . وفيما يلي مثال لعالمات الطرود:1.4Sتوضع على العبوة بطاقة الوسم  الش بة والحرف الذن يدل على مجموعة التوافق، ما لم

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (Caprylyl chloride) UN 3265. 

 (.3265األمم المتحدة  )سائل أّوال، حمضي، عضون، ل م أ )ولوريد كابرول ل( رقم

 يلي: بما 1-1-2-5تتص  جميع العالمات المطلوبة للطرود في  5-2-1-2

 تكون ظا رة لل يان بسهولة ومقروءة؛ )أ(

 انشفاض محسوس في جدوا ا؛وتصمد في العراء لتقلبات الطقس بدون  )ب(

 وتكون مكتوبة على السطح الشارجي للطرد على خلأيٍة لونها مباين للونه؛ )ج(

 وال تكون موضوعة في نفس المكان مع عالمات طرود أخرى يمكن أن تقلل بدرجة كب رة من جدوا ا. )د(

وأوعية الضمممغط االحتياطية العالمة اإلضمممافية رة بما في ذلك العبوات االحتياطية الكب  توضمممع على العبوات االحتياطية   5-2-1-3
 مم. 12ب )احتياطي( عن SALVAGEيقل ارتفاع العالمة ب ب )احتياطي(. ويج  أن الSALVAGEب

 .2016كانون الثاني/يناير   1ب )احتياطي( اعتبارا  من SALVAGEيطبق االشتراط المتعلق بحجم عالمة ب مالحظة:

لترا  والعبوات الكب رة، توضمممممع العالمات على جانب ن   450في حالة الحاويات الوسممممميطة للسممممموائ  التي تتجاوز سمممممعتها   5-2-1-4
 منها متقابل ن.

 أحكام خاصة بوضع عالمات المواد المشعة 5-2-1-5
المرسممممممممل إليه  أوتوضممممممممع على كل طرد عالمة مقروءة وثابتة على السممممممممطح الشارجي للعبوة مع تع  ن  وية المرسممممممممل   5-2-1-5-1
ل أو أو ل إليه  ول هما. وتوضممممع على كل عبوة شمممماملة عالمة مقروءة وثابتة على السممممطح الشارجي للعبوة الشمممماملة مع تع  ن  وية المرسمممم  المرسممممَ
 تكن عالمات جميع الطرود داخل العبوة الشاملة مرئية بوضوح. ول هما، ما لم أو

 .1-4-5-1-5 و مب َّن في  طبقا  لما 7ة على مواد مشعة من الرتبة ُتعلَّم الطرود المستثناة المحتوي  5-2-1-5-2

كغ عالمة مقروءة وثابتة على السممممممممطح الشارجي للعبوة تب ن الكتلة  50توضممممممممع على كل طرد تتجاوز كتلته اإلجمالية   5-2-1-5-3
 اإلجمالية المسموح بها.

 ُتستوفى في كل طرد المواصفات التالية: 5-2-1-5-4

وثابتة   ، توضمع على الطرد عالمة مقروءةIP-3من النوع   ، أوIP-2من النوع   ، أوIP-1في الطرود من النوع  )أ(
ب حسممبما TYPE IP-3ب ب أوTYPE IP-2ب ب أوTYPE IP-1تحمل الوصمم  بعلى السممطح الشارجي للعبوة  

 يناس ؛
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، توضع على الطرد عالمة مقروءة وثابتة على السطح الشارجي للعبوة تحمل الوص  Aفي الطرود من النوع  )ب(
 ب؛TYPE Aب

وثممابتممة على    ، توضممممممممممممممع على الطرد عالمممة مقروءةAالنوع   ، أوIP-3النوع   ، أوIP-2في الطرود من النوع   )ج(
( لبلد التصمممميم وإما اسمممم الصمممانع  VRI Codeالسمممطح الشارجي للعبوة تحمل شمممفرة التسمممج ل الدولي للمركبة )

 أن عالمة تم  ز أخرى للعبوة تحدد ا السلطة المشتصة لبلد منشأ التصميم. أو

 1-22-4-6و  1-2-5-1-5أوثر من الفقرات   توضممممممممممممممع، على كمل طرد مطمابق لتصممممممممممممممميم اعتممد بموجم  واحمدة أو 5-2-1-5-5
 يلي: عالمٌة مقروءة وثابتة على السطح الشارجي للعبوة تب ن ما 2-24-4-6و 7-23-4-6إلى  4-23-4-6و 4-22-4-6 إلى

 العالمة المم زة التي عّ نتها السلطة المشتصة لذلك التصميم؛ )أ(

 مسلسل وح د لتم  ز كل عبوة تتطابق مع ذلك التصميم؛ ورقم )ب(

 ب TYPE B(M)ب  ب أو TYPE B(U)، توضمممع عالمة ب C أو   B(M) أو   B(U)وفي حالة تصمممميم طرد من النوع  )ج(
 ب؛TYPE C أو

، توضمممممع على السمممممطح الشارجي للوعاء C أو  B(M) أو B(U)في حالة كل طرد مطابق لتصمممممميم الطرود من النوع  5-2-1-5-6
بوسمممم لة أخرى مقاومة لتأث رات الحريق والماء  الشتم أو والماء، عالمٌة واضممممحة بالنقش البارز أوالشارجي الذن يحتويه، المقاوم لتأث رات الحريق 

 تحمل الرمز الثالثي الوريقات المب ن أدناه.

 على دائرة مركزية الرمز تقوم أبعاد : الرمز األساسي الثالثي الوريقات1-2-5الشكل  
 .مم 4 و  X . ويكون الحجم األدنى المسموح به لقيمةXبنص  قطر 

 

  )ج( 5- 5- 1- 2- 5)أ( و)ب( و 4- 5- 1- 2- 5وُتنزع أو ُتغطى أية عالمة توضمممممممع على الطرد وفقا  لالشمممممممتراطات الواردة في   
 المتعلقة بنوع الطرد، لكنها ال تتصل برقم األمم المتحدة وباالسم الرسمي المستشدم في النقل المع ن للشحنة.

مواد تغليف وتنقممل بموجمم  االسممممممممممممممتشممدام  موجودة داخممل أوعيممة أو  SCO-I أو  LSA-Iح ثممما تكون مممادة من النوع   5-2-1-5-7
مواد التغليف عالمة المادة المشمممممعة   يحمل السمممممطح الشارجي لهذه األوعية أو ، يجوز أن4-2-9-1-4الحصمممممرن على النحو المسمممممموح به في 

 ب، حسبما يناس .RADIOACTIVE SCO-Iب ب أوRADIOACTIVE LSA-Iب

الشممحن من السمملطة المشتصممة، وتنطبق عل ها أنواع  في جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضممي اعتمادا  للتصممميم أو 5-2-1-5-8
 البلدان المعنية المشتلفة، يلزم أن تكون العالمات متفقة مع شهادة اعتماد بلد منشأ التصميم.اعتماد مشتلفة في 
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 أحكام خاصة بوضع عالمات للمواد التي تتسم بأخطار بيئية 5-2-1-6
(، 3082و  3077)رقما األمم المتحدة  3-9-2الطرود التي تحتون على مواد خطرة على الب ئة، وتفي بمعاي ر القسمممممم   5-2-1-6-1

 يحدد خالف ذلك في  ذه الالئحة. تحمل بصورة دائمة عالمة بمادة خطرة على الب ئةب، ما لم

 . وتسممممممممممممممتوفى شممممممممممممممروط 1-1-2-5ة في  توضممممممممممممممع عالمممة المممادة الشطرة على الب ئممة إلى جممانمم  العالمممات المطلوبمم  5-2-1-6-2
 .4-1-2-5و 5-2-1-2

 .2-2-5تكون عالمة بمادة خطرة على الب ئةب مطابقة للعالمة المب نة في الشكل  5-2-1-6-3

 عالمة بمادة خطرة على الب ئةب: 2-2-5الشكل  

 

 

° )على شممممممكل معّ ن( ويكون الرمز )السمممممممكة والشممممممجرة( أسممممممود على خلأية  45وتكون العالمة بشممممممكل مربع قائم بزاوية  
مم. ويمكن خفض   2مم، ويكون العرض األدنى للشط المكون للمربع   100مم ×  100مغايرة بصممممورة مناسممممبة. وتكون األبعاد الدنيا   بيضمممماء أو
تكن األبعاد محددة، يج  أن تكون جميع  لل يان. وإذا لم سمممممممماوة الشط إذا تطل  حجم الطرد ذلك، شمممممممريطة أن تظل العالمة ظا رة األبعاد أو

 العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر المب نة.

باإلضمممافة إلى أن من االشمممتراطات المتعلقة بأن تحمل الطرود  2-2-5تطبق أحكام وضمممع بطاقات الوسمممم الواردة في  :1مالحظة 
 عالمة المواد الشطرة على الب ئة.

من الطبعة المنقحة السممممممابعة عشممممممرة للتوصمممممميات  3-6-1-2-5تمرار في تطب ق األحكام الواردة في الفقرة يجوز االسمممممم  :2مالحظة 
 .2016كانون األول/ديسمبر  31المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 أسهم االتجاه 5-2-1-7
 ، فإن:2-7-1-2-5ورد في  باستثناء ما 5-2-1-7-1

 العبوات المجمعة التي تحتون عبواتها الداخلية على بضائع خطرة سائلة؛ )أ(

 والعبوات المفردة المزودة بوسائل تنأيس؛ )ب(

 المشصصة لنقل غازات مس لة مبردة؛المغلقة أو المفتوحة  القّريةوعية األو  )ج(

ي اتجاه معّ ن )انظر الحكم أن ُيحتفي بها فيشمممممممترط  واآلالت أو األجهزة المحتوية على بضمممممممائع خطرة سمممممممائلة )د(
 (،3-3في الفصل  301الشاص 
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، توضع على الطرد عالمة مقروءة وثابتة على السطح الشارجي للعبوة تحمل الوص  Aفي الطرود من النوع  )ب(
 ب؛TYPE Aب

وثممابتممة على    ، توضممممممممممممممع على الطرد عالمممة مقروءةAالنوع   ، أوIP-3النوع   ، أوIP-2في الطرود من النوع   )ج(
( لبلد التصمممميم وإما اسمممم الصمممانع  VRI Codeالسمممطح الشارجي للعبوة تحمل شمممفرة التسمممج ل الدولي للمركبة )

 أن عالمة تم  ز أخرى للعبوة تحدد ا السلطة المشتصة لبلد منشأ التصميم. أو

 1-22-4-6و  1-2-5-1-5أوثر من الفقرات   توضممممممممممممممع، على كمل طرد مطمابق لتصممممممممممممممميم اعتممد بموجم  واحمدة أو 5-2-1-5-5
 يلي: عالمٌة مقروءة وثابتة على السطح الشارجي للعبوة تب ن ما 2-24-4-6و 7-23-4-6إلى  4-23-4-6و 4-22-4-6 إلى

 العالمة المم زة التي عّ نتها السلطة المشتصة لذلك التصميم؛ )أ(

 مسلسل وح د لتم  ز كل عبوة تتطابق مع ذلك التصميم؛ ورقم )ب(

 ب TYPE B(M)ب  ب أو TYPE B(U)، توضمممع عالمة ب C أو   B(M) أو   B(U)وفي حالة تصمممميم طرد من النوع  )ج(
 ب؛TYPE C أو

، توضمممممع على السمممممطح الشارجي للوعاء C أو  B(M) أو B(U)في حالة كل طرد مطابق لتصمممممميم الطرود من النوع  5-2-1-5-6
بوسمممم لة أخرى مقاومة لتأث رات الحريق والماء  الشتم أو والماء، عالمٌة واضممممحة بالنقش البارز أوالشارجي الذن يحتويه، المقاوم لتأث رات الحريق 

 تحمل الرمز الثالثي الوريقات المب ن أدناه.

 على دائرة مركزية الرمز تقوم أبعاد : الرمز األساسي الثالثي الوريقات1-2-5الشكل  
 .مم 4 و  X . ويكون الحجم األدنى المسموح به لقيمةXبنص  قطر 

 

  )ج( 5- 5- 1- 2- 5)أ( و)ب( و 4- 5- 1- 2- 5وُتنزع أو ُتغطى أية عالمة توضمممممممع على الطرد وفقا  لالشمممممممتراطات الواردة في   
 المتعلقة بنوع الطرد، لكنها ال تتصل برقم األمم المتحدة وباالسم الرسمي المستشدم في النقل المع ن للشحنة.

مواد تغليف وتنقممل بموجمم  االسممممممممممممممتشممدام  موجودة داخممل أوعيممة أو  SCO-I أو  LSA-Iح ثممما تكون مممادة من النوع   5-2-1-5-7
مواد التغليف عالمة المادة المشمممممعة   يحمل السمممممطح الشارجي لهذه األوعية أو ، يجوز أن4-2-9-1-4الحصمممممرن على النحو المسمممممموح به في 

 ب، حسبما يناس .RADIOACTIVE SCO-Iب ب أوRADIOACTIVE LSA-Iب

الشممحن من السمملطة المشتصممة، وتنطبق عل ها أنواع  في جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضممي اعتمادا  للتصممميم أو 5-2-1-5-8
 البلدان المعنية المشتلفة، يلزم أن تكون العالمات متفقة مع شهادة اعتماد بلد منشأ التصميم.اعتماد مشتلفة في 
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 أحكام خاصة بوضع عالمات للمواد التي تتسم بأخطار بيئية 5-2-1-6
(، 3082و  3077)رقما األمم المتحدة  3-9-2الطرود التي تحتون على مواد خطرة على الب ئة، وتفي بمعاي ر القسمممممم   5-2-1-6-1

 يحدد خالف ذلك في  ذه الالئحة. تحمل بصورة دائمة عالمة بمادة خطرة على الب ئةب، ما لم

 . وتسممممممممممممممتوفى شممممممممممممممروط 1-1-2-5ة في  توضممممممممممممممع عالمممة المممادة الشطرة على الب ئممة إلى جممانمم  العالمممات المطلوبمم  5-2-1-6-2
 .4-1-2-5و 5-2-1-2

 .2-2-5تكون عالمة بمادة خطرة على الب ئةب مطابقة للعالمة المب نة في الشكل  5-2-1-6-3

 عالمة بمادة خطرة على الب ئةب: 2-2-5الشكل  

 

 

° )على شممممممكل معّ ن( ويكون الرمز )السمممممممكة والشممممممجرة( أسممممممود على خلأية  45وتكون العالمة بشممممممكل مربع قائم بزاوية  
مم. ويمكن خفض   2مم، ويكون العرض األدنى للشط المكون للمربع   100مم ×  100مغايرة بصممممورة مناسممممبة. وتكون األبعاد الدنيا   بيضمممماء أو
تكن األبعاد محددة، يج  أن تكون جميع  لل يان. وإذا لم سمممممممماوة الشط إذا تطل  حجم الطرد ذلك، شمممممممريطة أن تظل العالمة ظا رة األبعاد أو

 العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر المب نة.

باإلضمممافة إلى أن من االشمممتراطات المتعلقة بأن تحمل الطرود  2-2-5تطبق أحكام وضمممع بطاقات الوسمممم الواردة في  :1مالحظة 
 عالمة المواد الشطرة على الب ئة.

من الطبعة المنقحة السممممممابعة عشممممممرة للتوصمممممميات  3-6-1-2-5تمرار في تطب ق األحكام الواردة في الفقرة يجوز االسمممممم  :2مالحظة 
 .2016كانون األول/ديسمبر  31المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 أسهم االتجاه 5-2-1-7
 ، فإن:2-7-1-2-5ورد في  باستثناء ما 5-2-1-7-1

 العبوات المجمعة التي تحتون عبواتها الداخلية على بضائع خطرة سائلة؛ )أ(

 والعبوات المفردة المزودة بوسائل تنأيس؛ )ب(

 المشصصة لنقل غازات مس لة مبردة؛المغلقة أو المفتوحة  القّريةوعية األو  )ج(

ي اتجاه معّ ن )انظر الحكم أن ُيحتفي بها فيشمممممممترط  واآلالت أو األجهزة المحتوية على بضمممممممائع خطرة سمممممممائلة )د(
 (،3-3في الفصل  301الشاص 
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بأسممممممممهم تفي بمواصممممممممفات م يار المنظمة الدولية للتوح د  بوضمممممممموح بأسممممممممهم اتجاه مماثلة للشممممممممكل المب ن أدناه، أو  ُتم َّز 
تجهة إلى األعلى بشممممممممكل . وتظهر أسممممممممهم االتجاه على جانب ن عمودي ن متقابل ن من جوان  الطرد، وتكون مISO 780:1997 القياسممممممممي، رقم

رسممم إطار مسممتط ل حول السممهم فهو   صممحيح. وترسممم أسممهم االتجاه رسممما  مسممتط ال ، بحجم يجعلها ُتقرأ بوضمموح، ويتناسمم  مع حجم الطرد. أما
 أمر اختيارن.

 4-2-5الشكل   3-2-5الشكل  

 
 
 
 
 

 مناسبة.خلأية مباينة  أحمران على خلأية بيضاء أو سهمان أسودان أو
 رسم إطار مستط ل اختيارن 

 يج  أن تكون جميع العناصر بتناس  مالئم مع العناصر المب نة. 

 يلي: ال يشترط وضع أسهم االتجاه على ما 5-2-1-7-2

 ؛المغلقة أو المفتوحة العبوات الشارجية التي تحتون على أوعية ضغط باستثناء األوعية القّرّية )أ(

مل  120 تتجاوز سمممممممممعة كل منها التي تحتون على بضمممممممممائع خطرة في عبوات داخلية الأو العبوات الشارجية   )ب(
دة بمادة ماصة ب ن العبوات الداخلية والشارجية بمقدار يكفي المتصاص المحتويات السائلة بالكامل؛  ومزوَّ

ز سممممممممممممممعمة كل  تتجماو  في أوعيمة أوليمة ال 2-6أو العبوات الشمارجيمة التي تحتون على مواد معمدية من الشمممممممممممممم بمة   )ج(
 مل؛ 50 منها

التي تحتون على مواد مشممممممممممممممعمة من    C أو  B(M) أو  B(U) أو  A أو  IP-3 أو  IP-2أو العبوات من النوع   )د(
 ؛7الرتبة  

والمحكممة اإلغالق لمنع التسممممممممممممممرب من جميع االتجما مات )مثمل   أو العبوات الشمارجيمة التي تحتون على سمممممممممممممملع )ه(
 (؛وما إلى ذلكالزئبق في موازين الحرارة ورّذاذات األيروسوالت،  الكحول أو

تتجاوز سممممممعة كل  أو العبوات الشارجية التي تحتون على بضممممممائع خطرة في عبوات داخلية محكمة اإلغالق ال )و(
 مل. 500منها  

 ال توضع على الطرد الذن يم ز بعالمات وفقا  لهذه الفقرة أسهم ألغراض أخرى غ ر بيان االتجاه الصحيح للطرد. 5-2-1-7-3

 عالمة الكمية المستثناة 5-2-1-8
فميتُمعملمَّ   عملم مهممممممما  المممنصمممممممممممممموص  بمممممممالمعمالممممممممات  المشمطمرة  المممواد  ممن  مسممممممممممممممتمثمنممممممماة  كممميمممممممات  عملمى  تمحمتمون  المتمي  المطمرود   م 

 .4-5-3 القسم
 عالمة بطاريات الليثيوم 5-2-1-9
العالمة المب نة في  188بطاريات الل ث وم المعدة وفقا  للحكم الشاص   توضممممممممممع على الطرود التي تحتون على خاليا أو 5-2-1-9-1

 .5-2-5الشكل 

 أو
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بطمماريممات فلز الل ث وم   ب لشاليمما أو 3090األمم المتحممدة   ب، أن برقم UNاألمم المتحممدة مسمممممممممممممبوقمما  بممالحرف ن ب  تب ن العالمممة رقم  2- 9- 1- 2- 5
م بممأة معهمما، يب ن   بطمماريممات الل ث وم مركبممة في المعممدات أو  بطمماريممات أيونممات الل ث وم. وح ثممما تكون خاليمما أو  ب لشاليمما أو 3480لمتحممدة  األمم ا  برقم  أو 

  ب، حسمممممبما يناسممممم . وعندما يحتون الطرد على 3481 األمم المتحدة  برقم  ب أو 3091األمم المتحدة   ب، أن برقم UNاألمم المتحدة مسمممممبوقا  بالحرف ن ب  رقم 
 أوثر.  بطاريات الل ث وم التي تعّ ن لها أرقام أمم متحدة مشتلفة، يج  أن تب َّن جميع أرقام األمم المتحدة المنطبقة على عالمة واحدة أو  خاليا أو 

 عالمة بطاريات الليثيوم :  5- 2- 5الشكل  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 )أرقام( األمم المتحدة رقممكان كتابة  * 

مم وارتفاعها   100يقل عرضمممممممممممها عن  ذات حواف مظللة. وال  أو مربعة الشمممممممممممكل وتكون العالمة مسمممممممممممتط لة الشمممممممممممكل 
األمم المتحدة في حالة   مم. ويكون الرمز )مجموعة بطاريات، إحدا ا تالفة وتصممممممممدر لهبا ، فوق رقم 5يقل سمممممممممك التظل ل عن   مم وال 110 عن

. ويكون التظل ل باللون  أو خلأية مغايرة مناسممممبة خاليا فلز الل ث وم( أسممممود على خلأية بيضمممماء بطاريات أو خاليا أيونات الل ث وم أو بطاريات أو
إذا تطل  حجم الطرد ذلك، شممريطة أن تظل العالمة ظا رة  مم لالرتفاع    70و مم للعرض   100يقل عن  ال ويمكن خفض األبعاد إلى ما األحمر. 

 تكن األبعاد محددة، يج  أن تكون جميع العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر المب نة. لل يان. وإذا لم

من الطبعة المنقحة الحادية  9-1-2-5 الفرع من 5-2-5يمكن االسممممممممممممتمرار في تطب ق العالمة الواردة في الشممممممممممممكل   :مالحظة
 .2026كانون األول/ديسمبر  31والعشرين من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، حتى 

 بطاقات الوسم 5-2-2

 وسمأحكام وضع بطاقات ال 5-2-2-1

رموز إضممافية تب ن  تتعلق  ذه األحكام أسمماسمما  ببطاقات وسممم الشطر. غ ر أنه يمكن عند االقتضمماء وضممع عالمات أو مالحظة:
 جافا (. تشزين الطرد )واستشدام رمز على شكل مظلة لبيان ضرورة المحافظة على الطرد االحتياطات التي تتشذ أثناء مناولة أو

 1مسممتوفية لمواصممفات النماذج ومصممادر الشطورة الفرعية  األسمماسممية  مصممادر الشطورة  التي تب ن  تكون بطاقات الوسممم  5-2-2-1-1
 .1 ب )مادة متفجرة(  ي النموذج رقمEXPLOSIVEالمشار إل ها ب بارة بلشطورة الفرعية ل. وبطاقة وسم 2-2-2-2-5المب نة في  9 إلى

مواد بشممممممكل محدد في قائمة البضممممممائع الشطرة، تثبت عل ها بطاقة وسممممممم لرتبة الشطر تب ن الشطر   ح ثما ترد سمممممملع أو 5-2-2-1-2
من قائمة البضمممممائع  4شممممم بة في العمود  رتبة أو برقم ةمب ن  ةر و خط  ةألي   لمصمممممدر خطورة فرعي، وتثبت أيضممممما  بطاقة وسمممممم 3المب ن في العمود 

قد  أو  ةة فرعي ر و خط 4يرد في العمود  ح ثما ال  يةفرعالة  ر و شطللقد تقتضممي أيضمما  بطاقة   6مب نة في العمود  الشطرة. غ ر أن األحكام الشاصممة ال
 في قائمة البضائع الشطرة. الشطورة ه ذُتب َّن ح ثما  ةفرعي الة ر و شطالتعفي من اشتراط بطاقة 
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بتب ن العالمممة رقم 2- 9- 1- 2- 5 بممالحرف ن مسمممممممممممممبوقمما  المتحممدة بطمماريممات فلز الل ث وم  ب لشاليمما أو 3090األمم المتحممدة  ب، أن برقم UNاألمم
أوب لشاليمما أو 3480لمتحممدة  األمم ا برقم أو  خاليمما تكون وح ثممما الل ث وم. أيونممات م بممأة معهمما، يب ن  بطمماريممات الل ث وم مركبممة في المعممدات أو بطمماريممات

برقم  بالحرف ن مسمممممبوقا  المتحدة على3481األمم المتحدة برقم ب أو 3091األمم المتحدة  ب، أن برقم UNاألمم الطرد يحتون وعندما يناسممممم . حسمممممبما ب،
أوخاليا أو  واحدة عالمة على المنطبقة المتحدة األمم أرقام جميع تب َّن أن يج  مشتلفة، متحدة أمم أرقام لها تعّ ن التي الل ث وم أوثر. بطاريات

عالمة بطاريات الليثيوم :  5- 2- 5الشكل  

)أرقام( األمم المتحدةرقممكان كتابة *

الشمممممممممممكل مسمممممممممممتط لة العالمة مم وارتفاعها  100يقل عرضمممممممممممها عن ذات حواف مظللة. والأو مربعة الشمممممممممممكلوتكون
رقم5يقل سمممممممممك التظل ل عن  مم وال110عن فوق لهبا ، وتصممممممممدر تالفة إحدا ا بطاريات، )مجموعة الرمز ويكون األمم المتحدة في حالة  مم.

باللونأو خلأية مغايرة مناسممممبةخاليا فلز الل ث وم( أسممممود على خلأية بيضمممماءبطاريات أوخاليا أيونات الل ث وم أوبطاريات أو التظل ل ويكون .
إذا تطل  حجم الطرد ذلك، شممريطة أن تظل العالمة ظا رة  مم لالرتفاع  70و مم للعرض 100يقل عن ال ويمكن خفض األبعاد إلى ما األحمر. 

المب نة.لل يان. وإذا لم العناصر مع تقريبي بتناس  العناصر جميع تكون أن يج  محددة، األبعاد تكن

من الطبعة المنقحة الحادية 9-1-2-5الفرعمن5-2-5يمكن االسممممممممممممتمرار في تطب ق العالمة الواردة في الشممممممممممممكل  :مالحظة
األول/ديسمبر31والعشرين من التوصيات المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الالئحة التنظيمية النموذجية، حتى  .2026كانون

بطاقات الوسم5-2-2

وسمأحكام وضع بطاقات ال5-2-2-1

أومالحظة: عالمات وضممع االقتضمماء عند يمكن أنه غ ر الشطر. وسممم ببطاقات أسمماسمما  األحكام رموز إضممافية تب ن تتعلق ذه
جافا (.تشزين الطرد )واستشدام رمز على شكل مظلة لبيان ضرورة المحافظة على الطرداالحتياطات التي تتشذ أثناء مناولة أو

الوسممم5-2-2-1-1 بطاقات 1مسممتوفية لمواصممفات النماذج ومصممادر الشطورة الفرعية  األسمماسممية  مصممادر الشطورة  التي تب ن  تكون
.1ب )مادة متفجرة(  ي النموذج رقمEXPLOSIVEالمشار إل ها ب بارة بلشطورة الفرعية ل. وبطاقة وسم 2-2-2-2-5المب نة في 9إلى

مواد بشممممممكل محدد في قائمة البضممممممائع الشطرة، تثبت عل ها بطاقة وسممممممم لرتبة الشطر تب ن الشطر  ح ثما ترد سمممممملع أو5-2-2-1-2
وسمممممم3المب ن في العمود  بطاقة أيضممممما  وتثبت من قائمة البضمممممائع 4شممممم بة في العمود رتبة أوبرقمةمب ن ةر و خطةألي لمصمممممدر خطورة فرعي،

بطاقة6مب نة في العمود  الشطرة. غ ر أن األحكام الشاصممة ال أيضمما  تقتضممي قد أوةة فرعي ر و خط4يرد في العمود ح ثما اليةفرعالة  ر و شطللقد
في قائمة البضائع الشطرة.الشطورةه ذُتب َّنح ثما ةفرعي الة ر و شطالتعفي من اشتراط بطاقة 
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من ذكر مادة  2-3، إذا خلت قائمة البضمممممممممممائع الشطرة المب نة في الفصمممممممممممل  1-3-1-2-2-5ورد في  باسمممممممممممتثناء ما 5-2-2-1-3
للبضمممائع المقصمممودة. وباإلضمممافة إلى بطاقة الوسمممم  الشطورة األسممماسممميةلتع  ن رتبة   0-2تسمممتوفي تعريف أوثر من رتبة، تسمممتشدم أحكام الفصمممل 

 أيضا  على النحو المب ن في قائمة البضائع الشطرة.لشطورة الفرعية لالتي يتم تع  نها، تستشدم بطاقات وسم  ةاألساسي  ةر و المطلوبة لرتبة الشط

إذا كانت السممممممية تنشمممممأ فقط   8للطرود التي تحتون على مواد الرتبة  1-6طبقا  للنموذج   ةفرعي ال  ةر و شطللال يلزم وسمممممم   5-2-2-1-3-1
 .2-4على الطرود التي تحتون على مواد الش بة  1-4طبقا  للنموذج  ةفرعي الة ر و شطلليلزم وضع بطاقة  من التأث ر المدمر في األنسجة. وال

 (الفرعية)األخطار  الشطورة الفرعيةذات  2بطاقات وسم غازات الرتبة  5-2-2-1-4

 الشعبة 
  الفرعيةمصادر الخطورة  أوالفرعية  ةر و الخط

 ة األساسي ة ر و لخط لبطاقة وسم   2-2المبينة في الفصل 
  ةالفرعي  ة ر و لخط لبطاقات وسم  

 مصادر الخطورة الفرعية  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 

)حمراء(، وواحدة للغازات   1-2، واحدة للغازات اللهوبة في الشمممم بة  2خصممممصممممت ثالث بطاقات وسممممم منفصمممملة للرتبة  5-2-2-1-5
)بيضماء(. وح ثما تب ن قائمة البضمائع الشطرة أن  3-2)خضمراء( وواحدة للغازات السممية في الشم بة   2-2غ ر اللهوبة غ ر السممية في الشم بة  

 .4-1-2-2-5، تستشدم بطاقات وسم وفقا  للجدول المب ن في ةفرعي الشطورة لليشكل مصدرا  أو عدة مصادر  2أحد غازات الرتبة 

 تستوفي كل بطاقة وسم االشتراطات التالية:، 2-1-2-2-2-5ورد في  باستثناء ما 5-2-2-1-6

توضمممممع على نفس سمممممطح الطرد بالقرب من االسمممممم الرسممممممي المسمممممتشدم في النقل، إذا كانت أبعاد الطرد كافية  )أ(
 لذلك؛

عالمة  أن بطاقة أو ملحق بالعبوة وال يحجبها أن جزء من العبوة أو يغط ها أو وتوضممممممممع على العبوة بح ا ال )ب(
 أخرى؛

 جنبا  إلى جن . الشطورة الفرعيةضع بطاقة الوسم المطلوبة للشطر األساسي و وتو  )ج(

يمكن تثب ت بطاقة الوسممممم عليه بطريقة ُمرضممممية، يمكن  صممممغ ر الحجم بح ا ال وإذا كان الطرد غ ر منتظم الشممممكل أو 
 أية وس لة مناسبة أخرى. ربط بطاقة الوسم بالطرد بطريقة مأمونة بشريط أو

 لترا  والعبوات الكب رة على جانب ن متقابل ن منها.   450بطاقات وسم الحاويات الوسيطة للسوائ  التي تتجاوز سعتها توضع  7- 1- 2- 2- 5

 تثبت العالمات على سطح لونه مباين. 5-2-2-1-8

 أحكام خاصة لبطاقات وسم عبوات المواد الذاتية التفاعل 5-2-2-1-9
( في حالة المواد 1 ب )مادة متفجرة( )النموذج رقمEXPLOSIVEيكت  عل ها ب  خطورة فرعيةتوضمممع بطاقة دالة على  

تسممممح السممملطة المشتصمممة باالسمممتغناء عن  ذه البطاقة في عبوة محددة ألن بيانات االختبار أثبتت أن  ( ما لمBالذاتية التفاعل من النوع ‘باء‘ )
 .المادة الذاتية التفاعل في  ذه العبوة ليس لها سلوع انفجارن 
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 أحكام خاصة لبطاقات وسم األواس د الفوةية العضوية 5-2-2-1-10
( على الطرود التي تحتون على أواسمممممم د فوةية عضمممممموية مصممممممنفة في 2-5)النموذج  2-5تثبت بطاقة وسممممممم الشمممممم بة  

ن المادة قد تكون لهوبة، ولذلك (. وتعني  ذه البطاقة أيضممممممممما  أF‘واو‘ ) (، أوE‘ اء‘ ) (، أوD‘دال‘ ) (، أوC‘جيم‘ ) (، أوBاألنواع ‘باء‘ )
(. وباإلضمممممافة إلى 3 ب )سمممممائل لهوب( )النموذج رقمFLAMMABLE LIQUIDب  الشطورة الفرعيةيلزم وضمممممع بطاقة وسمممممم تحمل عالمة  ال

 التالية:الفرعية ذلك، توضع بطاقات األخطار 

سمممممممممم د الفوةية العضمممممممممموية من ( لألوا1 ب )مادة متفجرة( )النموذج رقمEXPLOSIVEب الشطورة الفرعيةبطاقة   )أ(
تسمممح السمملطة المشتصممة بعدم وضممعها على طرد محدد ألن بيانات االختبار قد أثبتت   (، ما لمBالنوع ‘باء‘ )

 أن األوس د الفوقي العضون ليس له سلوع انفجارن في  ذه العبوة؛

  Iي ر مجموعة التعبئة  ( عند اسمممممممممممتيفاء معا8 ب )أّوال( )النموذج رقمCORROSIVEب  الشطورة الفرعيةبطاقة   )ب(
 .8للرتبة   II أو

 أحكام خاصة لبطاقات وسم طرود المواد المعدية 5-2-2-1-11
(، تحمل طرود المواد المعدية أية بطاقة وسمممممممممم أخرى 2-6 )النموذج رقم  الشطورة األسممممممممماسممممممممميةباإلضمممممممممافة إلى بطاقة   

 تقتض ها طبيعة محتويات الطرد.

 المواد المشعةأحكام خاصة لبطاقات وسم  5-2-2-1-12
، كل طرد وعبوة شممماملة وحاوية  1-5-1-1-3-5 و وارد في  باسمممتثناء حالة اسمممتشدام بطاقات الوسمممم الكب رة وفقا  لما 1-12-1- 2- 2- 5

جيم  7 ( أو7Bباء ) 7 ( أو7Aأل  ) 7شممممممحن تحتون على مواد مشممممممعة يج  أن تحمل بطاقات وسممممممم تسممممممتوفي مواصممممممفات النماذج المنطبقة 
(7Cتبعا  ل ،)على السممممطح الشارجي لجميع الجوان   لفئة المناسممممبة. وتثبت بطاقات الوسممممم على جانب ن متقابل ن من السممممطح الشارجي للطرد أو

حاوية شممحن تحتون على مواد انشممطارية، غ ر   عبوة شمماملة أو طرد أو األربعة لحاوية الشممحن. وباإلضممافة إلى ذلك، يج  ان توضممع على كل
(؛ وتثبت  7E اء ) 7، توضمع بطاقات وسمم مسمتوفية لمواصمفات النموذج 5-3-2-7-2 ناة بموج  األحكام الواردة فيالمواد االنشمطارية المسمتث 

(. ويجم  7Cجيم )  7 ( أو7Bبماء )  7 ( أو7Aأل  )  7 مذه البطماقمات، ح ثمما ينطبق ذلمك، بجوار البطماقمات التي تسممممممممممممممتوفي النمماذج المنطبقمة  
 تتصل بالمحتويات. ُتغطى أية بطاقات وسم ال . وُتنزع أو1-2-5تغطي بطاقات الوسم العالمات المب نة في  أال

 ( بالمعلومات التالية:7Cجيم ) 7 ( أو7Bباء ) 7 ( أو7Aأل  ) 7قة وسم مطابقة للنماذج المنطبقة ُتستكمل كل بطا 1-12-2- 2- 2- 5

 المحتويات: )أ(

، باسمممممممممممتثناء المواد  1-2-2-7-2يرد في الجدول   اسمممممممممممم )أسمممممممممممماء( النويدة )النويدات( المشمممممممممممعة كما '1'
حالة مشاليط  ، مع اسمممممممممتشدام الرموز المب نة في الجدول. وفيLSA-Iالمنشفضمممممممممة النشممممممممماط النوعي  

يسمممممممممح ح ز الكتابة. وتوَرد أسممممممممماء  النويدات المشممممممممعة، تدرج أسممممممممماء النويدات األشممممممممد تق  دا  بقدر ما
( بعد اسمممممم SCOاألجسمممممام الملوثة السمممممطح ) ( أوLSAمجموعة المواد المنشفضمممممة النشممممماط النوعي )

ب  LSA-IIIب وبLSA-IIمشممممعة. وتسممممتشدم لهذا الغرض المصممممطلحات ب)أسممممماء( النويدة )النويدات( ال
 ب؛SCO-IIب وبSCO-Iوب

يلزم   ب  و كل ماLSA-I، يكون االختصمممممممممار بLSA-Iفي حالة المواد المنشفضمممممممممة النشممممممممماط النوعي   '2'
 ضرورة لذكر اسم النويدة المشعة؛ بيانه؛ وال

المناسمم  في  را  عنه بوحدات البكريل مع رمز البادئةالنشمماط: أقصممى نشمماط للمحتويات المشممعة أثناء النقل معب  )ب(
حالة المواد االنشمممطارية، قد تسمممتشدم بدال  من النشممماط  (. وفي1-2-2-1( )انظر SIالنظام الدولي للوحدات )

 مضاعفاته؛ الكتلة اإلجمالية للنويدات االنشطارية معبَّرا  عنها بالغرام )ل(، أو
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من ذكر مادة  2-3، إذا خلت قائمة البضمممممممممممائع الشطرة المب نة في الفصمممممممممممل  1-3-1-2-2-5ورد في  باسمممممممممممتثناء ما 5-2-2-1-3
للبضمممائع المقصمممودة. وباإلضمممافة إلى بطاقة الوسمممم  الشطورة األسممماسممميةلتع  ن رتبة   0-2تسمممتوفي تعريف أوثر من رتبة، تسمممتشدم أحكام الفصمممل 

 أيضا  على النحو المب ن في قائمة البضائع الشطرة.لشطورة الفرعية لالتي يتم تع  نها، تستشدم بطاقات وسم  ةاألساسي  ةر و المطلوبة لرتبة الشط

إذا كانت السممممممية تنشمممممأ فقط   8للطرود التي تحتون على مواد الرتبة  1-6طبقا  للنموذج   ةفرعي ال  ةر و شطللال يلزم وسمممممم   5-2-2-1-3-1
 .2-4على الطرود التي تحتون على مواد الش بة  1-4طبقا  للنموذج  ةفرعي الة ر و شطلليلزم وضع بطاقة  من التأث ر المدمر في األنسجة. وال

 (الفرعية)األخطار  الشطورة الفرعيةذات  2بطاقات وسم غازات الرتبة  5-2-2-1-4

 الشعبة 
  الفرعيةمصادر الخطورة  أوالفرعية  ةر و الخط

 ة األساسي ة ر و لخط لبطاقة وسم   2-2المبينة في الفصل 
  ةالفرعي  ة ر و لخط لبطاقات وسم  

 مصادر الخطورة الفرعية  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 

)حمراء(، وواحدة للغازات   1-2، واحدة للغازات اللهوبة في الشمممم بة  2خصممممصممممت ثالث بطاقات وسممممم منفصمممملة للرتبة  5-2-2-1-5
)بيضماء(. وح ثما تب ن قائمة البضمائع الشطرة أن  3-2)خضمراء( وواحدة للغازات السممية في الشم بة   2-2غ ر اللهوبة غ ر السممية في الشم بة  

 .4-1-2-2-5، تستشدم بطاقات وسم وفقا  للجدول المب ن في ةفرعي الشطورة لليشكل مصدرا  أو عدة مصادر  2أحد غازات الرتبة 

 تستوفي كل بطاقة وسم االشتراطات التالية:، 2-1-2-2-2-5ورد في  باستثناء ما 5-2-2-1-6

توضمممممع على نفس سمممممطح الطرد بالقرب من االسمممممم الرسممممممي المسمممممتشدم في النقل، إذا كانت أبعاد الطرد كافية  )أ(
 لذلك؛

عالمة  أن بطاقة أو ملحق بالعبوة وال يحجبها أن جزء من العبوة أو يغط ها أو وتوضممممممممع على العبوة بح ا ال )ب(
 أخرى؛

 جنبا  إلى جن . الشطورة الفرعيةضع بطاقة الوسم المطلوبة للشطر األساسي و وتو  )ج(

يمكن تثب ت بطاقة الوسممممم عليه بطريقة ُمرضممممية، يمكن  صممممغ ر الحجم بح ا ال وإذا كان الطرد غ ر منتظم الشممممكل أو 
 أية وس لة مناسبة أخرى. ربط بطاقة الوسم بالطرد بطريقة مأمونة بشريط أو

 لترا  والعبوات الكب رة على جانب ن متقابل ن منها.   450بطاقات وسم الحاويات الوسيطة للسوائ  التي تتجاوز سعتها توضع  7- 1- 2- 2- 5

 تثبت العالمات على سطح لونه مباين. 5-2-2-1-8

 أحكام خاصة لبطاقات وسم عبوات المواد الذاتية التفاعل 5-2-2-1-9
( في حالة المواد 1 ب )مادة متفجرة( )النموذج رقمEXPLOSIVEيكت  عل ها ب  خطورة فرعيةتوضمممع بطاقة دالة على  

تسممممح السممملطة المشتصمممة باالسمممتغناء عن  ذه البطاقة في عبوة محددة ألن بيانات االختبار أثبتت أن  ( ما لمBالذاتية التفاعل من النوع ‘باء‘ )
 .المادة الذاتية التفاعل في  ذه العبوة ليس لها سلوع انفجارن 
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 أحكام خاصة لبطاقات وسم األواس د الفوةية العضوية 5-2-2-1-10
( على الطرود التي تحتون على أواسمممممم د فوةية عضمممممموية مصممممممنفة في 2-5)النموذج  2-5تثبت بطاقة وسممممممم الشمممممم بة  

ن المادة قد تكون لهوبة، ولذلك (. وتعني  ذه البطاقة أيضممممممممما  أF‘واو‘ ) (، أوE‘ اء‘ ) (، أوD‘دال‘ ) (، أوC‘جيم‘ ) (، أوBاألنواع ‘باء‘ )
(. وباإلضمممممافة إلى 3 ب )سمممممائل لهوب( )النموذج رقمFLAMMABLE LIQUIDب  الشطورة الفرعيةيلزم وضمممممع بطاقة وسمممممم تحمل عالمة  ال

 التالية:الفرعية ذلك، توضع بطاقات األخطار 

سمممممممممم د الفوةية العضمممممممممموية من ( لألوا1 ب )مادة متفجرة( )النموذج رقمEXPLOSIVEب الشطورة الفرعيةبطاقة   )أ(
تسمممح السمملطة المشتصممة بعدم وضممعها على طرد محدد ألن بيانات االختبار قد أثبتت   (، ما لمBالنوع ‘باء‘ )

 أن األوس د الفوقي العضون ليس له سلوع انفجارن في  ذه العبوة؛

  Iي ر مجموعة التعبئة  ( عند اسمممممممممممتيفاء معا8 ب )أّوال( )النموذج رقمCORROSIVEب  الشطورة الفرعيةبطاقة   )ب(
 .8للرتبة   II أو

 أحكام خاصة لبطاقات وسم طرود المواد المعدية 5-2-2-1-11
(، تحمل طرود المواد المعدية أية بطاقة وسمممممممممم أخرى 2-6 )النموذج رقم  الشطورة األسممممممممماسممممممممميةباإلضمممممممممافة إلى بطاقة   

 تقتض ها طبيعة محتويات الطرد.

 المواد المشعةأحكام خاصة لبطاقات وسم  5-2-2-1-12
، كل طرد وعبوة شممماملة وحاوية  1-5-1-1-3-5 و وارد في  باسمممتثناء حالة اسمممتشدام بطاقات الوسمممم الكب رة وفقا  لما 1-12-1- 2- 2- 5

جيم  7 ( أو7Bباء ) 7 ( أو7Aأل  ) 7شممممممحن تحتون على مواد مشممممممعة يج  أن تحمل بطاقات وسممممممم تسممممممتوفي مواصممممممفات النماذج المنطبقة 
(7Cتبعا  ل ،)على السممممطح الشارجي لجميع الجوان   لفئة المناسممممبة. وتثبت بطاقات الوسممممم على جانب ن متقابل ن من السممممطح الشارجي للطرد أو

حاوية شممحن تحتون على مواد انشممطارية، غ ر   عبوة شمماملة أو طرد أو األربعة لحاوية الشممحن. وباإلضممافة إلى ذلك، يج  ان توضممع على كل
(؛ وتثبت  7E اء ) 7، توضمع بطاقات وسمم مسمتوفية لمواصمفات النموذج 5-3-2-7-2 ناة بموج  األحكام الواردة فيالمواد االنشمطارية المسمتث 

(. ويجم  7Cجيم )  7 ( أو7Bبماء )  7 ( أو7Aأل  )  7 مذه البطماقمات، ح ثمما ينطبق ذلمك، بجوار البطماقمات التي تسممممممممممممممتوفي النمماذج المنطبقمة  
 تتصل بالمحتويات. ُتغطى أية بطاقات وسم ال . وُتنزع أو1-2-5تغطي بطاقات الوسم العالمات المب نة في  أال

 ( بالمعلومات التالية:7Cجيم ) 7 ( أو7Bباء ) 7 ( أو7Aأل  ) 7قة وسم مطابقة للنماذج المنطبقة ُتستكمل كل بطا 1-12-2- 2- 2- 5

 المحتويات: )أ(

، باسمممممممممممتثناء المواد  1-2-2-7-2يرد في الجدول   اسمممممممممممم )أسمممممممممممماء( النويدة )النويدات( المشمممممممممممعة كما '1'
حالة مشاليط  ، مع اسمممممممممتشدام الرموز المب نة في الجدول. وفيLSA-Iالمنشفضمممممممممة النشممممممممماط النوعي  

يسمممممممممح ح ز الكتابة. وتوَرد أسممممممممماء  النويدات المشممممممممعة، تدرج أسممممممممماء النويدات األشممممممممد تق  دا  بقدر ما
( بعد اسمممممم SCOاألجسمممممام الملوثة السمممممطح ) ( أوLSAمجموعة المواد المنشفضمممممة النشممممماط النوعي )

ب  LSA-IIIب وبLSA-IIمشممممعة. وتسممممتشدم لهذا الغرض المصممممطلحات ب)أسممممماء( النويدة )النويدات( ال
 ب؛SCO-IIب وبSCO-Iوب

يلزم   ب  و كل ماLSA-I، يكون االختصمممممممممار بLSA-Iفي حالة المواد المنشفضمممممممممة النشممممممممماط النوعي   '2'
 ضرورة لذكر اسم النويدة المشعة؛ بيانه؛ وال

المناسمم  في  را  عنه بوحدات البكريل مع رمز البادئةالنشمماط: أقصممى نشمماط للمحتويات المشممعة أثناء النقل معب  )ب(
حالة المواد االنشمممطارية، قد تسمممتشدم بدال  من النشممماط  (. وفي1-2-2-1( )انظر SIالنظام الدولي للوحدات )

 مضاعفاته؛ الكتلة اإلجمالية للنويدات االنشطارية معبَّرا  عنها بالغرام )ل(، أو
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ات الشمحن، يج  أن يتضممن بندا بالمحتوياتب وبالنشماطب المب ن ن على بطاقة  في حالة العبوات الشماملة وحاوي  )ج(
)ب( أعاله، على التوالي، وتجمع  2-12-1-2-2-5)أ( و2-12-1-2-2-5الوسمممم المعلومات المطلوبة في 

الشمممممممممممممممممماملمممممة أو اإلجمممممماليمممممة للعبوة  للمحتويمممممات  عبمممممارة   معممممما   تكتممممم   أن  يمكن  أنمممممه  عمممممدا  الشممممممممممممممحن،  حممممماويمممممة 
حاويات  الشمممماملة أو ب )انظر مسممممتندات النقل(، على بطاقات وسممممم العبواتSee Transport Documentsب

 الشحن التي تحتون على حموالت مشتلطة من طرود تحتون على نويدات مشعة مشتلفة؛

 (.I-WHITEالفئة   باستثناء) 2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5المحدد وفقا  للفقرت ن   مؤشر النقل: الرقم )د(

في شممممممممهادة  ( الوارد CSI( ببيان مؤشممممممممر أمان الحالة الحرجية ) 7E اء )   7 تسممممممممتكمل كل بطاقة وسممممممممم مطابقة للنموذج رقم  3- 12- 1- 2- 2- 5
 . 3- 11- 4- 6 أو   2- 11- 4- 6الوارد في   تنقل إل ها الشحنة، أو  االعتماد التي تصدر ا السلطة المشتصة وتطبق في البلدان التي تعبر ا أو 

( مجموع 7E اء ) 7 شممماملة وحاويات الشمممحن، يج  أن تحمل بطاقة الوسمممم المسمممتوفية للنمذج رقمفي حالة العبوات ال 1-12-4- 2- 2- 5
 حاويات الشحن. ( المتعلقة بجميع الطرود التي تحتويها  ذه العبوات الشاملة أوCSIمؤشرات أمان الحالة الحرجية )

الشممحن من السمملطة المشتصممة، وتنطبق عل ها أنواع  للتصممميم أوفي جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضممي اعتمادا    1-12-5- 2- 2- 5
 اعتماد مشتلفة في البلدان المعنية المشتلفة، يكون الوسم وفقا  لشهادة اعتماد بلد منشأ التصميم.

 3540و  3539و 3538و  3537بطاقات وسمممم السممملع التي تحتون على بطائع خطرة منقولة تحت أرقام األمم المتحدة  13- 1- 2- 2- 5
 3548و   3547و   3546و   3545و   3544و   3543و   3442و   3541و 

تب ن األخطار    2- 1- 2- 2- 5سممملع تنقل غ ر م بأة بطاقات وسمممم وفقا  للفقرة    و أ توضمممع على الطرود التي تحتون على سممملع   1- 13- 1- 2- 2- 5
ل في    2وكممان إجمممالي محتوى الل ث وم ال يزيممد على   . وإذا احتوت السممممممممممممملعممة على واحممدة أو أوثر من بطمماريممات الل ث وم 5- 0- 2المحممددة وفقمما  للفقرة  

( على  5- 2- 5 سمممممممممممماعة في بطاريات أيونات الل ث وم، تثبت عالمة بطاريات الل ث وم )الشممممممممممممكل - وات   100تتجاوز  البطاريات من فلز الل ث وم والرتبة ال 
ل في البطاريات    2لم بأة. وإذا احتوت السمممملعة على واحدة أو أوثر من بطاريات الل ث وم وكان إجمالي محتوى الل ث وم أوثر من  الطرد أو السمممملعة غ ر ا 

أل ( على    9الرقم   2- 1- 2- 2- 5سمماعة في بطاريات أيونات الل ث وم، تثبت بطاقة وسممم بطاريات الل ث وم ) - وات   100من فلز الل ث وم والرتبة أوثر من  
 أو السلعة غ ر الم بأة. العبوة  

إذا كان المطلوب ضمممممان أن تبقى السمممملع التي تحتون على بضممممائع خطرة سممممائلة باالتجاه المحدد لها، تثبت عالمات االتجاه  2- 13- 1- 2- 2- 5
سمممممممملعة غ ر الم بأة  وتكون ظا رة على جانب ن عمودي ن متقابل ن على األقل من جوان  الطرد أو ال   1- 7- 1- 2- 5التي تفي باالشممممممممتراطات الواردة في  

 ح ثما أمكن، وتكون األسهم متجهة إلى األعلى بشكل صحيح. 

 أحكام تتعلق ببطاقات الوسم 5-2-2-2
تطابق من ح ا اللون والرموز والشممممكل العام، نماذج البطاقات المب نة   تسممممتوفي بطاقات الوسممممم أحكام  ذا القسممممم، كما 5-2-2-2-1

 .2-2-2-2-5في 

  . 1- 1- 2- 2- 2- 5بشط خارجي متقطع حسممممبما  و وارد في    2- 2- 2- 2- 5عند االقتضمممماء، تحدد بطاقات الوسممممم المب نة في   مالحظة:
 على خلأية لونها مباين. يشترط ذلك عندما يرسم الوسم وال
 .6-2-5تشكل بطاقات الوسم على النحو المب ن في الشكل  5-2-2-2-1-1
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 بطاقة وسم الرتبة/الشعبة: 6-2-5الشكل  

 

 الش بة في الركن األسفل.  ، يج  أن يب ن رقم2-5و 1-5الشعبت ن   في حالة الرتبة، أو * 
 اختياريا ( أن يب ن النص/األرقام/الرمز/الحروف اإلضافية في النص  السفلي. يمكن )إذا كان   يج  )إذا كان إلزاميا ( أو ** 
  ب FISSILE( كلمة ب 7E اء، )   7 حالة النموذج رقم  ، وفي 6- 1و   5- 1و   4- 1الش بة في حالة الشع   رقم  الش بة، أو  يج  أن يب ن رمز الرتبة أو  *** 

 )انشطارن( في النص  العلون. 
 متصل. يحدد بشط خارجي متقطع أو الوسم على خلأية لونها مباين، أويرسم  1-1- 2-1- 2- 2- 5

  . مم  100مم ×    100 تقل أبعاده عن ° )على شمكل مع ن(، ال45تكون بطاقات الوسمم على شمكل مربع مرسموم بزاوية   1-2- 2-1- 2- 2- 5
 .فة الوسممم من خارج ذلك الشط إلى حا 5ويكون داخل الحافة خط مواز يشكل المع ن على مسافة تنا ز 

إذا اقتضممى حجم الطرد ذلك، شممريطة أن تبقى الرموز والعناصممر األخرى للوسممم    بشممكل تناسممبي  يمكن تقل ل أبعاد الطرد 1-3- 2-1- 2- 2- 5
 .2-1-2-2-2-5 مرئية بوضوح. ويج  أن تمتثل أبعاد األسطوانات ألحكام الرقم

من الطبعة المنقحة السممابعة عشممرة للتوصمميات  1-1-2-2-2-5الفقرة  يجوز االسممتمرار في تطب ق األحكام الواردة في  مالحظة:
يمكن تطب ق  حال طبق ذلك، فإنه ال . وفي2016كانون األول/ديسممممممممممممبر  31المتعلقة بنقل البضمممممممممممائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 .2016كانون األول/ديسمبر  31قبل  3-1-1-2-2-2-5و 2-1-1-2-2-2-5و 1-1-1-2-2-2-5أحكام 
بطاقات مماثلة   ، بحكم شممممممممكلها واتجا ها ووسممممممممائل تثب تها لتأم ن نقلها،2يجوز أن تحمل األسممممممممطوانات المحددة للرتبة  5-2-2-2-1-2

 -أسممطوانات غاز  ب   ISO 7225:2005 للبطاقات المب نة في  ذا القسممم، ولكن بحجم أصممغر وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممي، رقم
لوضعها على الجزء غ ر األسطواني )الكت ( من  ذه األسطوانات. ويجوز أن تتراو  بطاقات الوسم إلى الحد الذن يسمح    التحذيرببطاقات  

، غ ر أنه في جميع الحاالت تبقى بطاقات الوسمممممممممم التي تمثل الشطر الرئيسمممممممممي واألرقام ظا رة كليا   ISO 7225: 2005به الم يار الدولي 
 . لل يان والرموز واضحة 

يسمممممح بوضممممع بطاقات الوسممممم الصممممغ رة الحجم على الجزء العلون غ ر  إذا كان قطر األسممممطوانة صممممغ را  جدا  بح ا ال :مالحظة
 األسطواني من األسطوانة، يجوز وضع بطاقات الوسم الصغ رة على الجزء األسطواني.

، يحتون النصمممم  األعلى من البطاقة على  1من الرتبة  6-1و 5-1و 4-1باسممممتثناء بطاقات الوسممممم المحددة للشممممع    5-2-2-2-1-3
حسممممم    9 أو 8 أو 7 أو 6 أو 2-5 أو 1-5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1الشممممم بة،   الرتبة أو الرمز التصمممممويرن، ويحتون النصممممم  األسمممممفل على رقم

ويحتون النصمممم    للرمز السممممبعةشممممرطة العمودية األ علىإال تشممممتمل بطاقة الوسممممم  ال أل ،9ب د أنه بالنسممممبة إلى بطاقة الوسممممم   االقتضمممماء.
األمم المتحدة  نص مثل رقمالوسممممم على  تشممممتمل بطاقةيجوز أن    أل ،9وباسممممتثناء بطاقة الوسممممم   ورقم الرتبة.الرمز   بطارياتفئة  على   األسممممفل

يحج  النص عناصمر  ، شمريطة أن ال5-1-2-2-2-5  و وارد في )على سمب ل المثال بقابلة لالشمتعالب( وفقا  لما  ةر و عبارة تب ن رتبة الشط أو
 ينتقص منها. الوسم الالزمة األخرى أو
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ات الشمحن، يج  أن يتضممن بندا بالمحتوياتب وبالنشماطب المب ن ن على بطاقة  في حالة العبوات الشماملة وحاوي  )ج(
)ب( أعاله، على التوالي، وتجمع  2-12-1-2-2-5)أ( و2-12-1-2-2-5الوسمممم المعلومات المطلوبة في 

الشمممممممممممممممممماملمممممة أو اإلجمممممماليمممممة للعبوة  للمحتويمممممات  عبمممممارة   معممممما   تكتممممم   أن  يمكن  أنمممممه  عمممممدا  الشممممممممممممممحن،  حممممماويمممممة 
حاويات  الشمممماملة أو ب )انظر مسممممتندات النقل(، على بطاقات وسممممم العبواتSee Transport Documentsب

 الشحن التي تحتون على حموالت مشتلطة من طرود تحتون على نويدات مشعة مشتلفة؛

 (.I-WHITEالفئة   باستثناء) 2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5المحدد وفقا  للفقرت ن   مؤشر النقل: الرقم )د(

في شممممممممهادة  ( الوارد CSI( ببيان مؤشممممممممر أمان الحالة الحرجية ) 7E اء )   7 تسممممممممتكمل كل بطاقة وسممممممممم مطابقة للنموذج رقم  3- 12- 1- 2- 2- 5
 . 3- 11- 4- 6 أو   2- 11- 4- 6الوارد في   تنقل إل ها الشحنة، أو  االعتماد التي تصدر ا السلطة المشتصة وتطبق في البلدان التي تعبر ا أو 

( مجموع 7E اء ) 7 شممماملة وحاويات الشمممحن، يج  أن تحمل بطاقة الوسمممم المسمممتوفية للنمذج رقمفي حالة العبوات ال 1-12-4- 2- 2- 5
 حاويات الشحن. ( المتعلقة بجميع الطرود التي تحتويها  ذه العبوات الشاملة أوCSIمؤشرات أمان الحالة الحرجية )

الشممحن من السمملطة المشتصممة، وتنطبق عل ها أنواع  للتصممميم أوفي جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضممي اعتمادا    1-12-5- 2- 2- 5
 اعتماد مشتلفة في البلدان المعنية المشتلفة، يكون الوسم وفقا  لشهادة اعتماد بلد منشأ التصميم.

 3540و  3539و 3538و  3537بطاقات وسمممم السممملع التي تحتون على بطائع خطرة منقولة تحت أرقام األمم المتحدة  13- 1- 2- 2- 5
 3548و   3547و   3546و   3545و   3544و   3543و   3442و   3541و 

تب ن األخطار    2- 1- 2- 2- 5سممملع تنقل غ ر م بأة بطاقات وسمممم وفقا  للفقرة    و أ توضمممع على الطرود التي تحتون على سممملع   1- 13- 1- 2- 2- 5
ل في    2وكممان إجمممالي محتوى الل ث وم ال يزيممد على   . وإذا احتوت السممممممممممممملعممة على واحممدة أو أوثر من بطمماريممات الل ث وم 5- 0- 2المحممددة وفقمما  للفقرة  

( على  5- 2- 5 سمممممممممممماعة في بطاريات أيونات الل ث وم، تثبت عالمة بطاريات الل ث وم )الشممممممممممممكل - وات   100تتجاوز  البطاريات من فلز الل ث وم والرتبة ال 
ل في البطاريات    2لم بأة. وإذا احتوت السمممملعة على واحدة أو أوثر من بطاريات الل ث وم وكان إجمالي محتوى الل ث وم أوثر من  الطرد أو السمممملعة غ ر ا 

أل ( على    9الرقم   2- 1- 2- 2- 5سمماعة في بطاريات أيونات الل ث وم، تثبت بطاقة وسممم بطاريات الل ث وم ) - وات   100من فلز الل ث وم والرتبة أوثر من  
 أو السلعة غ ر الم بأة. العبوة  

إذا كان المطلوب ضمممممان أن تبقى السمممملع التي تحتون على بضممممائع خطرة سممممائلة باالتجاه المحدد لها، تثبت عالمات االتجاه  2- 13- 1- 2- 2- 5
سمممممممملعة غ ر الم بأة  وتكون ظا رة على جانب ن عمودي ن متقابل ن على األقل من جوان  الطرد أو ال   1- 7- 1- 2- 5التي تفي باالشممممممممتراطات الواردة في  

 ح ثما أمكن، وتكون األسهم متجهة إلى األعلى بشكل صحيح. 

 أحكام تتعلق ببطاقات الوسم 5-2-2-2
تطابق من ح ا اللون والرموز والشممممكل العام، نماذج البطاقات المب نة   تسممممتوفي بطاقات الوسممممم أحكام  ذا القسممممم، كما 5-2-2-2-1

 .2-2-2-2-5في 

  . 1- 1- 2- 2- 2- 5بشط خارجي متقطع حسممممبما  و وارد في    2- 2- 2- 2- 5عند االقتضمممماء، تحدد بطاقات الوسممممم المب نة في   مالحظة:
 على خلأية لونها مباين. يشترط ذلك عندما يرسم الوسم وال
 .6-2-5تشكل بطاقات الوسم على النحو المب ن في الشكل  5-2-2-2-1-1
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 بطاقة وسم الرتبة/الشعبة: 6-2-5الشكل  

 

 الش بة في الركن األسفل.  ، يج  أن يب ن رقم2-5و 1-5الشعبت ن   في حالة الرتبة، أو * 
 اختياريا ( أن يب ن النص/األرقام/الرمز/الحروف اإلضافية في النص  السفلي. يمكن )إذا كان   يج  )إذا كان إلزاميا ( أو ** 
  ب FISSILE( كلمة ب 7E اء، )   7 حالة النموذج رقم  ، وفي 6- 1و   5- 1و   4- 1الش بة في حالة الشع   رقم  الش بة، أو  يج  أن يب ن رمز الرتبة أو  *** 

 )انشطارن( في النص  العلون. 
 متصل. يحدد بشط خارجي متقطع أو الوسم على خلأية لونها مباين، أويرسم  1-1- 2-1- 2- 2- 5

  . مم  100مم ×    100 تقل أبعاده عن ° )على شمكل مع ن(، ال45تكون بطاقات الوسمم على شمكل مربع مرسموم بزاوية   1-2- 2-1- 2- 2- 5
 .فة الوسممم من خارج ذلك الشط إلى حا 5ويكون داخل الحافة خط مواز يشكل المع ن على مسافة تنا ز 

إذا اقتضممى حجم الطرد ذلك، شممريطة أن تبقى الرموز والعناصممر األخرى للوسممم    بشممكل تناسممبي  يمكن تقل ل أبعاد الطرد 1-3- 2-1- 2- 2- 5
 .2-1-2-2-2-5 مرئية بوضوح. ويج  أن تمتثل أبعاد األسطوانات ألحكام الرقم

من الطبعة المنقحة السممابعة عشممرة للتوصمميات  1-1-2-2-2-5الفقرة  يجوز االسممتمرار في تطب ق األحكام الواردة في  مالحظة:
يمكن تطب ق  حال طبق ذلك، فإنه ال . وفي2016كانون األول/ديسممممممممممممبر  31المتعلقة بنقل البضمممممممممممائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 .2016كانون األول/ديسمبر  31قبل  3-1-1-2-2-2-5و 2-1-1-2-2-2-5و 1-1-1-2-2-2-5أحكام 
بطاقات مماثلة   ، بحكم شممممممممكلها واتجا ها ووسممممممممائل تثب تها لتأم ن نقلها،2يجوز أن تحمل األسممممممممطوانات المحددة للرتبة  5-2-2-2-1-2

 -أسممطوانات غاز  ب   ISO 7225:2005 للبطاقات المب نة في  ذا القسممم، ولكن بحجم أصممغر وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممي، رقم
لوضعها على الجزء غ ر األسطواني )الكت ( من  ذه األسطوانات. ويجوز أن تتراو  بطاقات الوسم إلى الحد الذن يسمح    التحذيرببطاقات  

، غ ر أنه في جميع الحاالت تبقى بطاقات الوسمممممممممم التي تمثل الشطر الرئيسمممممممممي واألرقام ظا رة كليا   ISO 7225: 2005به الم يار الدولي 
 . لل يان والرموز واضحة 

يسمممممح بوضممممع بطاقات الوسممممم الصممممغ رة الحجم على الجزء العلون غ ر  إذا كان قطر األسممممطوانة صممممغ را  جدا  بح ا ال :مالحظة
 األسطواني من األسطوانة، يجوز وضع بطاقات الوسم الصغ رة على الجزء األسطواني.

، يحتون النصمممم  األعلى من البطاقة على  1من الرتبة  6-1و 5-1و 4-1باسممممتثناء بطاقات الوسممممم المحددة للشممممع    5-2-2-2-1-3
حسممممم    9 أو 8 أو 7 أو 6 أو 2-5 أو 1-5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1الشممممم بة،   الرتبة أو الرمز التصمممممويرن، ويحتون النصممممم  األسمممممفل على رقم

ويحتون النصمممم    للرمز السممممبعةشممممرطة العمودية األ علىإال تشممممتمل بطاقة الوسممممم  ال أل ،9ب د أنه بالنسممممبة إلى بطاقة الوسممممم   االقتضمممماء.
األمم المتحدة  نص مثل رقمالوسممممم على  تشممممتمل بطاقةيجوز أن    أل ،9وباسممممتثناء بطاقة الوسممممم   ورقم الرتبة.الرمز   بطارياتفئة  على   األسممممفل

يحج  النص عناصمر  ، شمريطة أن ال5-1-2-2-2-5  و وارد في )على سمب ل المثال بقابلة لالشمتعالب( وفقا  لما  ةر و عبارة تب ن رتبة الشط أو
 ينتقص منها. الوسم الالزمة األخرى أو
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، يكت ، إضممممافة إلى ذلك، في النصمممم  األسممممفل من بطاقات وسممممم 1من الرتبة    6-1و 5-1و 4-1باسممممتثناء الشممممع    5-2-2-2-1-4
فإنها تب ن  6-1و 5-1و 4-1بطاقات الشمع   للسملعة. أما الشم بة والحرف الدال على مجموعة التوافق للمادة أو الرتبة، رقم ، فوق رقم1الرتبة  

يشمممترط وضمممع بطاقة وسمممم لمجموعة  الرتبة والحرف الدال على مجموعة التوافق. وال النصممم  األسمممفل رقم الشممم بة وفي في النصممم  األعلى رقم
 .4-1. ولكن في حالة اشتراط وضع بطاقة لهذه البضائع، فإن  ذه البطاقة تكون مطابقة للنموذج 4-1، في الش بة (Sالتوافق بقب )

الرتبة   ، يقتصر أن نص يدرج في الفرال الموجود تحت الرمز )غ ر رقم7في جميع البطاقات، غ ر بطاقات مواد الرتبة  5-2-2-2-1-5
يدرج في الجزء   أل ، ال 9حالة بطاقة الوسمممممم   وفي   واالحتياطات الواجبة أثناء المناولة.الشطورة عة الشممممم بة( على التفاصممممم ل التي توضمممممح طبي  أو

 األسفل من البطاقة أن نص غ ر عالمة الرتبة. 

 تكون الرموز والنصوص واألرقام باللون األسود في جميع البطاقات باستثناء: 5-2-2-2-1-6

 الرتبة باللون األبيض؛ إن وجد( ورقم، ح ا يكت  النص )8بطاقات مواد الرتبة  )أ(

زرقاء، وبالتالي يمكن أن تكون الرموز والكتابة باللون   حمراء أو والبطاقات التي تكون خلف تها كلها خضممراء أو )ب(
 األبيض؛

 ، ح ا يكون الرمز مب نا  باللون األبيض؛2-5وبطاقة وسم الش بة  )ج(

الموضممموعة على األسمممطوانات والشراطيش الزجاجية لغازات النفط المسممم َّلة، ، 1-2وبطاقات وسمممم مواد الشممم بة  )د(
 ح ا يجوز أن تب َّن بلون خلأية الوعاء إذا كان التباين كافيا .

 جدوا ا. ُيفَتَرض في جميع بطاقات الوسم أن تصمد في العراء لتقلبات الطقس بدون انشفاض ملحوظ في 5-2-2-2-1-7

 وسمنماذج بطاقات ال 5-2-2-2-2
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 3-5الفصل 
 وضع لوحات اإلعالن الخارجية ووضع العالمات 

 وحاويات السوائب على وحدات النقل الشاحنة
 وضع لوحات اإلعالن الخارجية 5-3-1

 أحكام لوحات اإلعالن الخارجية 5-3-1-1
 ُحذفت 5-3-1-1-1
تثبت لوحات اإلعالن الشارجية على السممممطح الشارجي لوحدات النقل الشمممماحنة لتوف ر تحذير بأن محتويات الوحدة  ي  5-3-1-1-2

وحاوية    للبضمممممممائع التي تحتويها وحدة النقل الشممممممماحنة  الشطورة األسممممممماسممممممميةمع نة. وتب ن لوحات اإلعالن الشارجية  خطورة  بضمممممممائع خطرة وتمثل  
 يلي: باستثناء ما السوائ 

مواد  ، أو4-1التي تحمل متفجرات الش بة    لوحات اإلعالن الشارجية غ ر مطلوبة على وحدات النقل الشاحنة )أ(
 (؛Sوسلع مجموعة التوافق ق )

فقط على وحدات النقل الشمممماحنة التي تحمل مواد وسمممملعا    ةر و يلزم تثب ت لوحات إعالن خارجية تب ن أعلى خطو  )ب(
 .1ُمدَرجة في أوثر من ش بة داخل الرتبة 

 متصل. تحدد بشط خارجي متقطع أو وتوضع لوحات اإلعالن الشارجية على خلأية لونها مباين، أو 

 و  عل ها وفقا  لما فرعيةالة  ر و لشطل التي يشمترط وضمع بطاقة وسمملشطورة الفرعية  لتوضمع أيضما  لوحات إعالن خارجية   5-3-1-1-3
على وحدات النقل الشمممممممماحنة التي تحتون على بضممممممممائع   ة الفرعيةر و يلزم وضممممممممع لوحة إعالن خارجية للشط . غ ر أنه ال2-1-2-2-5وارد في  

 .ةأساسي  ةر و عائدة ألوثر من رتبة إذا كان الشطر الذن تمثله تلك اللوحة ممثال  بلوحة إعالن لشط

في حاويات  يتم تنظيفها بعد، أو بقايا بضمائع خطرة في صمهاريج لم وحدات النقل الشماحنة التي تحمل بضمائع خطرة أو 5-3-1-1-4
يتم تنظيفها بعد، يتع ن أن تحمل لوحات إعالن خارجية ظا رة بوضممموح على جانب ن متقابل ن على األقل من الوحدات، وعلى  للسممموائ  فارغة لم

التفريغ. وح ثما تحتون وحدة النقل الشماحنة على صمهريج مؤل  من  ه جميع العامل ن المعن  ن بعملية التحم ل أوأن حال في مكان يمكن أن يرا 
أوثر و/أو بقايا بضمممممممائع خطرة، توضمممممممع لوحات إعالن خارجية مناسمممممممبة على كل جان  في مكان  عدة ُحجرات ويحمل بضممممممماعت ن خطرت ن أو

مرة واحدة على  توضمممممع لوحات اإلعالن الشارجية  ذه إال رات أن تحمل لوحات اإلعالن نفسمممممها، البد للُحج وإذا كان ال  الُحجرات ذات الصممممملة.
تكفي مسمممماحة سممممطحها المتاحة  لتر وال 3  000تتجاوز سممممعتها  حالة الصممممهاريج النقالة التي ال ول جان  من جوان  وحدة النقل الشمممماحنة. وفي

 2-2-2-5سمممممممتعاضمممممممة عن لوحات اإلعالن الشارجية ببطاقات وسمممممممم تسمممممممتوفي أحكام الفقرة لتثب ت لوحات اإلعالن الشارجية المقررة، يجوز اال
 وتثّبت على جانب ن متقابل ن للصهريج النقال.

 7أحكام خاصة تتعلق بالرتبة  5-3-1-1-5

ملوثة السمطح ( غ ر م بأة أو أجسماما   LSA-Iمواد منشفضمة النشماط النوعي )تحمل حاويات الشمحن الكب رة التي تنقل   5-3-1-1-5-1
(SCO-Iغ ر م بأة أو )  دال المب ن في الشممكل   7 طرودا  غ ر الطرود المسممتثناة، والصممهاريج، أربع لوحات إعالن خارجية مطابقة للنموذج رقم
لوحات  الصمممممممهريج. وتنزع أية   . وتثبت لوحات اإلعالن في اتجاه رأسمممممممي على كل جدار جانبي وجدار طرفي لحاوية الشمممممممحن الكب رة أو5-3-1

إعالن خارجية ليسممممممت لها صمممممملة بالمحتويات. وبدال  من اسممممممتشدام كل من بطاقات الوسممممممم ولوحات اإلعالن الشارجية، يسمممممممح كبديل باسممممممتشدام 
إذا كانت بحجمها  (، إال7Cجيم ) 7( و7Bباء ) 7( و7Aأل  ) 7  و مب ن في نماذج بطاقات الوسمممممممم رقم بطاقات وسمممممممم كب رة وحسممممممم ، كما

 .1-3-5 في الشكل  األدنى المب ن
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تكفي مسمممماحة سممممطحها المتاحة  لتر وال 3  000تتجاوز سممممعتها  حالة الصممممهاريج النقالة التي ال ول جان  من جوان  وحدة النقل الشمممماحنة. وفي

 2-2-2-5سمممممممتعاضمممممممة عن لوحات اإلعالن الشارجية ببطاقات وسمممممممم تسمممممممتوفي أحكام الفقرة لتثب ت لوحات اإلعالن الشارجية المقررة، يجوز اال
 وتثّبت على جانب ن متقابل ن للصهريج النقال.

 7أحكام خاصة تتعلق بالرتبة  5-3-1-1-5

ملوثة السمطح ( غ ر م بأة أو أجسماما   LSA-Iمواد منشفضمة النشماط النوعي )تحمل حاويات الشمحن الكب رة التي تنقل   5-3-1-1-5-1
(SCO-Iغ ر م بأة أو )  دال المب ن في الشممكل   7 طرودا  غ ر الطرود المسممتثناة، والصممهاريج، أربع لوحات إعالن خارجية مطابقة للنموذج رقم
لوحات  الصمممممممهريج. وتنزع أية   . وتثبت لوحات اإلعالن في اتجاه رأسمممممممي على كل جدار جانبي وجدار طرفي لحاوية الشمممممممحن الكب رة أو5-3-1

إعالن خارجية ليسممممممت لها صمممممملة بالمحتويات. وبدال  من اسممممممتشدام كل من بطاقات الوسممممممم ولوحات اإلعالن الشارجية، يسمممممممح كبديل باسممممممتشدام 
إذا كانت بحجمها  (، إال7Cجيم ) 7( و7Bباء ) 7( و7Aأل  ) 7  و مب ن في نماذج بطاقات الوسمممممممم رقم بطاقات وسمممممممم كب رة وحسممممممم ، كما

 .1-3-5 في الشكل  األدنى المب ن
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حاويات شحن تحمل  عبوات شاملة أو توضع على عربات السكك الحديدية ومركبات الطرق البرية التي تنقل طرودا  أو 5-3-1-1-5-2
التي تنقل  ( أو7E اء )7( و7Cجيم ) 7( و7Bباء ) 7( و7Aأل  ) 7 ألن من النماذج رقم 2-2-2-2-5أيا  من بطاقات الوسممم المب نة في 

 ( على كل من:(7D)دال 7 )النموذج رقم 1-3-5 مرسلة في إطار استشدام حصرن، لوحة اإلعالن الشارجية المب نة في الشكل شحنات

 الجدارين الجانب  ن الشارج  ن في حالة عربات السكك الحديدية؛ )أ(

 البرية.الجدارين الجانب  ن الشارج  ن والجدار الشلفي الشارجي في حالة المركبة  )ب(

ويمكن في حالة المركبة التي ليسممممممممت لها جوان  تثب ت لوحات اإلعالن الشارجية مباشممممممممرة على الوحدة الشمممممممماحنة التي  
حاويات الشممحن، تعتبر لوحات اإلعالن الشارجية الموضمموعة  حالة الصممهاريج الضممشمة أو تحمل الشممحنة شممريطة أن تكون مرئية بسممهولة؛ وفي

توجد عل ها مسمممممممماحة كافية لتثب ت لوحات إعالن خارجية أوبر، يمكن   حالة المركبات التي ال شممممممممحن كافية. وفيحاويات ال على الصممممممممهاريج أو
 تتعلق بالمحتويات. مم. وتنزع أية لوحات إعالن خارجية ال 100إلى  1-3-5تقل ل أبعاد لوحة اإلعالن الشارجية المب نة في الشكل 

 مواصفات لوحات اإلعالن الخارجية 5-3-1-2
مممممممما  1- 2- 1- 3- 5 في   بممممممماسمممممممممممممتثنممممممماء  عليمممممممه  بمممممممالرتبمممممممة    2- 2- 1- 3- 5نص  المتعلقمممممممة  الشمممممممارجيمممممممة  اإلعالن  لوحمممممممات   ، 7بشممممممممممممممممممممأن 

 :0- 3- 5بشأن بطاقة المواد الشطرة على الب ئة، تشكل لوحات اإلعالن الشارجية على النحو المب ن في الشكل   2- 3- 2- 3- 5 وفي 

 ( 7الخارجية )باستثناء الرتبة لوحة اإلعالن : 0-3-5الشكل  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  مم   250مم ×    250 تقل أبعاد ا عن  ° )على شمكل مع ن(، ال 45تكون لوحة اإلعالن الشارجية على شمكل مربع مرسموم بزاوية   

شممممم بة البضمممممائع الشطرة   مم داخل الحافة ومواز لها. وتتطابق مع بطاقة وسمممممم رتبة أو 12,5على مسمممممافة   )حتى حافة اللوحة(. ويكون بها خط
الش بة المقابلة للبضائع  الش بة على تناس  مع موضع وحجم الرتبة أو الرتبة أو المعنية من ح ا اللون والرمز. ويكون موضع وحجم رمز/رقم

شمممممممم بة )وحرف مجموعة التوافق في حالة بضممممممممائع  رتبة أو الشارجية رقم اإلعالن . ويج  أن تب ن لوحة2-2-2-5المعنية المب نة في   الشطرة
مم. وإذا   25يقل ارتفاعها عن   في بطاقة الوسمم المقابلة، مكتوبا  بأرقام ال 2-2-2-5( البضمائع الشطرة المعنية، على النحو المب ن في  1الرتبة  

 األبعاد محددة، يج  أن تكون جميع العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر المب نة.تكن   لم

من الطبعة المنقحة السممممممابعة عشممممممرة للتوصمممممميات  1-2-1-3-5يجوز االسممممممتمرار في تطب ق األحكام الواردة في الفقرة  مالحظة:
 .2016سمبر كانون األول/دي  31المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

تسمح   مم )باستثناء ما  250مم ×    250تقل األبعاد الكلية الدنيا للوحة اإلعالن الشارجية عن  ، ال7يتعلق بالرتبة   فيما 5-3-1-2-2
 و مب ن في  فإنهما تكون ممماثلمة لمما مم من داخل الحمافة مواٍز لهما، وإال 5( مع رسممممممممممممممم خط أسممممممممممممممود على مسممممممممممممممافة  2-5-1-1-3-5به الفقرة 

مم. ويكون لون الشلأية في  25‘ عن 7‘ يقل ارتفاع الرقم حالة اسممممتشدام أبعاد مشتلفة، ُيحتَفي بتناسمممم  األبعاد. وال أدناه. وفي 1-3-5 الشممممكل
ولون الوريقات الثالث والطباعة أسمممممممممممممود. واسمممممممممممممتشدام كلمة النصممممممممممممم  األسمممممممممممممفل أبيض،   النصممممممممممممم  األعلى من لوحة اإلعالن أصمممممممممممممفر، وفي

األمم المتحدة  ب )مادة مشممعة( في النصمم  األسممفل اختيارن، لكي يتسممّنى اسممتشدام لوحة اإلعالن الشارجية  ذه لبيان رقمRADIOACTIVEب
 المناس  للشحنة المرسلة.
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 7لوحة إعالن خارجية للمواد المشعة من الرتبة : 1-3-5الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7D -دال  7 )رقم

 الرمز )الثالثي الوريقات(: اللون أسود؛ الشلأية: النص  األعلى أصفر بحافة بيضاء، والنص  األسفل  
 وبديل، حس  االقتضاء  ب )مادة مشعة( أوRADIOACTIVEأبيض؛ يب ن النص  األسفل كلمة ب 

 ‘ في الركن األسفل 7‘ األمم المتحدة المناس ، والرقم (، رقم1-2-3-5)انظر 

 ماتوضع العال 5-3-2

 وضع أرقام األمم المتحدة 5-3-2-1
 األمم المتحدة على النحو الذن يقتضيه  ذا القسم على الشحنات المرسلة التالية: ، يوضع رقم1باستثناء بضائع الرتبة  5-3-2-1-1

يوضممع على كل مكون  الغازات التي تنقل في وحدات نقل شمماحنة صممهريجية كما السمموائل أو أوة صمملب الالمواد  )أ(
 مكونات وحدة النقل الشاحنة الصهريجية المتعددة الُحجرات؛ من

 والمواد الصلبة في حاويات السوائ ؛ )ب(

 والبضائع الشطرة الم بأة من سلعة واحدة والتي تشكل الحمولة الكاملة لوحدة النقل الشاحنة؛ )ج(

-SCO أو  SCO-Iاألجسممممام الملوثة السممممطح ) أو(  LSA-Iوالمواد غ ر الم بأة المنشفضممممة النشمممماط النوعي ) )د(
III  في صهريج؛ في حاوية شحن أو عل ها، أو ، داخل مركبة أو7( من الرتبة 

وح مد من أرقمام األمم  في حماويمة شممممممممممممممحن، والمحمدد لهما رقم عل هما أو والمواد المشممممممممممممممعمة الم بمأة داخمل مركبمة أو )ه(
 المتحدة، ح ن ُيطل  نقلها بموج  االستشدام الحصرن.

 مم، إما: 65يقل ارتفاعها عن  األمم المتحدة بأرقام سوداء ال يوضع رقم 5-3-2-1-2

الشمممممم بة وحرف مجموعة التوافق،  الرتبة أو  على خلأية بيضمممممماء في رقعة من أسممممممفل الرمز التصممممممويرن، فوق رقم  )أ( 
 (؛ 2- 3- 5و  1- 3- 5ينتقص منها )انظر الشكل ن   يحج  النص عناصر الوسم الالزمة األخرى أو  شريطة أال 

مم، وبحافة سممممممممموداء    300مم وعرضمممممممممها عن   120يقل ارتفاعها عن  أو على لوحة مسمممممممممتط لة لونها برتقالي، ال  )ب( 
حالة   وفي  (. 3- 3- 5 مم، وتوضممع اللوحة المسممتط لة بجان  كل لوحة إعالن خارجية )انظر الشممكل   10عرضممها 
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7لوحة إعالن خارجية للمواد المشعة من الرتبة : 1-3-5الشكل  

(7D-دال  7)رقم

األسفل والنص  بيضاء، بحافة أصفر األعلى النص  الشلأية: أسود؛ اللون الوريقات(: )الثالثي الرمز
وبديل، حس  االقتضاء ب )مادة مشعة( أوRADIOACTIVEأبيض؛ يب ن النص  األسفل كلمة ب 

‘ في الركن األسفل 7‘األمم المتحدة المناس ، والرقم(، رقم1-2-3-5)انظر 

ماتوضع العال5-3-2

وضع أرقام األمم المتحدة5-3-2-1
األمم المتحدة على النحو الذن يقتضيه  ذا القسم على الشحنات المرسلة التالية:، يوضع رقم1باستثناء بضائع الرتبة 5-3-2-1-1

مكونالغازات التي تنقل في وحدات نقل شمماحنة صممهريجية كماالسمموائل أوأوة صمملب الالمواد )أ( كل على يوضممع
الُحجرات؛من المتعددة الصهريجية الشاحنة النقل وحدة مكونات

والمواد الصلبة في حاويات السوائ ؛)ب(

والبضائع الشطرة الم بأة من سلعة واحدة والتي تشكل الحمولة الكاملة لوحدة النقل الشاحنة؛)ج(

-SCOأوSCO-Iاألجسممممام الملوثة السممممطح )أو(  LSA-Iوالمواد غ ر الم بأة المنشفضممممة النشمممماط النوعي ))د(
III  في صهريج؛في حاوية شحن أوعل ها، أو، داخل مركبة أو7( من الرتبة

وح مد من أرقمام األمم في حماويمة شممممممممممممممحن، والمحمدد لهما رقمعل هما أووالمواد المشممممممممممممممعمة الم بمأة داخمل مركبمة أو)ه(
الحصرن. االستشدام بموج  نقلها ُيطل  ح ن المتحدة،

مم، إما:65يقل ارتفاعها عن األمم المتحدة بأرقام سوداء اليوضع رقم5-3-2-1-2

رقم)أ(  فوق التصممممممويرن، الرمز أسممممممفل من رقعة في بيضمممممماء خلأية الشمممممم بة وحرف مجموعة التوافق، الرتبة أو على
أوشريطة أال  األخرى الالزمة الوسم عناصر النص (؛ 2- 3- 5و 1- 3- 5ينتقص منها )انظر الشكل ن  يحج 

مم، وبحافة سممممممممموداء  300مم وعرضمممممممممها عن 120يقل ارتفاعها عن أو على لوحة مسمممممممممتط لة لونها برتقالي، ال )ب( 
حالة  وفي (. 3- 3- 5مم، وتوضممع اللوحة المسممتط لة بجان  كل لوحة إعالن خارجية )انظر الشممكل 10عرضممها 
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حة سمممممطحها المتاحة لتثب ت لوحات اإلعالن  تكفي مسممممما لتر وال 3000تتجاوز سمممممعتها الصمممممهاريج النقالة التي ال 
األمم المتحدة على لوحة مسممممممتط لة الشممممممكل لونها برتقالي وأبعاد ا مشفضممممممة  الشارجية المقررة، يجوز وضممممممع رقم 

مم. 25يقل ارتفاعها عن بشكل تناسبي، توضع على السطح الشارجي للصهريج بحروف ال 

أمثلة لوضع أرقام األمم المتحدة5-3-2-1-3

3-3-5الشكل  2-3-5كل  الش

الش بة.الرتبة أومكان كتابة رقم *
األمم المتحدة. مكان كتابة رقم **

عالمات المواد التي تنقل ودرجة حرارتها مرتفعة5-3-2-2
أو تنقل مادة على تحتون التي الشاحنة النقل أووحدات تساون حرارتها درجة سائلة حالة في للنقل °س،  100تتجاوز تقدم

أوة صلب في حالة أو  تساون حرارتها .4-3-5°س، تحمل على كل جان  وكل طرف العالمة المب نة في الشكل 240تتجاوز درجة

المرتفعة درجة حرارتها عالمة مركبة النقل : 4-3-5الشكل  
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حة سمممممطحها المتاحة لتثب ت لوحات اإلعالن  تكفي مسممممما  لتر وال  3000تتجاوز سمممممعتها  الصمممممهاريج النقالة التي ال 
األمم المتحدة على لوحة مسممممممتط لة الشممممممكل لونها برتقالي وأبعاد ا مشفضممممممة   الشارجية المقررة، يجوز وضممممممع رقم 

 مم.   25يقل ارتفاعها عن  بشكل تناسبي، توضع على السطح الشارجي للصهريج بحروف ال 

 أمثلة لوضع أرقام األمم المتحدة 5-3-2-1-3

 3-3-5الشكل   2-3-5كل  الش 

 
 
 
 

 الش بة. الرتبة أو مكان كتابة رقم  * 
 األمم المتحدة.  مكان كتابة رقم  ** 

 عالمات المواد التي تنقل ودرجة حرارتها مرتفعة 5-3-2-2
°س،  100تتجاوز  تقدم للنقل في حالة سائلة درجة حرارتها تساون أو  وحدات النقل الشاحنة التي تحتون على مادة تنقل أو  

 .4-3-5°س، تحمل على كل جان  وكل طرف العالمة المب نة في الشكل 240تتجاوز  درجة حرارتها تساون أوة صلب في حالة  أو 

 المرتفعة درجة حرارتها عالمة مركبة النقل : 4-3-5الشكل  
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 250تقل أبعاد أضمممممالعه عن   مثلا متسممممماون األضمممممالع. ويكون المثلا باللون األحمر، وال  تكون العالمة على شمممممكل 
تكفي مسممممماحتها السمممممطحية المتاحة لتثب ت العالمات المقررة، يجوز أن  لتر وال 3  000تتجاوز سمممممعتها   حالة الصمممممهاريج النقالة التي ال مم. وفي

 المب نة. تكن األبعاد محددة، يج  أن تكون جميع العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر مم. وإذا لم 100تشفض األبعاد الدنيا للجوان  إلى 

من الطبعة المنقحة السمممابعة عشمممرة للتوصممميات المتعلقة   2- 2- 3- 5يجوز االسمممتمرار في تطب ق األحكام الواردة في الفقرة  حظة:مال
 . 2016كانون األول/ديسمبر    31 بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى 

 عالمات المواد الخطرة على البيئة 5-3-2-3
التي تحتون على بضائع خطرة على الب ئة تستوفي المعاي ر الواردة   أو حاوية السوائ   النقل الشاحنةتوضع على وحدة   5-3-2-3-1

، وعلى أن حمال في وضممممممممممممممع حماويمةالأو  ( عالممة على جمانب ن متقمابل ن على األقمل من الوحمدة3082و 3077)رقمما األمم المتحمدة  3-9-2 في
 4-1-1-3-5 التفريغ، وُتثبمَّت عالممة الممادة الشطرة على الب ئمة وفقما  لألحكمام الواردة في أويمّكن من رؤيتهما جميع القمائم ن بعمليمات التحم مل  

 بشأن لوحات اإلعالن الشارجية.

  و وارد التي تحتون على بضمممممائع خطرة على الب ئة كما وحاوية السممممموائ  يج  أن تكون عالمة وحدة النقل الشممممماحنة 5-3-2-3-2
حالة الصممممممممهاريج النقالة التي  وفي  مم.  250مم ×    250تقل عن   ، باسممممممممتثناء أن األبعاد يج  أن ال2-2-5الشممممممممكل  وفي 3-6-1-2-5في 

 مم. 100 ×مم  100 تكفي مساحتها المتاحة لتثب ت العالمات المقررة، يجوز أن تشفض األبعاد الدنيا إلى لتر وال 3 000تتجاوز سعتها   ال

 .2017كانون الثاني/يناير   1اعتبارا  من  2-3-2-3-5الواردة في  يج  تطب ق االشتراطات مالحظة:
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 4-5الفصل 
 المستندات
 مالحظة تمهيدية 

اإللكترونية للبيانات وتبادل البيانات اإللكتروني كبدائل  ال تسممممممتبعد  ذه الالئحة اسممممممتشدام أسممممممال   اإلرسممممممال بالمعالجة  مالحظة:
يرد في  ذا الفصممل من إشممارات إلى بمسممتندات نقل البضممائع الشطرةب يتضممّمن أيضمما  حكما  يتعلق بتوف ر المعلومات  للمسممتندات الورةية. وكل ما

 (.EDIادل البيانات اإللكتروني )( وتب EDPالمطلوبة باستعمال تقنيات اإلرسال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات )
 معلومات نقل البضائع الخطرة 5-4-1

 عموميات 5-4-1-1
ينص على خالف ذلك، يج  على المرسمممممممل الذن يقدم بضمممممممائع خطرة للنقل أن يقدم للناقل المعلومات التي  باسمممممممتثناء ما  1- 1- 1- 4- 5

البضمائع   ومسمتندات على النحو المب ن في  ذه الالئحة. ويجوز توف ر  ذه المعلومات عن في ذلك معلومات إضمافية   تنطبق على تلك البضمائع، بما 
 (. EDI( وتبادل البيانات اإللكتروني ) EDPالشطرة على مستند نقلها أو، بموافقة الناقل، بواسطة تقنيات اإلرسال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات ) 

 م المرسممل الناقل األول نسممشة من مسممتند نقل البضممائع الشطرة، مملوءا  موقَّعا  طبقا  في حالة اسممتعمال مسممتند ورقي، يسمملّ  5-4-1-1-2
  و مشتَرط في  ذا الفصل. لما

( وتبادل  EDPفي حالة تسممليم معلومات نقل البضممائع الشطرة بواسممطة تقنيات اإلرسممال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات ) 5-4-1-1-3
َرض في المرسمممممل المقدرة على أن يوفّ ر المعلومات دون تأخر بشمممممكل مسمممممتند ورقي يعرض المعلومات بالترت    (، ُيفت EDIالبيانات اإللكتروني )

 المطلوب في  ذا الفصل.

 شكل مستند النقل 5-4-1-2
يجوز أن يتشذ مسممممممممممتند نقل البضممممممممممائع الشطرة أن شممممممممممكل، شممممممممممريطة أن يتضمممممممممممن جميع المعلومات المطلوبة بموج    5-4-1-2-1

 الالئحة.  ذه

د عل ها  في حالة إدراج بضممممائع خطرة وبضممممائع غ ر خطرة في مسممممتند واحد، تتصممممدر البضممممائع الشطرة القائمة أو 5-4-1-2-2 ُيشممممدَّ
 بطريقة أخرى.

 ترةيم صفحات المستند 5-4-1-2-3
 الصفحات بالترت  . يجوز أن يضم مستند نقل البضائع الشطرة أوثر من صفحة واحدة شريطة أن ترقم 

 تكون المعلومات المقدمة في مستند نقل البضائع الشطرة سهلة التم  ز ومقروءة وثابتة. 5-4-1-2-4

 مثال لمستند نقل البضائع الشطرة 5-4-1-2-5
 .( 1) في نهاية  ذا الفصل  ي مثال لمستند نقل البضائع الشطرة 1-4-5االستمارة المبّ نة في الشكل  

 __________ 

( التابع للجنة  UN/CEFACTلالطالع على االسممممممممتمارات الموحدة، انظر أيضمممممممما  التوصمممممممميات ذات الصمممممممملة لمركز تسممممممممه ل التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية ) (1)
 United Nations Lay-out for Trade))دل ل األمم المتحدة لتصمممممممممميم مسمممممممممتندات التجارة(   1ألوروبا/األمم المتحدة، وال سممممممممميما التوصمممممممممية رقم   االقتصمممممممممادية

Documents) (ECE/TRADE/137, edition 81.3)  المبادئ التوج هية للتطب ق )  -، ودل ل األمم المتحدة لتصممميم مسممتندات التجارةECE/TRADE/270, 
edition 2002 الجوان  المتعلقة بمسممممتندات النقل الدولي للبضممممائع الشطرة )  11( والتوصممممية المنقحة رقم(Documentary Aspects of the International 

Transport of Dangerous Goods) ((ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  دل ل تصمممميم توج هات اإلرسمممال الموحدة )  22 والتوصمممية رقم(Lay-out 
Key for (standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168, edition 1989  ويرجع أيضمممما  إلى .)UN/CEFACT  موجز لتوصمممميات  -بب

 (.ECE/TRADE/362, edition 2005) (UNTDED( ودل ل عناصر بيانات التجارة )ECE/TRADE/346, edition 2006تسه ل التجارة )
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 4-5الفصل 
 المستندات
 مالحظة تمهيدية 

اإللكترونية للبيانات وتبادل البيانات اإللكتروني كبدائل  ال تسممممممتبعد  ذه الالئحة اسممممممتشدام أسممممممال   اإلرسممممممال بالمعالجة  مالحظة:
يرد في  ذا الفصممل من إشممارات إلى بمسممتندات نقل البضممائع الشطرةب يتضممّمن أيضمما  حكما  يتعلق بتوف ر المعلومات  للمسممتندات الورةية. وكل ما

 (.EDIادل البيانات اإللكتروني )( وتب EDPالمطلوبة باستعمال تقنيات اإلرسال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات )
 معلومات نقل البضائع الخطرة 5-4-1

 عموميات 5-4-1-1
ينص على خالف ذلك، يج  على المرسمممممممل الذن يقدم بضمممممممائع خطرة للنقل أن يقدم للناقل المعلومات التي  باسمممممممتثناء ما  1- 1- 1- 4- 5

البضمائع   ومسمتندات على النحو المب ن في  ذه الالئحة. ويجوز توف ر  ذه المعلومات عن في ذلك معلومات إضمافية   تنطبق على تلك البضمائع، بما 
 (. EDI( وتبادل البيانات اإللكتروني ) EDPالشطرة على مستند نقلها أو، بموافقة الناقل، بواسطة تقنيات اإلرسال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات ) 

 م المرسممل الناقل األول نسممشة من مسممتند نقل البضممائع الشطرة، مملوءا  موقَّعا  طبقا  في حالة اسممتعمال مسممتند ورقي، يسمملّ  5-4-1-1-2
  و مشتَرط في  ذا الفصل. لما

( وتبادل  EDPفي حالة تسممليم معلومات نقل البضممائع الشطرة بواسممطة تقنيات اإلرسممال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات ) 5-4-1-1-3
َرض في المرسمممممل المقدرة على أن يوفّ ر المعلومات دون تأخر بشمممممكل مسمممممتند ورقي يعرض المعلومات بالترت    (، ُيفت EDIالبيانات اإللكتروني )

 المطلوب في  ذا الفصل.

 شكل مستند النقل 5-4-1-2
يجوز أن يتشذ مسممممممممممتند نقل البضممممممممممائع الشطرة أن شممممممممممكل، شممممممممممريطة أن يتضمممممممممممن جميع المعلومات المطلوبة بموج    5-4-1-2-1

 الالئحة.  ذه

د عل ها  في حالة إدراج بضممممائع خطرة وبضممممائع غ ر خطرة في مسممممتند واحد، تتصممممدر البضممممائع الشطرة القائمة أو 5-4-1-2-2 ُيشممممدَّ
 بطريقة أخرى.

 ترةيم صفحات المستند 5-4-1-2-3
 الصفحات بالترت  . يجوز أن يضم مستند نقل البضائع الشطرة أوثر من صفحة واحدة شريطة أن ترقم 

 تكون المعلومات المقدمة في مستند نقل البضائع الشطرة سهلة التم  ز ومقروءة وثابتة. 5-4-1-2-4

 مثال لمستند نقل البضائع الشطرة 5-4-1-2-5
 .( 1) في نهاية  ذا الفصل  ي مثال لمستند نقل البضائع الشطرة 1-4-5االستمارة المبّ نة في الشكل  

 __________ 

( التابع للجنة  UN/CEFACTلالطالع على االسممممممممتمارات الموحدة، انظر أيضمممممممما  التوصمممممممميات ذات الصمممممممملة لمركز تسممممممممه ل التجارة واألعمال التجارية اإللكترونية ) (1)
 United Nations Lay-out for Trade))دل ل األمم المتحدة لتصمممممممممميم مسمممممممممتندات التجارة(   1ألوروبا/األمم المتحدة، وال سممممممممميما التوصمممممممممية رقم   االقتصمممممممممادية

Documents) (ECE/TRADE/137, edition 81.3)  المبادئ التوج هية للتطب ق )  -، ودل ل األمم المتحدة لتصممميم مسممتندات التجارةECE/TRADE/270, 
edition 2002 الجوان  المتعلقة بمسممممتندات النقل الدولي للبضممممائع الشطرة )  11( والتوصممممية المنقحة رقم(Documentary Aspects of the International 

Transport of Dangerous Goods) ((ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8/  دل ل تصمممميم توج هات اإلرسمممال الموحدة )  22 والتوصمممية رقم(Lay-out 
Key for (standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168, edition 1989  ويرجع أيضمممما  إلى .)UN/CEFACT  موجز لتوصمممميات  -بب

 (.ECE/TRADE/362, edition 2005) (UNTDED( ودل ل عناصر بيانات التجارة )ECE/TRADE/346, edition 2006تسه ل التجارة )
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 والتاريخالمرِسل والمرَسل إليه  5-4-1-3
ل إليه. كما  ل والمرسمَ يتضممن التاري  الذن حرر فيه مسمتند نقل  يتضممن مسمتند نقل البضمائع الشطرة اسمم وعنوان المرسم 

 تسليمها إلى الناقل األول. نسشة إلكترونية منه تم إعداد ا أو البضائع الشطرة أو

 المعلومات المطلوبة في مستند نقل البضائع الخطرة 5-4-1-4
 وص  البضائع الشطرة 5-4-1-4-1

 سلعة خطرة مقدمة للنقل: يتضمن مستند نقل البضائع الشطرة المعلومات التالية عن كل مادة أو 

 ب؛UNاألمم المتحدة مسبوقا  بالحرف ن ب رقم )أ(
في ذلك االسممممممممممم التقني  ، بما2-1-3االسممممممممممم الرسمممممممممممي المسممممممممممتشدم في النقل، المحدد على النحو المب ن في   )ب(

 (؛8-2-1-3محصورا  ب ن قوس ن، حسبما ينطبق )انظر 
في ذلك الحرف الدال على مجموعة   الشمممممممممم بة عندما تكون محددة، بما رتبة الشطر الرئيسممممممممممي للبضممممممممممائع، أو )ج(

ب قبمل أرقمام الرتبمة Divisionبالشمممممممممممممم بمةب ب ب أوClassويجوز إدراج كلممة بالرتبمةب ب  .1التوافق في حمالمة الرتبمة  
 الش بة الدالة على الشطر الرئيسي؛ أو

شمع  الشطورة الفرعية، عندما تكون  ذه  )أرقام( رت  أو شم بة الشطر الرئيسمي رقم أو يدرج بعد اسمم رتبة أو )د(
األخطار اإلضمممممافية التي يشمممممترط اسمممممتشدامها، وتوضمممممع  ذه  األخطار محددة، وفقا  لبطاقة )أو بطاقات( وسمممممم
الشمم بة   ب قبل أرقام الرتبة أوDivisionبالشمم بةب ب ب أوClassاألرقام ب ن قوسمم ن. ويجوز إدراج كلمة بالرتبةب ب

 الدالة على الشطورة الفرعية؛
ب )مجموعة PGا الحرفان بالسمممممممممممممملعمة، إذا كانت محمددة. ويجوز أن يسممممممممممممممبقهم  مجموعة التعبئمة المع نمة للممادة أو )ه(

 ((.IIب )مجموعة التعبئة PG IIالتعبئة( )مثال: ب

 ترت   وص  البضائع الشطرة 5-4-1-4-2
بالترت   الموضمممح أعاله أن )أ(، )ب(،   1-4-1-4-5تكت  العناصمممر الشمسمممة لوصممم  البضمممائع الشطرة المب ن في  

 تنص عليه  ذه الالئحة. وفيما يلي أمثلة لوص  بضاعة خطرة: إضافة أن عناصر معلومات غ ر ما )ج(، )د(، )ه(، دون إدخال أو

UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I 
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

تكون الزمة  شممتراطات  ذه الالئحة، قد توضممع عناصممر معلومات أخرى تقتضمم ها السمملطة المشتصممة أوباإلضممافة إلى ا مالحظة:
تسمممممح  ذه  لوسممممائط نقل مع نة )مثل نقطة الوميض في حالة النقل البحرن(. وتوضممممع المعلومات اإلضممممافية بعد وصمممم  البضممممائع الشطرة ما لم

 تقتضيه. الالئحة بغ ر ذلك أو
 لة لالسم الرسمي المستشدم في وص  البضائع الشطرةمعلومات مكّم   5-4-1-4-3

 يلي: ُيستكمل االسم الرسمي للنقل، المستشدم في وص  البضائع الشطرة، بما 

األسمماء التقنية للوصم  بل م أب واألوصماف النوعية األخرى: تسمتكمل األسمماء الرسممية المسمتشدمة في النقل،  )أ(
في قائمة البضمممائع الشطرة، بأسمممماء مجموعاتها التقنية  6العمود  في   318 أو 274المحدد لها الحكم الشاص  

 ؛8-2-1-3الكيميائية على النحو الوارد في  أو

ف ها العبوات  يتم تنظيفها: وسممائل االحتواء الفارغة )بما العبوات والصممهاريج وحاويات السمموائ  الفارغة التي لم )ب(
لمركبات الصممممممهريجية والعربات الصممممممهريجية بالقطارات(  والحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  والصممممممهاريج النقالة وا

، يذكر وصممممممممممممممفها على  ذا النحو، مثال  بإدراج  7تحتون على بقايا بضممممممممممممممائع خطرة من رت  غ ر الرتبة  التي
لم عبمممممممارة تنظيفهممممممماب   بفمممممممارغمممممممة،  سممممممممممممممممممممابقممممممةب   أو  فEMPTY UNCLEANEDفيتم  محتويمممممممات  ببقمممممممايممممممما 

 لرسمي المستشدم للنقل؛بعد االسم ا قبل أو فRESIDUE LAST CONTAINEDف
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لمعالجتها  النفايات: في حالة نفايات البضمممائع الشطرة )غ ر النفايات المشمممعة( التي يتم نقلها للتشلص منها أو )ج(
إذا كانت  ذه  إال  فWASTEفمن أجل التشلص منها، تسمممبق االسمممم الرسممممي المسمممتشدم للنقل كلمة بنفاياتب  

 الكلمة جزءا  من االسم الرسمي أصال ؛

مة للنقل في حالة منصمممممهرة،   1-2-1المواد المصمممممهورة: عندما تكون مادة صممممملبة وفقا  للتعريف الوارد في   )د( مقدَّ
باعتبار ا جزءا  من االسمممم الرسممممي للنقل، ما لم تكن بالفعل جزءا     فMOLTENتضممماف الصمممفة بمصمممهورةب ب

 (؛5-2-1-3من االسم الرسمي للنقل )انظر 

               المواد المنقولة المرتفعة درجة حرارتها: تسممممممممممبق االسممممممممممم الرسمممممممممممي المسممممممممممتشدم للنقل مباشممممممممممرة كلمة بسمممممممممماخنب ( م)
المقدمة للنقل في الحالة السمممممممائلة بدرجة   ة المنقولة أويب ن االسمممممممم الرسممممممممي المسمممممممتشدم للماد إذا لم  ف،HOTب

س، أن درجة حرارة  240ºتتجاوز  ة بدرجة حرارة تسممممممماون أوصممممممملب في الحالة ال س، أو100ºتقل عن   ال حرارة
بدرجمممة حرارة مرتفعمممةب  أو  فMOLTENفالممممادة المنقولمممة مرتفعمممة )مثال  بممماسممممممممممممممتشمممدام عبمممارة بمصممممممممممممممهورب  

ELEVATED TEMPERATURE ؛من االسم الرسمي للنقل(، كجزء 

ب إلى االسم الرسمي STABILIZEDالمواد المثبَّتة وذات درجة حرارة مضبوطة: تضاف عبارة بمادة مثّبتةب ب )و(
للنقل، ما لم تكن بالفعل جزءا  من  ذا االسممممممممممممممم، إذا كان التثب ت مسممممممممممممممتشدما ، وتضمممممممممممممماف عبارة بدرجة حرارة  

المادة  ُتثّبتُ السممممممم الرسمممممممي للنقل عندما إلى ا  فTEMPERATURE CONTROLLEDفمضممممممبوطةب  
 .(6-2-1-3بضبط درجة الحرارة أو بمزيج من التثب ت الكيميائي وضبط درجة الحرارة )انظر 

 المعلومات المطلوبة باإلضافة إلى وصف البضائع الخطرة 5-4-1-5
 البضائع، وتدرج  ذه المعلومات بعد الوص . ُيضّمن مستند نقل البضائع الشطرة المعلومات التالية كإضافة إلى وص    

 ومية البضائع الشطرة اإلجمالية 5-4-1-5-1
  الكتلة،  يتم تنظيفها، تدرج كمية البضممائع الشطرة اإلجمالية التي يشممملها الوصمم  )بالحجم أو  باسممتثناء العبوات الفارغة التي لم  

مجموعة تعبئة مشتلفة.  رقما  مشتلفا من أرقام األمم المتحدة أو شتلفا أوحسممممممبما يناسمممممم ( مع وصمممممم  لكل بند من بنود ا يحمل اسممممممما  رسممممممميا  م
، يعبر عن كم تها بكتلة المتفجر الصمممافية. ويذكر تقدير لكمية البضمممائع الشطرة في حالة نقلها 1حالة البضمممائع الشطرة المدرجة في الرتبة  وفي

تسمممممممممتشدم رموز التعبئة التي تحدد ا األمم  ة، صمممممممممندوق، وما إلى ذلك(. واليذكر عدد الطرود ونوعها )مثل أسمممممممممطوان  في عبوات احتياطية. كما
 (. وقد تستشدم المشتصرات لبيان وحدة ةياس الكمية الكلية للبضائع الشطرة.(4G)لتكملة وص  نوع الطرد )مثال: صندوق واحد  المتحدة إال

 سعتها. نوعها، وال الموضوعة في عبوة خارجية، والفي حالة عبوة مجمعة، ليس مطلوبا  ذكر عدد العبوات الداخلية  :مالحظة

 الكميات المحدودة 5-4-1-5-2
عندما تنقل بضممممممممائع خطرة وفقا  السممممممممتثناءات   فLTD QTYف أو  فlimited quantityفتدرج عبارة بومية محدودةب   

 .4-3 الفصل )أ( في قائمة البضائع الشطرة وفي7البضائع الشطرة الم بأة بكميات محدودة على النحو الوارد في العمود 

 العبوات االحتياطية بما في ذلك العبوات االحتياطية الكب رة وأوعية الضغط االحتياطية 5-4-1-5-3
  في حمالمة نقمل البضممممممممممممممائع الشطرة في عبوات احتيماطيمة  فSALVAGE PACKAGEفة احتيماطيمةب  درج عبمارة بعبو تمُ  

، أو العبوات األوبر حجما، أو العبوات الكب رة ذات نوع وأداء مناسب ن الستشدامها كب رةالحتياطية  االعبوات البما في ذلك  ،18-1-1-4وفقا  لمممم  
 وعبوات احتياطية.

أوعية ضمغط  في حالة نقل البضمائع الشطرة في   فSALVAGE PRESSURE RECEPTACLEف   احتياطيب  وعاء ضمغطدرج عبارة بتُ 
 .19-1-1-4احتياطية وفقا  لم 
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 والتاريخالمرِسل والمرَسل إليه  5-4-1-3
ل إليه. كما  ل والمرسمَ يتضممن التاري  الذن حرر فيه مسمتند نقل  يتضممن مسمتند نقل البضمائع الشطرة اسمم وعنوان المرسم 

 تسليمها إلى الناقل األول. نسشة إلكترونية منه تم إعداد ا أو البضائع الشطرة أو

 المعلومات المطلوبة في مستند نقل البضائع الخطرة 5-4-1-4
 وص  البضائع الشطرة 5-4-1-4-1

 سلعة خطرة مقدمة للنقل: يتضمن مستند نقل البضائع الشطرة المعلومات التالية عن كل مادة أو 

 ب؛UNاألمم المتحدة مسبوقا  بالحرف ن ب رقم )أ(
في ذلك االسممممممممممم التقني  ، بما2-1-3االسممممممممممم الرسمممممممممممي المسممممممممممتشدم في النقل، المحدد على النحو المب ن في   )ب(

 (؛8-2-1-3محصورا  ب ن قوس ن، حسبما ينطبق )انظر 
في ذلك الحرف الدال على مجموعة   الشمممممممممم بة عندما تكون محددة، بما رتبة الشطر الرئيسممممممممممي للبضممممممممممائع، أو )ج(

ب قبمل أرقمام الرتبمة Divisionبالشمممممممممممممم بمةب ب ب أوClassويجوز إدراج كلممة بالرتبمةب ب  .1التوافق في حمالمة الرتبمة  
 الش بة الدالة على الشطر الرئيسي؛ أو

شمع  الشطورة الفرعية، عندما تكون  ذه  )أرقام( رت  أو شم بة الشطر الرئيسمي رقم أو يدرج بعد اسمم رتبة أو )د(
األخطار اإلضمممممافية التي يشمممممترط اسمممممتشدامها، وتوضمممممع  ذه  األخطار محددة، وفقا  لبطاقة )أو بطاقات( وسمممممم
الشمم بة   ب قبل أرقام الرتبة أوDivisionبالشمم بةب ب ب أوClassاألرقام ب ن قوسمم ن. ويجوز إدراج كلمة بالرتبةب ب

 الدالة على الشطورة الفرعية؛
ب )مجموعة PGا الحرفان بالسمممممممممممممملعمة، إذا كانت محمددة. ويجوز أن يسممممممممممممممبقهم  مجموعة التعبئمة المع نمة للممادة أو )ه(

 ((.IIب )مجموعة التعبئة PG IIالتعبئة( )مثال: ب

 ترت   وص  البضائع الشطرة 5-4-1-4-2
بالترت   الموضمممح أعاله أن )أ(، )ب(،   1-4-1-4-5تكت  العناصمممر الشمسمممة لوصممم  البضمممائع الشطرة المب ن في  

 تنص عليه  ذه الالئحة. وفيما يلي أمثلة لوص  بضاعة خطرة: إضافة أن عناصر معلومات غ ر ما )ج(، )د(، )ه(، دون إدخال أو

UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I 
UN1098, ALLYL ALCOHOL, Division 6.1, (Class 3), PG I 

تكون الزمة  شممتراطات  ذه الالئحة، قد توضممع عناصممر معلومات أخرى تقتضمم ها السمملطة المشتصممة أوباإلضممافة إلى ا مالحظة:
تسمممممح  ذه  لوسممممائط نقل مع نة )مثل نقطة الوميض في حالة النقل البحرن(. وتوضممممع المعلومات اإلضممممافية بعد وصمممم  البضممممائع الشطرة ما لم

 تقتضيه. الالئحة بغ ر ذلك أو
 لة لالسم الرسمي المستشدم في وص  البضائع الشطرةمعلومات مكّم   5-4-1-4-3

 يلي: ُيستكمل االسم الرسمي للنقل، المستشدم في وص  البضائع الشطرة، بما 

األسمماء التقنية للوصم  بل م أب واألوصماف النوعية األخرى: تسمتكمل األسمماء الرسممية المسمتشدمة في النقل،  )أ(
في قائمة البضمممائع الشطرة، بأسمممماء مجموعاتها التقنية  6العمود  في   318 أو 274المحدد لها الحكم الشاص  

 ؛8-2-1-3الكيميائية على النحو الوارد في  أو

ف ها العبوات  يتم تنظيفها: وسممائل االحتواء الفارغة )بما العبوات والصممهاريج وحاويات السمموائ  الفارغة التي لم )ب(
لمركبات الصممممممهريجية والعربات الصممممممهريجية بالقطارات(  والحاويات الوسمممممميطة للسمممممموائ  والصممممممهاريج النقالة وا

، يذكر وصممممممممممممممفها على  ذا النحو، مثال  بإدراج  7تحتون على بقايا بضممممممممممممممائع خطرة من رت  غ ر الرتبة  التي
لم عبمممممممارة تنظيفهممممممماب   بفمممممممارغمممممممة،  سممممممممممممممممممممابقممممممةب   أو  فEMPTY UNCLEANEDفيتم  محتويمممممممات  ببقمممممممايممممممما 
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لمعالجتها  النفايات: في حالة نفايات البضمممائع الشطرة )غ ر النفايات المشمممعة( التي يتم نقلها للتشلص منها أو )ج(
إذا كانت  ذه  إال  فWASTEفمن أجل التشلص منها، تسمممبق االسمممم الرسممممي المسمممتشدم للنقل كلمة بنفاياتب  

 الكلمة جزءا  من االسم الرسمي أصال ؛

مة للنقل في حالة منصمممممهرة،   1-2-1المواد المصمممممهورة: عندما تكون مادة صممممملبة وفقا  للتعريف الوارد في   )د( مقدَّ
باعتبار ا جزءا  من االسمممم الرسممممي للنقل، ما لم تكن بالفعل جزءا     فMOLTENتضممماف الصمممفة بمصمممهورةب ب

 (؛5-2-1-3من االسم الرسمي للنقل )انظر 

               المواد المنقولة المرتفعة درجة حرارتها: تسممممممممممبق االسممممممممممم الرسمممممممممممي المسممممممممممتشدم للنقل مباشممممممممممرة كلمة بسمممممممممماخنب ( م)
المقدمة للنقل في الحالة السمممممممائلة بدرجة   ة المنقولة أويب ن االسمممممممم الرسممممممممي المسمممممممتشدم للماد إذا لم  ف،HOTب

س، أن درجة حرارة  240ºتتجاوز  ة بدرجة حرارة تسممممممماون أوصممممممملب في الحالة ال س، أو100ºتقل عن   ال حرارة
بدرجمممة حرارة مرتفعمممةب  أو  فMOLTENفالممممادة المنقولمممة مرتفعمممة )مثال  بممماسممممممممممممممتشمممدام عبمممارة بمصممممممممممممممهورب  

ELEVATED TEMPERATURE ؛من االسم الرسمي للنقل(، كجزء 

ب إلى االسم الرسمي STABILIZEDالمواد المثبَّتة وذات درجة حرارة مضبوطة: تضاف عبارة بمادة مثّبتةب ب )و(
للنقل، ما لم تكن بالفعل جزءا  من  ذا االسممممممممممممممم، إذا كان التثب ت مسممممممممممممممتشدما ، وتضمممممممممممممماف عبارة بدرجة حرارة  

المادة  ُتثّبتُ السممممممم الرسمممممممي للنقل عندما إلى ا  فTEMPERATURE CONTROLLEDفمضممممممبوطةب  
 .(6-2-1-3بضبط درجة الحرارة أو بمزيج من التثب ت الكيميائي وضبط درجة الحرارة )انظر 

 المعلومات المطلوبة باإلضافة إلى وصف البضائع الخطرة 5-4-1-5
 البضائع، وتدرج  ذه المعلومات بعد الوص . ُيضّمن مستند نقل البضائع الشطرة المعلومات التالية كإضافة إلى وص    

 ومية البضائع الشطرة اإلجمالية 5-4-1-5-1
  الكتلة،  يتم تنظيفها، تدرج كمية البضممائع الشطرة اإلجمالية التي يشممملها الوصمم  )بالحجم أو  باسممتثناء العبوات الفارغة التي لم  

مجموعة تعبئة مشتلفة.  رقما  مشتلفا من أرقام األمم المتحدة أو شتلفا أوحسممممممبما يناسمممممم ( مع وصمممممم  لكل بند من بنود ا يحمل اسممممممما  رسممممممميا  م
، يعبر عن كم تها بكتلة المتفجر الصمممافية. ويذكر تقدير لكمية البضمممائع الشطرة في حالة نقلها 1حالة البضمممائع الشطرة المدرجة في الرتبة  وفي

تسمممممممممتشدم رموز التعبئة التي تحدد ا األمم  ة، صمممممممممندوق، وما إلى ذلك(. واليذكر عدد الطرود ونوعها )مثل أسمممممممممطوان  في عبوات احتياطية. كما
 (. وقد تستشدم المشتصرات لبيان وحدة ةياس الكمية الكلية للبضائع الشطرة.(4G)لتكملة وص  نوع الطرد )مثال: صندوق واحد  المتحدة إال

 سعتها. نوعها، وال الموضوعة في عبوة خارجية، والفي حالة عبوة مجمعة، ليس مطلوبا  ذكر عدد العبوات الداخلية  :مالحظة

 الكميات المحدودة 5-4-1-5-2
عندما تنقل بضممممممممائع خطرة وفقا  السممممممممتثناءات   فLTD QTYف أو  فlimited quantityفتدرج عبارة بومية محدودةب   

 .4-3 الفصل )أ( في قائمة البضائع الشطرة وفي7البضائع الشطرة الم بأة بكميات محدودة على النحو الوارد في العمود 

 العبوات االحتياطية بما في ذلك العبوات االحتياطية الكب رة وأوعية الضغط االحتياطية 5-4-1-5-3
  في حمالمة نقمل البضممممممممممممممائع الشطرة في عبوات احتيماطيمة  فSALVAGE PACKAGEفة احتيماطيمةب  درج عبمارة بعبو تمُ  

، أو العبوات األوبر حجما، أو العبوات الكب رة ذات نوع وأداء مناسب ن الستشدامها كب رةالحتياطية  االعبوات البما في ذلك  ،18-1-1-4وفقا  لمممم  
 وعبوات احتياطية.

أوعية ضمغط  في حالة نقل البضمائع الشطرة في   فSALVAGE PRESSURE RECEPTACLEف   احتياطيب  وعاء ضمغطدرج عبارة بتُ 
 .19-1-1-4احتياطية وفقا  لم 
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 المواد المثبّتة عن طريق ضبط درجة الحرارة 5-4-1-5-4
جزءا  من االسممممم الرسمممممي    TEMPERATURE CONTROLLEDبب   درجة الحرارة مضممممبوطةب   إذا كانت عبارة ب  

 ( في مستند النقل على النحو التالي:3-5-1-7(، تذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ )انظر 6- 2- 1- 3للنقل )انظر أيضا  
 ف Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºCف

 ( °س درجة حرارة الطوارئ: ...  °س )درجة حرارة الضبط: ...

 المواد الذاتية التفاعل والمواد المسببة للتماثر واألواس د الفوةية العضوية 5-4-1-5-5
( في مسممممممممتند نقل البضممممممممائع الشطرة للمواد الذاتية 3-5-1-7تذكر درجة حرارة الضممممممممبط ودرجة حرارة الطوارئ )انظر   

 ، التي تقتضي ضبط درجة الحرارة أثناء النقل، وذلك على النحو التالي:والمواد المسببة للتماثر   التفاعل واألواس د الفوةية العضوية
 ف Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºCف

 )درجة حرارة الضبط: ... درجة حرارة الطوارئ: ...(
ب )النموذج EXPLOSIVEاقة الشطورة الفرعية بمتفجرب بعندما تسمممممح السمممملطة المشتصممممة باالسممممتغناء عن وضممممع بط 5-4-1-5-5-1

 ، يدرج بيان بذلك.2-5 واألواس د الفوةية العضوية من الش بة 1-4( على عبوة محددة في حالة بعض المواد الذاتية التفاعل من الش بة 1 رقم
يتعلق باألواسمم د الفوةية  قة خاصممة )فيمافي حالة نقل أواسمم د فوةية عضمموية ومواد ذاتية التفاعل بشممروط تقتضممي مواف 5-4-1-5-5-2

-2-3-2-4-2حالة المواد الذاتية التفاعل انظر  ؛ وفي3-13-1-2-4و  1-13-1-2-4و 2-2-7-1-4و  5-2-3-5-2العضوية انظر 
لألواسمممم د الفوةية (، يتضمممممن مسممممتند نقل البضممممائع الشطرة بيانا  بذلك، وترفق به نسممممشة من اعتماد التصممممنيف وشممممروط النقل 2-2-7-1-4و 4

 العضوية والمواد الذاتية التفاعل غ ر المصنفة.

)انظر   5-4-1-5-5-3 عضممممممممممممممون  فوقي  أوسمممممممممممممم مممممد  من  ع نمممممة  نقمممممل  حمممممالمممممة  أو1-5-2-3-5-2في  التفممممماعمممممل   (  ذاتيمممممة  ممممممادة   من 
 )ب((، يتضمن مستند نقل البضائع الشطرة بيانا  بذلك.4-2-3-2-4-2)انظر 

 المواد المعدية 5-4-1-5-6
  اتفه. تند النقل عنوان المرَسل إليه بالكامل مع اسم ششص مسؤول ورقميتضمن مس 

 المواد المشعة 5-4-1-5-7
 ، حسبما ينطبق، بالترت   المب ن أدناه:7تدرج المعلومات التالية عن كل شحنة مرَسلة من مواد الرتبة  5-4-1-5-7-1

قائمة بأوثر النويدات تق  دا  في حالة مشاليط النويدات  مناس  أو وص  عام مشعة، أو  رمز كل نويدة اسم أو )أ(
 المشعة؛

منشفضممة التشممتت.   بيان بأن المادة مشممعة ذات شممكل خاص أو ووصمم  لشممكل المادة الف زيائي والكيميائي، أو )ب(
 وُيقبل الوص  الكيميائي العام بدال  من الشكل الكيميائي؛

( مع رمز بادئة مناسممممممبة من  Bqلمحتويات المشممممممعة أثناء النقل معبرا  عنه بوحدات البكريل )وأقصممممممى نشمممممماط ل )ج(
حالة المواد االنشمممممطارية، يجوز أن تسمممممتشدم، بدال  من  (. وفي1-2-2-1( )انظر SIالنظام الدولي للوحدات )

سممبما ينطبق( بالغرام )ل(  النشمماط، كتلة المادة االنشممطارية )أو كتلة كل نويدة انشممطارية، في حالة المشاليط، ح
 مضاعفاته المناسبة؛ أو

دة وفقا  لم   )د( -I-WHITE, II، أن 4-3-5-1-5وفئة الطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن، كما  ي محدَّ
YELLOW, III-YELLOW؛ 

 ؛(I-WHITE)باستثناء الفئة  2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5ومؤشر النقل على النحو المحدد في   )ه(
 وفي حالة المواد االنشطارية: )و(

 )أ( إلى )و(، الرجوع إلى تلك الفقرة؛5-3-2-7-2المشحونة بموج  أحد االستثناءات الواردة في  '1'
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 )ج( إلى )ه(، الكتلة اإلجمالية للنويدات االنشطارية؛5-3-2-7-2المشحونة بموج   '2'

، الرجوع 3-11-4-6 )أ( إلى )ج( أو2-11-4-6في طرد يسمتوفي أحد األحكام الواردة في  المحتواة  '3'
 إلى تلك الفقرة؛

 مؤشر أمان الحرجية ح ثما ينطبق. '4'

الشاص،  الشممكل والعالمة المم زة لكل شممهادة اعتماد صممادرة عن السمملطة المشتصممة )بشممأن المواد المشممعة ذات )ز(
الترت بات  )و(، أو5-3-2-7-2 المواد االنشمطارية المسمتثناة بموج  تشمتت، أوالمواد المشمعة المنشفضمة ال أو

 الشحن( التي تنطبق على الشحنة المرسلة؛ تصميم العبوة، أو الشاصة، أو
الواردة  )ح( المعلوممممممات  تعطى  واحمممممد،  طرد  من  أوثر  على  تحتون  التي  المرسمممممممممممممملمممممة  الشممممممممممممممحنمممممات  حمممممالمممممة   وفي 

حالة  )أ( إلى )ز( بشصممموص كل طرد على حدة. وفي1-7-5-1-4-5 )أ( إلى )ج( وفي1-4-1-4-5في 
حاويات شممحن يعطى بيان تفصمم لي عن محتويات كل طرد داخل العبوة  الطرود المرسمملة في عبوات شمماملة أو

حاوية شمممحن  وسممم لة النقل؛ ويعطى عند االقتضممماء بيان عن كل عبوة شممماملة أو حاوية الشمممحن أو لشممماملة أوا
من حاوية الشمممممممحن في محطة تفريغ  وسممممممم لة نقل. وإذا اقتضمممممممى األمر إزاحة عبوات من العبوة الشممممممماملة أو أو

 وسطية، تقدم مستندات نقل مناسبة؛
إذا اقتضمممممى األمر   فEXCLUSIVE USE SHIPMENTفوبيان الشمممممحن بموج  باسمممممتشدام حصمممممرنب   )ط(

 إرسال شحنة على  ذا النحو؛
LSA-ب في حالة المواد المنشفضمة النشماط النوعي 2Aوالنشماط الكلي للشمحنة المرسملة معبرا  عنه بمضماعفات ب )ن(

II  وLSA-III  واألجسممممام الملوثة السممممطح ،SCO-I  وSCO-II  وSCO-IIIحالة المواد المشممممعة التي   . وفي
 ب  و الصفر.2Aب غ ر محدودة بشصوصها، يكون مضاع  ب2Aن ةيمة بتكو 

يتضمممممن مسممممتند النقل بيانا  باإلجراءات التي قد يسممممتلزم األمر أن يتشذ ا الناقل. ويكت  المسممممتند باللغات التي قد يرا ا   5-4-1-5-7-2
 السلطات المعنية ضرورية، ويتضمن المستند النقاط التالية على األقل: الناقل أو

حاويات  العبوات الشماملة أو التداب ر اإلضمافية المقتضماة بشمأن تحم ل وتنضم د ونقل ومناولة وتفريغ الطرود أو )أ(
(،  2-3-8-1-7في ذلك أن أحكام خاصمممممة بالتنضممممم د، بهدف تبديد الحرارة بطريقة آمنة )انظر  الشمممممحن، بما

 بيان بأن  ذه االشتراطات غ ر ضرورية؛ أو
 الناقلة، وأن توج هات ضرورية بشأن المسار المقرر؛ المفروضة على طريقة النقل أوالق ود   )ب(
 ترت بات الطوارئ المناسبة مع مراعاة طبيعة الشحنة المرسلة. )ج(

الشمممحن من السممملطة المشتصمممة،وتنطبق عل ها أنواع  في جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضمممي اعتمادا  للتصمممميم أو 5-4-1-5-7-3
، مطابقة لبيانات  1-4-1-4-5 األمم المتحدة واالسمم الرسممي للنقل، المقتضماة في د مشتلفة في البلدان المعنية المشتلفة، تكون بيانات رقماعتما

 شهادة بلد منشأ التصميم.
ن المرسمل ال يلزم بالضمرورة أن تكون الشمحنة المرسملة مصمحوبة بشمهادات السملطة المشتصمة التي تنطبق عل ها، غ ر أ 5-4-1-5-7-4

 يكون مستعدا  إلرسال  ذه الشهادات للناقل )للناقل ن( قبل التحم ل والتفريغ.
 ة في حاويات السوائ صلب نقل المواد ال 5-4-1-5-8

 (:6-4-8-6في حالة حاويات السوائ  غ ر حاويات الشحن، تظهر ال بارة التالية في مستند النقل )انظر  
“approved by the competent authority of )2(Bulk container BK(x) ”… 

 __________ 

 حس  االقتضاء.   ب 2ب أو ب 1بالرقم ب   Xتستبدل   ( 2) 
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 المواد المثبّتة عن طريق ضبط درجة الحرارة 5-4-1-5-4
جزءا  من االسممممم الرسمممممي    TEMPERATURE CONTROLLEDبب   درجة الحرارة مضممممبوطةب   إذا كانت عبارة ب  

 ( في مستند النقل على النحو التالي:3-5-1-7(، تذكر درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ )انظر 6- 2- 1- 3للنقل )انظر أيضا  
 ف Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºCف

 ( °س درجة حرارة الطوارئ: ...  °س )درجة حرارة الضبط: ...

 المواد الذاتية التفاعل والمواد المسببة للتماثر واألواس د الفوةية العضوية 5-4-1-5-5
( في مسممممممممتند نقل البضممممممممائع الشطرة للمواد الذاتية 3-5-1-7تذكر درجة حرارة الضممممممممبط ودرجة حرارة الطوارئ )انظر   

 ، التي تقتضي ضبط درجة الحرارة أثناء النقل، وذلك على النحو التالي:والمواد المسببة للتماثر   التفاعل واألواس د الفوةية العضوية
 ف Control temperature: ... ºC Emergency temperature: ... ºCف

 )درجة حرارة الضبط: ... درجة حرارة الطوارئ: ...(
ب )النموذج EXPLOSIVEاقة الشطورة الفرعية بمتفجرب بعندما تسمممممح السمممملطة المشتصممممة باالسممممتغناء عن وضممممع بط 5-4-1-5-5-1

 ، يدرج بيان بذلك.2-5 واألواس د الفوةية العضوية من الش بة 1-4( على عبوة محددة في حالة بعض المواد الذاتية التفاعل من الش بة 1 رقم
يتعلق باألواسمم د الفوةية  قة خاصممة )فيمافي حالة نقل أواسمم د فوةية عضمموية ومواد ذاتية التفاعل بشممروط تقتضممي مواف 5-4-1-5-5-2

-2-3-2-4-2حالة المواد الذاتية التفاعل انظر  ؛ وفي3-13-1-2-4و  1-13-1-2-4و 2-2-7-1-4و  5-2-3-5-2العضوية انظر 
لألواسمممم د الفوةية (، يتضمممممن مسممممتند نقل البضممممائع الشطرة بيانا  بذلك، وترفق به نسممممشة من اعتماد التصممممنيف وشممممروط النقل 2-2-7-1-4و 4

 العضوية والمواد الذاتية التفاعل غ ر المصنفة.

)انظر   5-4-1-5-5-3 عضممممممممممممممون  فوقي  أوسمممممممممممممم مممممد  من  ع نمممممة  نقمممممل  حمممممالمممممة  أو1-5-2-3-5-2في  التفممممماعمممممل   (  ذاتيمممممة  ممممممادة   من 
 )ب((، يتضمن مستند نقل البضائع الشطرة بيانا  بذلك.4-2-3-2-4-2)انظر 

 المواد المعدية 5-4-1-5-6
  اتفه. تند النقل عنوان المرَسل إليه بالكامل مع اسم ششص مسؤول ورقميتضمن مس 

 المواد المشعة 5-4-1-5-7
 ، حسبما ينطبق، بالترت   المب ن أدناه:7تدرج المعلومات التالية عن كل شحنة مرَسلة من مواد الرتبة  5-4-1-5-7-1

قائمة بأوثر النويدات تق  دا  في حالة مشاليط النويدات  مناس  أو وص  عام مشعة، أو  رمز كل نويدة اسم أو )أ(
 المشعة؛

منشفضممة التشممتت.   بيان بأن المادة مشممعة ذات شممكل خاص أو ووصمم  لشممكل المادة الف زيائي والكيميائي، أو )ب(
 وُيقبل الوص  الكيميائي العام بدال  من الشكل الكيميائي؛

( مع رمز بادئة مناسممممممبة من  Bqلمحتويات المشممممممعة أثناء النقل معبرا  عنه بوحدات البكريل )وأقصممممممى نشمممممماط ل )ج(
حالة المواد االنشمممممطارية، يجوز أن تسمممممتشدم، بدال  من  (. وفي1-2-2-1( )انظر SIالنظام الدولي للوحدات )

سممبما ينطبق( بالغرام )ل(  النشمماط، كتلة المادة االنشممطارية )أو كتلة كل نويدة انشممطارية، في حالة المشاليط، ح
 مضاعفاته المناسبة؛ أو

دة وفقا  لم   )د( -I-WHITE, II، أن 4-3-5-1-5وفئة الطرد أو العبوة الشاملة أو حاوية الشحن، كما  ي محدَّ
YELLOW, III-YELLOW؛ 

 ؛(I-WHITE)باستثناء الفئة  2-3-5-1-5و 1-3-5-1-5ومؤشر النقل على النحو المحدد في   )ه(
 وفي حالة المواد االنشطارية: )و(

 )أ( إلى )و(، الرجوع إلى تلك الفقرة؛5-3-2-7-2المشحونة بموج  أحد االستثناءات الواردة في  '1'
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 )ج( إلى )ه(، الكتلة اإلجمالية للنويدات االنشطارية؛5-3-2-7-2المشحونة بموج   '2'

، الرجوع 3-11-4-6 )أ( إلى )ج( أو2-11-4-6في طرد يسمتوفي أحد األحكام الواردة في  المحتواة  '3'
 إلى تلك الفقرة؛

 مؤشر أمان الحرجية ح ثما ينطبق. '4'

الشاص،  الشممكل والعالمة المم زة لكل شممهادة اعتماد صممادرة عن السمملطة المشتصممة )بشممأن المواد المشممعة ذات )ز(
الترت بات  )و(، أو5-3-2-7-2 المواد االنشمطارية المسمتثناة بموج  تشمتت، أوالمواد المشمعة المنشفضمة ال أو

 الشحن( التي تنطبق على الشحنة المرسلة؛ تصميم العبوة، أو الشاصة، أو
الواردة  )ح( المعلوممممممات  تعطى  واحمممممد،  طرد  من  أوثر  على  تحتون  التي  المرسمممممممممممممملمممممة  الشممممممممممممممحنمممممات  حمممممالمممممة   وفي 

حالة  )أ( إلى )ز( بشصممموص كل طرد على حدة. وفي1-7-5-1-4-5 )أ( إلى )ج( وفي1-4-1-4-5في 
حاويات شممحن يعطى بيان تفصمم لي عن محتويات كل طرد داخل العبوة  الطرود المرسمملة في عبوات شمماملة أو

حاوية شمممحن  وسممم لة النقل؛ ويعطى عند االقتضممماء بيان عن كل عبوة شممماملة أو حاوية الشمممحن أو لشممماملة أوا
من حاوية الشمممممممحن في محطة تفريغ  وسممممممم لة نقل. وإذا اقتضمممممممى األمر إزاحة عبوات من العبوة الشممممممماملة أو أو

 وسطية، تقدم مستندات نقل مناسبة؛
إذا اقتضمممممى األمر   فEXCLUSIVE USE SHIPMENTفوبيان الشمممممحن بموج  باسمممممتشدام حصمممممرنب   )ط(

 إرسال شحنة على  ذا النحو؛
LSA-ب في حالة المواد المنشفضمة النشماط النوعي 2Aوالنشماط الكلي للشمحنة المرسملة معبرا  عنه بمضماعفات ب )ن(

II  وLSA-III  واألجسممممام الملوثة السممممطح ،SCO-I  وSCO-II  وSCO-IIIحالة المواد المشممممعة التي   . وفي
 ب  و الصفر.2Aب غ ر محدودة بشصوصها، يكون مضاع  ب2Aن ةيمة بتكو 

يتضمممممن مسممممتند النقل بيانا  باإلجراءات التي قد يسممممتلزم األمر أن يتشذ ا الناقل. ويكت  المسممممتند باللغات التي قد يرا ا   5-4-1-5-7-2
 السلطات المعنية ضرورية، ويتضمن المستند النقاط التالية على األقل: الناقل أو

حاويات  العبوات الشماملة أو التداب ر اإلضمافية المقتضماة بشمأن تحم ل وتنضم د ونقل ومناولة وتفريغ الطرود أو )أ(
(،  2-3-8-1-7في ذلك أن أحكام خاصمممممة بالتنضممممم د، بهدف تبديد الحرارة بطريقة آمنة )انظر  الشمممممحن، بما

 بيان بأن  ذه االشتراطات غ ر ضرورية؛ أو
 الناقلة، وأن توج هات ضرورية بشأن المسار المقرر؛ المفروضة على طريقة النقل أوالق ود   )ب(
 ترت بات الطوارئ المناسبة مع مراعاة طبيعة الشحنة المرسلة. )ج(

الشمممحن من السممملطة المشتصمممة،وتنطبق عل ها أنواع  في جميع حاالت النقل الدولي لطرود تقتضمممي اعتمادا  للتصمممميم أو 5-4-1-5-7-3
، مطابقة لبيانات  1-4-1-4-5 األمم المتحدة واالسمم الرسممي للنقل، المقتضماة في د مشتلفة في البلدان المعنية المشتلفة، تكون بيانات رقماعتما

 شهادة بلد منشأ التصميم.
ن المرسمل ال يلزم بالضمرورة أن تكون الشمحنة المرسملة مصمحوبة بشمهادات السملطة المشتصمة التي تنطبق عل ها، غ ر أ 5-4-1-5-7-4

 يكون مستعدا  إلرسال  ذه الشهادات للناقل )للناقل ن( قبل التحم ل والتفريغ.
 ة في حاويات السوائ صلب نقل المواد ال 5-4-1-5-8

 (:6-4-8-6في حالة حاويات السوائ  غ ر حاويات الشحن، تظهر ال بارة التالية في مستند النقل )انظر  
“approved by the competent authority of )2(Bulk container BK(x) ”… 

 __________ 

 حس  االقتضاء.   ب 2ب أو ب 1بالرقم ب   Xتستبدل   ( 2) 
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 تفتيش دورن  نقل الحاويات الوسيطة للسوائ  والصهاريج النقالة بعد تاري  انتهاء آخر اختبار أو 5-4-1-5-9
لمممممممممما  وفممقممممممما   الممنممقمممممممل  حمممممممالمممممممة  فممي   فممي  وارد  أو2-2-1-4 ممو  أو6-19-2-7-6 )ب(               )ب(6-15-3-7-6 )ب( 

 و وارد  وفقا  لما  بالنقل  )ب(ب أو 2- 2- 1- 4 و وارد في   يلي: بالنقل وفقا  لما  بيان بهذا الشمممممممممأن في مسمممممممممتند النقل كما  يدرج   )ب(،6-14-4-7-6 أو
 )ب(ب حسبما ينطبق. 6- 14- 4- 7- 6 و وارد في   بالنقل وفقا  لما  )ب(ب أو 6- 15- 3- 7- 6 و وارد في   بالنقل وفقا  لما  )ب(ب أو 6- 19- 2- 7- 6 في 

 تصنيف األلعاب النارية رقم 5-4-1-5-10
، يج  أن يتضمممن مسممتند نقل 0337و  0336و  0335و  0334و 0333عند نقل ألعاب نارية من أرقام األمم المتحدة   

 تصنيف صادر عن السلطة المشتصة. البضائع الشطرة رقم

تشدمة في المركبات في  التصمممنيف من دولة السممملطة المشتصمممة، ويعبر عنه بالعالمة المم زة المسممم  ويج  أن يتأل  رقم  
 مسلسل فريد. ومن األمثلة على أرقام التصنيف: ، وعالمة تحديد نوع السلطة المشتصة، ورقم( 3) نظام المرور الدولي

 GB/HSE123456 
 D/BAM1234 
 USA EX20091234. 

 (2-0-0-2التصنيف ح ثما تتاح بيانات جديدة )انظر   5-4-1-5-11
، يدرج بيان بهذا الشمممممممممممأن في مسمممممممممممتند النقل، على النحو التالي: بمصمممممممممممن  وفقا  2-0-0-2في حالة النقل وفقا  للفقرة  

 ب. 2- 0- 0- 2 للفقرة 

 بنود إضافية في حالة تطب ق األحكام الشاصة 5-4-1-5-12

 . 3- 3  الشاصة الواردة في الفصل يتضمن مستند نقل البضائع الشطرة أن معلومات إضافية مطلوبة وفقا  ألحد األحكام  
 زمن االحتباس الفعلي 5-4-1-5-13

في حالة الصمممهاريج النقالة التي تحمل غازات مسممم لة مبردة، يج  أن ُيدر ج المرسمممل في مسمممتند النقل تاري  انتهاء زمن   
 االحتباس الفعلي، بالصيغة التالية:

 : .......... )اليوم/الشهر/السنة(ف. فانتهاء زمن االحتباس

 إصدار الشهادات 5-4-1-6
إعالنا  بأن الشممممحنة المرسمممملة مقبولة للنقل وبأن البضممممائع م بأة بشممممكل  يتضمممممن مسممممتند نقل البضممممائع الشطرة شممممهادة أو 5-4-1-6-1

 مناس  وقد وضعت عل ها العالمة وبطاقة الوسم، وبأنها بحالة مناسبة للنقل وفقا  لالئحة المنطبقة. وفيما يلي نص  ذه الشهادة:

وصممممفا  تاما  ودةيقا  باالسممممم الرسمممممي  (4)بأقّر بموج   ذا أن محتويات  ذه الشممممحنة المرسمممملة قد وصممممفت أعاله 
المسممممتشدم للنقل، وأنها مصممممنفة وم بأة وتحمل العالمات وبطاقات الوسممممم/اللوحات، وأنها في حالة سممممليمة من 

 جميع النواحي ومناسبة للنقل وفقا  للوائح الدولية والحكومية الوطنية المنطبقةب.

ات بالفاوس في حالة اعتراف القوان ن واللوائح السمممممممارية بصمممممممحة  ويوقع المرسمممممممل على الشمممممممهادة ويؤرخها. وتقبل التوةيع 
 التوةيع بالفاوس قانونيا .

 __________ 

للسمم ر على الطرق أو اتفاةية   1949العالمة المم زة لدولة التسممج ل المسممتشدمة في الشمماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفقا  التفاةية جنيف لعام   (3)
 للس ر على الطرق.   1968ف  نا لعام  

 أو أدناه. (4)
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( وتبادل  EDPإذا ُقدم مسمممممممتند البضمممممممائع الشطرة إلى الناقل بواسمممممممطة تقنيات اإلرسمممممممال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات ) 5-4-1-6-2
يجوز أن يحل محل التواةيع أسمممممممماء الشمممممممشص )األشمممممممشاص( المرخص لهم  ية كما(، يجوز أن تكون التواةيع إلكترون EDIالبيانات اإللكتروني )

 بالتوةيع )بحروف كب رة(.

( وتبادل البيانات  EDPإذا ُقدم مسمتند البضمائع الشطرة إلى الناقل بواسمطة تقنيات اإلرسمال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات )  3- 6- 1- 4- 5
إلى ناقل يتطّل  مسممتندا  ورةيا  لنقل البضممائع الشطرة، يكفل الناقل أن يتضمممن المسممتند الورقي إشممارة    (، ثم أح لت البضممائع الشطرة EDIاإللكتروني ) 

 )اسُتل م األصل إلكترونيا (، ويظهر اسم الموقّ ع بالحروف الكب رة. ب  Original received electronicallyب 

 شهادة تعبئة الحاويات/المركبات 5-4-2

مركبة لنقلها عن طريق البحر، يقدم المسمممممممممؤولون عن عملية التعبئة   أو  (5)ائع الشطرة في حاويةفي حالة تعبئة البضممممممممم  5-4-2-1
 )أرقام( تم  ز الحاوية/المركبة، ويشهدون ف ها بأن العملية تمت وفق الشروط التالية: بشهادة بشأن تعبئة الحاوية/المركبةب يحددون ف ها رقم

 وجافة وتبدو مناسبة لحمل البضائع؛الحاوية/المركبة كانت نظيفة  )أ(

 ولم توضع معا  في حاوية/مركبة واحدة أن طرود تستلزم اشتراطات العزل المنطبقة؛ )ب(

 وفحصت جميع الطرود من الشارج للتأود من أنها سليمة من العط  وأنه تم تحم ل الطرود السليمة فقط؛ )ج(

بأسمممممال   تأم ن وافية تتناسممممم  مع واسمممممطة )وسمممممائط( النقل  ُثبّ تت وحملت جميع البضمممممائع بطريقة سمممممليمة، كما )د(
 المزمع استشدامها في الرحلة، ح ثما اقتضى األمر ذلك؛

 ووزعت البضائع المحّملة في شكل سائ  داخل الحاوية/المركبة توزيعا  متساويا ؛ )ه(

، تكون 4-1ة في الشمم بة ، غ ر البضممائع المدرج1وفي حالة الشممحنات المرسمملة المشممتملة على بضممائع الرتبة  )و(
 ؛1-2-3-1-7 الحاوية/المركبة المستشدمة مستوفية لشروط التشغ ل من ح ا البنية وفقا  ألحكام الفقرة

ووضممممممممممممعت العالمات وبطاقات الوسممممممممممممم ولوحات اإلعالن الشارجية الالزمة على الحاويات/المركبات والعبوات  )ز(
 حسبما ينطبق؛

خطر    في حالة المواد التي تشمممكل   6- 3- 5- 5 وية/المركبة عالمة وفقا  ألحكام ووضمممعت على السمممطح الشارجي للحا  )ح(
(، 1845األمم المتحممدة   التك يف )مثممل الجل ممد الجمماف )رقم االختنمماق عنممد اسممممممممممممممتشممدامهمما ألغراض التبريممد أو

 ((؛1951األمم المتحدة  األرغون، سائل مبرّ د )رقم (، أو1977األمم المتحدة  النتروج ن، سائل مبرّ د )رقم أو

، بشممأن كل شممحنة مرسمملة من البضممائع  1-1-4-5واسممتلم مسممتند نقل البضممائع الشطرة على النحو المب ن في  )ط(
 الشطرة المحمَّلة في الحاوية/المركبة.

 ال يشترط تقديم شهادة تعبئة الحاويات/المركبات في حالة الصهاريج. مالحظة: 

المطلوبة في مسمتند نقل البضمائع الشطرة وشمهادة تعبئة الحاويات/المركبات.    يمكن أن تدمج في مسمتند واحد المعلومات 5-4-2-2
ن  حالة عدم دمجها، يمكن إرفاق الوثيقت ن. وإذا أدمجت المعلومات في مسمممممممتند واحد، يتضممممممممن المسمممممممتند إقرارا  موقعا  كالتالي: ب ذا إقرار بأ وفي

تحدد في المسممتند  وية الشممشص الذن وقعه. وتقبل  لمنطبقةب. ويؤرخ  ذا اإلقرار، كماتعبئة البضممائع في الحاوية/المركبة قد تمت وفقا  لألحكام ا
 التوةيعات بالفاوس ح ثما تعترف القوان ن واللوائح المنطبقة بصحة التوةيع بالفاوس قانونيا .

 __________ 

معدات النقل، وبالتالي تكون مت نة بح ا تالئم اسمممممتشدامها على نحو متكرر. وتصممممممم بشمممممكل خاص لتيسممممم ر نقل البضمممممائع بطريقة يقصمممممد بالحاوية جزء ثابت من  (5)
ض. عدة طرائق( نقل بدون إعادة تحم ل وسممممممممميطة. كما تصممممممممممم بح ا يمكن تأم نها و/أو مناولتها بسمممممممممهولة بفضمممممممممل تزويد ا بوسمممممممممائل مسممممممممماعدة لهذه األغرا )أو

يشممممل مصمممطلح بالحاويةب المركبة أو العبوة. ولكنه يشممممل أية حاوية  ، بصممميغتها المعدلة. وال1972،  (CSC)ا  لالتفاةية الدولية لسمممالمة الحاويات  معتمدة وفق و ي
 منقولة على هيكل معدني.
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 تفتيش دورن  نقل الحاويات الوسيطة للسوائ  والصهاريج النقالة بعد تاري  انتهاء آخر اختبار أو 5-4-1-5-9
لمممممممممما  وفممقممممممما   الممنممقمممممممل  حمممممممالمممممممة  فممي   فممي  وارد  أو2-2-1-4 ممو  أو6-19-2-7-6 )ب(               )ب(6-15-3-7-6 )ب( 

 و وارد  وفقا  لما  بالنقل  )ب(ب أو 2- 2- 1- 4 و وارد في   يلي: بالنقل وفقا  لما  بيان بهذا الشمممممممممأن في مسمممممممممتند النقل كما  يدرج   )ب(،6-14-4-7-6 أو
 )ب(ب حسبما ينطبق. 6- 14- 4- 7- 6 و وارد في   بالنقل وفقا  لما  )ب(ب أو 6- 15- 3- 7- 6 و وارد في   بالنقل وفقا  لما  )ب(ب أو 6- 19- 2- 7- 6 في 

 تصنيف األلعاب النارية رقم 5-4-1-5-10
، يج  أن يتضمممن مسممتند نقل 0337و  0336و  0335و  0334و 0333عند نقل ألعاب نارية من أرقام األمم المتحدة   

 تصنيف صادر عن السلطة المشتصة. البضائع الشطرة رقم

تشدمة في المركبات في  التصمممنيف من دولة السممملطة المشتصمممة، ويعبر عنه بالعالمة المم زة المسممم  ويج  أن يتأل  رقم  
 مسلسل فريد. ومن األمثلة على أرقام التصنيف: ، وعالمة تحديد نوع السلطة المشتصة، ورقم( 3) نظام المرور الدولي

 GB/HSE123456 
 D/BAM1234 
 USA EX20091234. 

 (2-0-0-2التصنيف ح ثما تتاح بيانات جديدة )انظر   5-4-1-5-11
، يدرج بيان بهذا الشمممممممممممأن في مسمممممممممممتند النقل، على النحو التالي: بمصمممممممممممن  وفقا  2-0-0-2في حالة النقل وفقا  للفقرة  

 ب. 2- 0- 0- 2 للفقرة 

 بنود إضافية في حالة تطب ق األحكام الشاصة 5-4-1-5-12

 . 3- 3  الشاصة الواردة في الفصل يتضمن مستند نقل البضائع الشطرة أن معلومات إضافية مطلوبة وفقا  ألحد األحكام  
 زمن االحتباس الفعلي 5-4-1-5-13

في حالة الصمممهاريج النقالة التي تحمل غازات مسممم لة مبردة، يج  أن ُيدر ج المرسمممل في مسمممتند النقل تاري  انتهاء زمن   
 االحتباس الفعلي، بالصيغة التالية:

 : .......... )اليوم/الشهر/السنة(ف. فانتهاء زمن االحتباس
 إصدار الشهادات 5-4-1-6
إعالنا  بأن الشممممحنة المرسمممملة مقبولة للنقل وبأن البضممممائع م بأة بشممممكل  يتضمممممن مسممممتند نقل البضممممائع الشطرة شممممهادة أو 5-4-1-6-1

 مناس  وقد وضعت عل ها العالمة وبطاقة الوسم، وبأنها بحالة مناسبة للنقل وفقا  لالئحة المنطبقة. وفيما يلي نص  ذه الشهادة:

وصممممفا  تاما  ودةيقا  باالسممممم الرسمممممي  (4)بأقّر بموج   ذا أن محتويات  ذه الشممممحنة المرسمممملة قد وصممممفت أعاله 
المسممممتشدم للنقل، وأنها مصممممنفة وم بأة وتحمل العالمات وبطاقات الوسممممم/اللوحات، وأنها في حالة سممممليمة من 

 جميع النواحي ومناسبة للنقل وفقا  للوائح الدولية والحكومية الوطنية المنطبقةب.

ات بالفاوس في حالة اعتراف القوان ن واللوائح السمممممممارية بصمممممممحة  ويوقع المرسمممممممل على الشمممممممهادة ويؤرخها. وتقبل التوةيع 
 التوةيع بالفاوس قانونيا .

 __________ 

للسمم ر على الطرق أو اتفاةية   1949العالمة المم زة لدولة التسممج ل المسممتشدمة في الشمماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفقا  التفاةية جنيف لعام   (3)
 للس ر على الطرق.   1968ف  نا لعام  

 أو أدناه. (4)
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( وتبادل  EDPإذا ُقدم مسمممممممتند البضمممممممائع الشطرة إلى الناقل بواسمممممممطة تقنيات اإلرسمممممممال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات ) 5-4-1-6-2
يجوز أن يحل محل التواةيع أسمممممممماء الشمممممممشص )األشمممممممشاص( المرخص لهم  ية كما(، يجوز أن تكون التواةيع إلكترون EDIالبيانات اإللكتروني )

 بالتوةيع )بحروف كب رة(.

( وتبادل البيانات  EDPإذا ُقدم مسمتند البضمائع الشطرة إلى الناقل بواسمطة تقنيات اإلرسمال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات )  3- 6- 1- 4- 5
إلى ناقل يتطّل  مسممتندا  ورةيا  لنقل البضممائع الشطرة، يكفل الناقل أن يتضمممن المسممتند الورقي إشممارة    (، ثم أح لت البضممائع الشطرة EDIاإللكتروني ) 

 )اسُتل م األصل إلكترونيا (، ويظهر اسم الموقّ ع بالحروف الكب رة. ب  Original received electronicallyب 

 شهادة تعبئة الحاويات/المركبات 5-4-2

مركبة لنقلها عن طريق البحر، يقدم المسمممممممممؤولون عن عملية التعبئة   أو  (5)ائع الشطرة في حاويةفي حالة تعبئة البضممممممممم  5-4-2-1
 )أرقام( تم  ز الحاوية/المركبة، ويشهدون ف ها بأن العملية تمت وفق الشروط التالية: بشهادة بشأن تعبئة الحاوية/المركبةب يحددون ف ها رقم

 وجافة وتبدو مناسبة لحمل البضائع؛الحاوية/المركبة كانت نظيفة  )أ(

 ولم توضع معا  في حاوية/مركبة واحدة أن طرود تستلزم اشتراطات العزل المنطبقة؛ )ب(

 وفحصت جميع الطرود من الشارج للتأود من أنها سليمة من العط  وأنه تم تحم ل الطرود السليمة فقط؛ )ج(

بأسمممممال   تأم ن وافية تتناسممممم  مع واسمممممطة )وسمممممائط( النقل  ُثبّ تت وحملت جميع البضمممممائع بطريقة سمممممليمة، كما )د(
 المزمع استشدامها في الرحلة، ح ثما اقتضى األمر ذلك؛

 ووزعت البضائع المحّملة في شكل سائ  داخل الحاوية/المركبة توزيعا  متساويا ؛ )ه(

، تكون 4-1ة في الشمم بة ، غ ر البضممائع المدرج1وفي حالة الشممحنات المرسمملة المشممتملة على بضممائع الرتبة  )و(
 ؛1-2-3-1-7 الحاوية/المركبة المستشدمة مستوفية لشروط التشغ ل من ح ا البنية وفقا  ألحكام الفقرة

ووضممممممممممممعت العالمات وبطاقات الوسممممممممممممم ولوحات اإلعالن الشارجية الالزمة على الحاويات/المركبات والعبوات  )ز(
 حسبما ينطبق؛

خطر    في حالة المواد التي تشمممكل   6- 3- 5- 5 وية/المركبة عالمة وفقا  ألحكام ووضمممعت على السمممطح الشارجي للحا  )ح(
(، 1845األمم المتحممدة   التك يف )مثممل الجل ممد الجمماف )رقم االختنمماق عنممد اسممممممممممممممتشممدامهمما ألغراض التبريممد أو

 ((؛1951األمم المتحدة  األرغون، سائل مبرّ د )رقم (، أو1977األمم المتحدة  النتروج ن، سائل مبرّ د )رقم أو

، بشممأن كل شممحنة مرسمملة من البضممائع  1-1-4-5واسممتلم مسممتند نقل البضممائع الشطرة على النحو المب ن في  )ط(
 الشطرة المحمَّلة في الحاوية/المركبة.

 ال يشترط تقديم شهادة تعبئة الحاويات/المركبات في حالة الصهاريج. مالحظة: 

المطلوبة في مسمتند نقل البضمائع الشطرة وشمهادة تعبئة الحاويات/المركبات.    يمكن أن تدمج في مسمتند واحد المعلومات 5-4-2-2
ن  حالة عدم دمجها، يمكن إرفاق الوثيقت ن. وإذا أدمجت المعلومات في مسمممممممتند واحد، يتضممممممممن المسمممممممتند إقرارا  موقعا  كالتالي: ب ذا إقرار بأ وفي

تحدد في المسممتند  وية الشممشص الذن وقعه. وتقبل  لمنطبقةب. ويؤرخ  ذا اإلقرار، كماتعبئة البضممائع في الحاوية/المركبة قد تمت وفقا  لألحكام ا
 التوةيعات بالفاوس ح ثما تعترف القوان ن واللوائح المنطبقة بصحة التوةيع بالفاوس قانونيا .

 __________ 

معدات النقل، وبالتالي تكون مت نة بح ا تالئم اسمممممتشدامها على نحو متكرر. وتصممممممم بشمممممكل خاص لتيسممممم ر نقل البضمممممائع بطريقة يقصمممممد بالحاوية جزء ثابت من  (5)
ض. عدة طرائق( نقل بدون إعادة تحم ل وسممممممممميطة. كما تصممممممممممم بح ا يمكن تأم نها و/أو مناولتها بسمممممممممهولة بفضمممممممممل تزويد ا بوسمممممممممائل مسممممممممماعدة لهذه األغرا )أو

يشممممل مصمممطلح بالحاويةب المركبة أو العبوة. ولكنه يشممممل أية حاوية  ، بصممميغتها المعدلة. وال1972،  (CSC)ا  لالتفاةية الدولية لسمممالمة الحاويات  معتمدة وفق و ي
 منقولة على هيكل معدني.
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(  EDPبالمعالجة اإللكترونية للبيانات )إذا ُقدمت شممهادة تعبئة الحاويات/المركبات إلى الناقل بواسممطة تقنيات اإلرسممال  5-4-2-3
يجوز أن يحل محل التوةيع )التواةيع( اسممم )أسممماء( األشممشاص   (، يجوز أن تكون التواةيع تواةيع إلكترونية أوEDIوتبادل البيانات اإللكتروني )

 المرخص لهم بالتوةيع )بحروف كب رة(.

(  EDPلناقل بواسممطة تقنيات اإلرسممال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات )إذا ُقدمت شممهادة تعبئة الحاويات/المركبات إلى ا 5-4-2-4
(، ثم أح لت البضممممائع الشطرة إلى ناقل يتطّل  مسممممتندا  ورةيا  لنقل البضممممائع الشطرة، يكفل الناقل أن يتضمممممن  EDIوتبادل البيانات اإللكتروني )

 ل م األصل إلكترونيا (، ويظهر اسم الموقّ ع بالحروف الكب رة.)استُ بOriginal received electronicallyالمستند الورقي إشارة ب

 المعلومات المتعلقة بمواجهة الطوارئ  5-4-3

في حالة الشمممحنات المرسممملة التي تقتضمممي  ذه الالئحة تقديم مسمممتند نقل البضمممائع الشطرة بشمممأنها، تقدم فورا  المعلومات  
وارئ لمواجهة الحوادث والعوارض التي تنزل ببضمممممائع خطرة منقولة. وتكون المعلومات المناسمممممبة في جميع األوقات السمممممتشدامها في حاالت الط

عارض. وتشمممممل أسممممال   االمتثال  متاحة بع دا  عن الطرود التي تحتون على البضممممائع الشطرة لتيسمممم ر الوصممممول إل ها في حالة وقوع حادث أو
 يلي: لهذه التعليمات ما

 مستند النقل؛إدراج البنود المناسبة في  )أ(

 أو توف ر مستند مستقل على شكل صحيفة عن بيانات األمان؛ )ب(

أو توف ر مسممتند مسممتقل يسممتشدم مع مسممتند النقل مثل وثيقة منظمة الط ران المدني الدولي المعنونة بتوج هات   )ج(
ولية بإجراءات  وثيقتي المنظمة البحرية الد للتصممممدن لطوارئ أحداث الطائرات المنطوية على بضممممائع خطرةب أو

الطوارئ للسمممممفن الناقلة لبضمممممائع خطرةب، وبدل ل اإلسمممممعافات الطبية األولية في حاالت الحوادث المنطوية على 
 بضائع خطرةب.

 االحتفاظ بمعلومات نقل البضائع الخطرة 5-4-4

منصممموص عل ها في  ذه يحتفي المرسمممل بنسمممشة من مسمممتند نقل البضمممائع الشطرة والمعلومات والمسمممتندات اإلضمممافية ال 5-4-4-1
 الالئحة، لمدة ثالثة أشهر على األقل.

بنظام حاسمموبي، ُيفترض عند المرسممل المقدرة على تسممليمها   في حال حفي المسممتندات المذكورة بالوسممائل اإللكترونية أو 5-4-4-2
 في شكل ورقي مطبوع.
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 وسائط النقل : نموذج استمارة نقل البضائع الخطرة على اختالف 1-4-5الشكل  

 نموذج استمارة نقل البضائع الخطرة على اختالف وسائط النقل 
  مستند النقل   رقم -2 شاحن البضاعة/مرسل البضاعة/المرسل -1
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 اإلحالة لدى الشاحن  رقم -4 من ... صفحة  1الصفحة  -3 
 اإلحالة لدى وك ل الشحن   رقم   - 5  
 المرسل إليه  -6
 

 الناقل )تمأل بمعرفة الناقل( -7

 إعالن شاحن البضاعة 
وصممممفت أدناه وصممممفا  كامال  أقر بموج   ذا أن محتويات  ذه الشممممحنة المرسمممملة قد 

ودةيقا  باالسمممممممممم الرسممممممممممي للنقل. وأنها مصمممممممممنفة وم بأة وتحمل العالمات وبطاقات  
الوسمم/اللوحات. وأنها في حالة سمليمة من جميع النواحي ومناسمبة للنقل وفقا  للوائح  

 الدولية والحكومية الوطنية المطبقة
 معلومات إضافية عن المناولة -9 ينطبق(  )يشط  ما ال :   ذه الشحنة تقع في نطاق الحدود المقررة ل   - 8

  طائرات الشحن فقط طائرات الركاب والشحن
  م ناء/مكان التحم ل -11 السف نة/الرحلة الجوية والتاري  رقم -10

  المكان المقصود -13 م ناء/مكان التفريغ -12
 ( 3الوزن اإلجمالي )وغ( الوزن الصافي متر مكع  )معالمات الشحن *عدد ونوع الطرود؛ وص  البضائع   -14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المم ز للحاوية/ الرقم -15
 تسج ل المركبة  رقم

رقم )أرقام(   -16
 األختام 

حجم ونوع   -17
 الحاوية/المركبة 

الوزن اإلجمالي الكلي )بما في   -19 وزن الفارل )وغ( -18
 ذلك وزن الفارل( )وغ(

 الحاوية/المركبةشهادة تعبئة 
أقر بموج   ذا أن البضمائع المب نة أعاله قد عبئت/حّملت  
 في الحاوية/المركبة المب نة أعاله وفقا  لألحكام المنطبقة** 

عن  المسممممممممممممممؤول  الشممممممممممممممشص  قبمممممل  من  وتوقع  تسممممممممممممممتوفى 
 التعبئة/التحم ل وذلك لجميع حموالت الحاويات/المركبات

 إيصال المنظمة المستلمة -21
المب ن أعاله من الطرود/الحاويات/المقطورات بترت   وحالة ج دة  اسممممممممممممتلمت العدد  

 يذكر على  ذا المستند: مالحظات المنظمة المستلمة:  ظا ريا  ما لم

 اسم الشركة )الناقل( الذن أعد  ذه )المذكرة(   -22 اسم السائق اسم الشركة -20
 اسم/وصفة المعلن تسج ل المركبة رقم اسم وصفة المعلن

 المكان والتاري  التوةيع والتاري  المكان والتاري 
 توةيع المعلن توةيع السائق توةيع المعلن

  . 1-2-4-5ألغراض  ذه الالئحة التنظيمية النموذجية انظر   **
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(  EDPبالمعالجة اإللكترونية للبيانات )إذا ُقدمت شممهادة تعبئة الحاويات/المركبات إلى الناقل بواسممطة تقنيات اإلرسممال  5-4-2-3
يجوز أن يحل محل التوةيع )التواةيع( اسممم )أسممماء( األشممشاص   (، يجوز أن تكون التواةيع تواةيع إلكترونية أوEDIوتبادل البيانات اإللكتروني )

 المرخص لهم بالتوةيع )بحروف كب رة(.

(  EDPلناقل بواسممطة تقنيات اإلرسممال بالمعالجة اإللكترونية للبيانات )إذا ُقدمت شممهادة تعبئة الحاويات/المركبات إلى ا 5-4-2-4
(، ثم أح لت البضممممائع الشطرة إلى ناقل يتطّل  مسممممتندا  ورةيا  لنقل البضممممائع الشطرة، يكفل الناقل أن يتضمممممن  EDIوتبادل البيانات اإللكتروني )

 ل م األصل إلكترونيا (، ويظهر اسم الموقّ ع بالحروف الكب رة.)استُ بOriginal received electronicallyالمستند الورقي إشارة ب

 المعلومات المتعلقة بمواجهة الطوارئ  5-4-3

في حالة الشمممحنات المرسممملة التي تقتضمممي  ذه الالئحة تقديم مسمممتند نقل البضمممائع الشطرة بشمممأنها، تقدم فورا  المعلومات  
وارئ لمواجهة الحوادث والعوارض التي تنزل ببضمممممائع خطرة منقولة. وتكون المعلومات المناسمممممبة في جميع األوقات السمممممتشدامها في حاالت الط

عارض. وتشمممممل أسممممال   االمتثال  متاحة بع دا  عن الطرود التي تحتون على البضممممائع الشطرة لتيسمممم ر الوصممممول إل ها في حالة وقوع حادث أو
 يلي: لهذه التعليمات ما

 مستند النقل؛إدراج البنود المناسبة في  )أ(

 أو توف ر مستند مستقل على شكل صحيفة عن بيانات األمان؛ )ب(

أو توف ر مسممتند مسممتقل يسممتشدم مع مسممتند النقل مثل وثيقة منظمة الط ران المدني الدولي المعنونة بتوج هات   )ج(
ولية بإجراءات  وثيقتي المنظمة البحرية الد للتصممممدن لطوارئ أحداث الطائرات المنطوية على بضممممائع خطرةب أو

الطوارئ للسمممممفن الناقلة لبضمممممائع خطرةب، وبدل ل اإلسمممممعافات الطبية األولية في حاالت الحوادث المنطوية على 
 بضائع خطرةب.

 االحتفاظ بمعلومات نقل البضائع الخطرة 5-4-4

منصممموص عل ها في  ذه يحتفي المرسمممل بنسمممشة من مسمممتند نقل البضمممائع الشطرة والمعلومات والمسمممتندات اإلضمممافية ال 5-4-4-1
 الالئحة، لمدة ثالثة أشهر على األقل.

بنظام حاسمموبي، ُيفترض عند المرسممل المقدرة على تسممليمها   في حال حفي المسممتندات المذكورة بالوسممائل اإللكترونية أو 5-4-4-2
 في شكل ورقي مطبوع.
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 وسائط النقل : نموذج استمارة نقل البضائع الخطرة على اختالف 1-4-5الشكل  

 نموذج استمارة نقل البضائع الخطرة على اختالف وسائط النقل 
  مستند النقل   رقم -2 شاحن البضاعة/مرسل البضاعة/المرسل -1
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 اإلحالة لدى الشاحن  رقم -4 من ... صفحة  1الصفحة  -3 
 اإلحالة لدى وك ل الشحن   رقم   - 5  
 المرسل إليه  -6
 

 الناقل )تمأل بمعرفة الناقل( -7

 إعالن شاحن البضاعة 
وصممممفت أدناه وصممممفا  كامال  أقر بموج   ذا أن محتويات  ذه الشممممحنة المرسمممملة قد 

ودةيقا  باالسمممممممممم الرسممممممممممي للنقل. وأنها مصمممممممممنفة وم بأة وتحمل العالمات وبطاقات  
الوسمم/اللوحات. وأنها في حالة سمليمة من جميع النواحي ومناسمبة للنقل وفقا  للوائح  

 الدولية والحكومية الوطنية المطبقة
 معلومات إضافية عن المناولة -9 ينطبق(  )يشط  ما ال :   ذه الشحنة تقع في نطاق الحدود المقررة ل   - 8

  طائرات الشحن فقط طائرات الركاب والشحن
  م ناء/مكان التحم ل -11 السف نة/الرحلة الجوية والتاري  رقم -10

  المكان المقصود -13 م ناء/مكان التفريغ -12
 ( 3الوزن اإلجمالي )وغ( الوزن الصافي متر مكع  )معالمات الشحن *عدد ونوع الطرود؛ وص  البضائع   -14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المم ز للحاوية/ الرقم -15
 تسج ل المركبة  رقم

رقم )أرقام(   -16
 األختام 

حجم ونوع   -17
 الحاوية/المركبة 

الوزن اإلجمالي الكلي )بما في   -19 وزن الفارل )وغ( -18
 ذلك وزن الفارل( )وغ(

 الحاوية/المركبةشهادة تعبئة 
أقر بموج   ذا أن البضمائع المب نة أعاله قد عبئت/حّملت  
 في الحاوية/المركبة المب نة أعاله وفقا  لألحكام المنطبقة** 

عن  المسممممممممممممممؤول  الشممممممممممممممشص  قبمممممل  من  وتوقع  تسممممممممممممممتوفى 
 التعبئة/التحم ل وذلك لجميع حموالت الحاويات/المركبات

 إيصال المنظمة المستلمة -21
المب ن أعاله من الطرود/الحاويات/المقطورات بترت   وحالة ج دة  اسممممممممممممتلمت العدد  

 يذكر على  ذا المستند: مالحظات المنظمة المستلمة:  ظا ريا  ما لم

 اسم الشركة )الناقل( الذن أعد  ذه )المذكرة(   -22 اسم السائق اسم الشركة -20
 اسم/وصفة المعلن تسج ل المركبة رقم اسم وصفة المعلن

 المكان والتاري  التوةيع والتاري  المكان والتاري 
 توةيع المعلن توةيع السائق توةيع المعلن

  . 1-2-4-5ألغراض  ذه الالئحة التنظيمية النموذجية انظر   **
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 )تابع(  نموذج استمارة نقل البضائع الخطرة على اختالف وسائط النقل 
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 البضاعةاإلحالة لدى شاحن   رقم -4 من صفحة  1الصفحة  -3 
 اإلحالة لدى وك ل الشحن   رقم -5  

 ( 3متر مكع  )م الوزن الصافي عالمات الشحن *عدد ونوع الطرود؛ وص  البضائع الوزن اإلجمالي )وغ(  -14
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 5-5الفصل 
 أحكام خاصة

 )تُحذف( 5-5-1
رة )رقمأحكام خاصة تنطبق على وحدات  5-5-2  (3359األمم المتحدة  النقل الشاحنة المبخَّ

 عموميات 5-5-2-1
رة )رقم 5-5-2-1-1 تشضمممع  تحتون على مواد خطرة أخرى، فهي ال ( ال3359األمم المتحدة  إذا كانت وحدات النقل الشممماحنة المبشَّ

 يأتي بيانه في  ذا القسم. ألن من أحكام  ذه الالئحة غ ر ما
رة محمَّلة ببضمممائع خطرة إضمممافة إلى مادة التبش ر، فهي تشضمممع ألن من أحكام إذا كانت  5-5-2-1-2 وحدات النقل الشممماحنة المبشَّ

ى  ذه الالئحة المتعلقة بهذه البضمممممائع الشطرة )بما ف ها أحكام وضمممممع اإلعالنات الشارجية، ووضمممممع العالمات، وتقديم المسمممممتندات( باإلضمممممافة إل
 األحكام الواردة في  ذا القسم.

وحدات النقل الشممممماحنة الممكن إغالقها بطريقة تحد من  ال ُيسممممممح بأن ُتسمممممتعَمل لنقل الشمممممحنات الشاضمممممعة للتدخ ن إال 5-5-2-1-3
 انفالت الغاز إلى حد أدنى.

 التدريب 5-5-2-2
نة تدريبا  وافيا  مالئما  لمسؤولياتهم.   ُيدرَّب العاملون في مناولة وحدات النقل الشاحنة المدخَّ

 ضع العالمات ولوحات اإلعالن الشارجيةو  5-5-2-3

رة، بح ا  2-3-2-5-5توضممع عالمة تحذير على النحو المب ن في   5-5-2-3-1 على كل نقطة دخول إلى وحدة نقل شمماحنة مبشَّ
 دخول الوحدة، وتبقى  ذه العالمة على وحدة النقل الشاحنة حتى تستوفى األحكام التالية: يرا ا بسهولة األششاص الذين يحاولون فتح أو

 إتمام تهوية الوحدة المبشرة إلزالة ترك زات غاز التبش ر الضارة؛ )أ(

 المواد المبشرة. وتفريغ البضائع أو )ب(

 .1-5-5تكون عالمة التحذير الشاصة بالوحدة المبّشرة على النحو المب ن في الشكل  5-5-2-3-2

 التبخير  منعالمة التحذير : 1-5-5الشكل  
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 )تابع(  نموذج استمارة نقل البضائع الخطرة على اختالف وسائط النقل 
 مستند النقل   رقم -2 البضاعة/المرسلشاحن البضاعة/مرسل   -1
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 البضاعةاإلحالة لدى شاحن   رقم -4 من صفحة  1الصفحة  -3 
 اإلحالة لدى وك ل الشحن   رقم -5  

 ( 3متر مكع  )م الوزن الصافي عالمات الشحن *عدد ونوع الطرود؛ وص  البضائع الوزن اإلجمالي )وغ(  -14
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 5-5الفصل 
 أحكام خاصة

 )تُحذف( 5-5-1
رة )رقمأحكام خاصة تنطبق على وحدات  5-5-2  (3359األمم المتحدة  النقل الشاحنة المبخَّ

 عموميات 5-5-2-1
رة )رقم 5-5-2-1-1 تشضمممع  تحتون على مواد خطرة أخرى، فهي ال ( ال3359األمم المتحدة  إذا كانت وحدات النقل الشممماحنة المبشَّ

 يأتي بيانه في  ذا القسم. ألن من أحكام  ذه الالئحة غ ر ما
رة محمَّلة ببضمممائع خطرة إضمممافة إلى مادة التبش ر، فهي تشضمممع ألن من أحكام إذا كانت  5-5-2-1-2 وحدات النقل الشممماحنة المبشَّ

ى  ذه الالئحة المتعلقة بهذه البضمممممائع الشطرة )بما ف ها أحكام وضمممممع اإلعالنات الشارجية، ووضمممممع العالمات، وتقديم المسمممممتندات( باإلضمممممافة إل
 األحكام الواردة في  ذا القسم.

وحدات النقل الشممممماحنة الممكن إغالقها بطريقة تحد من  ال ُيسممممممح بأن ُتسمممممتعَمل لنقل الشمممممحنات الشاضمممممعة للتدخ ن إال 5-5-2-1-3
 انفالت الغاز إلى حد أدنى.

 التدريب 5-5-2-2
نة تدريبا  وافيا  مالئما  لمسؤولياتهم.   ُيدرَّب العاملون في مناولة وحدات النقل الشاحنة المدخَّ

 ضع العالمات ولوحات اإلعالن الشارجيةو  5-5-2-3

رة، بح ا  2-3-2-5-5توضممع عالمة تحذير على النحو المب ن في   5-5-2-3-1 على كل نقطة دخول إلى وحدة نقل شمماحنة مبشَّ
 دخول الوحدة، وتبقى  ذه العالمة على وحدة النقل الشاحنة حتى تستوفى األحكام التالية: يرا ا بسهولة األششاص الذين يحاولون فتح أو

 إتمام تهوية الوحدة المبشرة إلزالة ترك زات غاز التبش ر الضارة؛ )أ(

 المواد المبشرة. وتفريغ البضائع أو )ب(

 .1-5-5تكون عالمة التحذير الشاصة بالوحدة المبّشرة على النحو المب ن في الشكل  5-5-2-3-2

 التبخير  منعالمة التحذير : 1-5-5الشكل  
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يقل سممممممممك الشط   مم، وال 300يقل ارتفاعها عن  مم وال 400يقل عرضمممممممها عن  تكون العالمة مسمممممممتط لة الشمممممممكل، ال 

تكن األبعاد محددة، يج   مم. وإذا لم 25يقل ارتفاع الحروف عن  مم. وتكون العالمات باللون األسمود على خلأية بيضماء، وال 2الشارجي عن  
 أن تكون جميع العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر المب نة.

من الطبعة المنقحة السممممممابعة عشممممممرة للتوصمممممميات  2-3-2-5-5فقرة يجوز االسممممممتمرار في تطب ق األحكام الواردة في ال مالحظة:
 .2016كانون األول/ديسمبر  31 المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى

رة، إما بفتح أبوابها وإما بتهوية ميكانيكية بعد التبش ر،   5-5-2-3-3 ل تاري  إتمام  متى تمت تهوية وحدة النقل الشممممممماحنة المبشَّ ُيسمممممممجَّ
 التهوية على عالمة التحذير الشاصة بالتبش ر.

رة بعد تهويتها، ُتسح  عالمة التحذير الشاصة بالتبش ر. 5-5-2-3-4  متى تم تفريغ وحدة النقل الشاحنة المبشَّ

( على وحدة النقل 2-2-2-2-5، انظر الفقرة  9 )النموذج رقم 9ال ُتثبَّت لوحات اإلعالن الشارجية الشاصمممممممممممة بالرتبة   5-5-2-3-5
رة، إال  تتطل  ذلك. 9إذا كانت م ّبأة بمواد من الرتبة  الشاحنة المبشَّ

 المستندات 5-5-2-4
تتم تهويتها قبل اسمممممتشدامها في النقل أن  ُيفتَرض في المسمممممتندات المصممممماحبة لوحدات النقل الشممممماحنة التي ُبشّ رت ثم لم 5-5-2-4-1

 تتضمن المعلومات التالية:

رة، UN 3359 الرقم )أ( رة، الرتبةUN 3359 الرقم ، أو9، وحدة نقل شاحنة مبشَّ  ؛9 ، وحدة نقل شاحنة مبشَّ

 وتاري  ووقت التبش ر؛ )ب(

 ونوع مادة التبش ر والمقدار المستعمل منها. )ج(

، وأن تكون  ذه  1-4-2-5-5ال ق د على شمممكل مسمممتند النقل، شمممريطة أن يحتون على المعلومات المطلوبة في الفقرة  5-5-2-4-2
 المعلومات سهلة التعرُّف ومقروءة وثابتة.

 في ذلك وسائل التبش ر )التي اسُتعم لت(. ُتوفَّر تعليمات بشأن التشلُّص من بواقي مادة التبش ر بما 5-5-2-4-3

ل تاري  إتمام  ذه التهوية على عالمة ال 5-5-2-4-4 رة وُيسمجَّ  تبقى حاجة لطل  مسمتند، بعدما تتم تهوية وحدة النقل الشماحنة المبشَّ
 (4-3-2-5-5و  3-3-2-5-5التحذير )انظر الفقرت ن  

ـــكل خطر االختـناق عـند  5-5-3 ــاحـنة التي تحتوي على مواد تشـــــــ ــة تطبق على العبوات ووـحدات النـقل الشـــــــ أحـكام ـخاصـــــــ
النتروجين، ســــائل مبرِّد   ( أو1845األمم المتحدة   التكييف )مثل الجليد الجاف )رقم تخدامها ألغراض التبريد أواســــ
 ( أو النيتروجين(1951األمم المتحدة  األرغون، سائل مبرِّد )رقم (، أو1977األمم المتحدة  )رقم

 .الحماية نطاق أوسع، ويشملُ في سياق  ذا القسم، يمكن أن يُستشدم مصطلح بتك يفب في مالحظة: 

 النطاق 5-5-3-1
التك يف في حالة نقلها في شممكل شممحنة من   ال ينطبق  ذا القسممم على المواد التي يمكن اسممتشدامها ألغراض التبريد أو 5-5-3-1-1

 2-3ائع الشطرة في الفصممل  حالة نقل  ذه المواد في شممكل شممحنة، يج  نقلها في إطار البند ذن الصمملة من قائمة البضمم  البضممائع الشطرة. وفي
 يتفق وظروف النقل المرتبطة بها. بما

 ال ينطبق  ذا القسم على الغازات في دورات التبريد. 5-5-3-1-2

 تك يف الصهاريج النقالة في أثناء النقل. ال تشضع لهذا القسم البضائع الشطرة المستشدمة في تبريد أو 5-5-3-1-3
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التك يف وحدات النقل الشمماحنة التي  ة التي تحتون على مواد مسممتشدمة ألغراض التبريد أوتشمممل وحدات النقل الشمماحن  5-5-3-1-4
التك يف وموضموعة في طرود ووحدات النقل الشماحنة التي تحتون على مواد غ ر م بأة تسمتشدم  تحتون على مواد مسمتشدمة ألغراض التبريد أو

 التك يف. ألغراض التبريد أو

 عموميات 5-5-3-2
التك يف )غ ر التدخ ن( في  ال تشضممممممممع وحدات النقل الشمممممممماحنة التي تحتون على مواد مسممممممممتشدمة ألغراض التبريد أو 5-5-3-2-1

 أثناء النقل ألن من أحكام  ذه الالئحة غ ر تلك الواردة في  ذه القسم.

التك يف،   التبريد أو عند تحم ل بضمممممممائع خطرة في وحدات النقل الشممممممماحنة التي تحتون على مواد مسمممممممتشدمة ألغراض 5-5-3-2-2
 ينطبق أن من أحكام  ذه الالئحة ذات الصلة بهذه البضائع الشطرة باإلضافة إلى أحكام  ذا القسم.

 في حالة النقل الجون، يج  أن تتشذ ترت بات ُيتفق عل ها ب ن المرسل والناقل لضمان اتباع إجراءات أمان التهوية. 5-5-3-2-3

  نقل وحدات النقل الشممممممماحنة التي تحتون على مواد مسمممممممتشدمة  ص الذين يعملون في مجال مناولة أو يج  أن يتلقى األشمممممممشا  5-5-3-2-4
 التك يف تدريبا  يتماشى مع مسؤولياتهم. ألغراض التبريد أو

 تكييف العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو 5-5-3-3
 P203تك يفا  والمشصمممممصمممممة وفقا  لتوج هات التعبئة   ا  أويج  أن تسمممممتوفي البضمممممائع الشطرة الم بأة التي تسمممممتلزم تبريد 5-5-3-3-1
 لالشتراطات المناسبة لتوج هات التعبئة  ذه. 1-4-1-4الواردة في الفقرة  P904 أو P901 أو P800 أو P650 أو P620 أو

  تعبئة أخرى، يج  أن تكون العبواتتك يفا  والمشصمممصمممة وفقا  لتوج هات  في حالة البضمممائع الشطرة التي تسمممتلزم تبريدا  أو  5-5-3-3-2
التك يف. ويج  تصممميم العبوات وصممنعها بأسمملوب   تضممع  بشممدة من مادة التبريد أو تتأثر أو قادرة على تحمل درجات حرارة منشفضممة جدا  وأال

منع الحركة بعد تبدد أن مادة يسمممح بتسممري  الغاز لمنع تزايد الضممغط الذن قد يؤدن إلى تمزق العبوات. ويج  تعبئة البضممائع الشطرة بطريقة ت 
 تك يف. تبريد أو

 تك يف في وحدات لنقل البضائع ج دة التهوية. يج  نقل العبوات التي تحتون على مادة تبريد أو 5-5-3-3-3
 تكييف وضع العالمات على العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو 5-5-3-4
التك يف عالمات تشممممممم ر إلى االسمممممممم  خطرة مسمممممممتشدمة في التبريد أو توضمممممممع على العبوات التي تحتون على بضمممممممائع 5-5-3-4-1

ب،  AS CONDITIONERبومادة تك يفب ب ب أوAS COOLANTالرسممممممي للنقل الشاص بهذه البضمممممائع الشطرة، تليه عبارة بومادة تبريدب ب
 حس  االقتضاء.

 يتناس  مع حجم العبوة بح ا تكون ظا رة لل يان. يج  أن تكون العالمات ثابتة ومقروءة وموضوعة في موقع وبحجم  2- 4- 3- 5- 5

 وحدات النقل الشاحنة التي تحتوي على جليد جاف غير معبأ 5-5-3-5
يدخل في تالمس مباشممممممممممر مع الهيكل المعدني لوحدة نقل  إذا اسممممممممممتشدم الجل د الجاف في شممممممممممكل غ ر م بأ، يج  أال 5-5-3-5-1

اب ر لتوف ر العزل المناسمم  ب ن الجل د الجاف ووحدة نقل البضممائع عن طريق توف ر فاصممل من البضممائع تالفيا  لتقصمم  المعدن. ويج  اتشاذ تد
 ، وما إلى ذلك(.طبليات التحم ل مم كحد أدنى )باستشدام مواد مناسبة ض يفة لتوص ل الحرارة مثل ألواح الشش  أو 30

ان بقاء العبوات في مكانها األصممملي في أثناء النقل ح ثما وضمممع الجل د الجاف حول العبوات، يج  اتشاذ تداب ر لضمممم 5-5-3-5-2
 بعد تبدد الجل د الجاف.

 وضع العالمات على وحدات النقل الشاحنة 5-5-3-6
التك يف   يج  أن توضمممممع على وحدات النقل الشممممماحنة التي تحتون على بضمممممائع خطرة مسمممممتشدمة ألغراض التبريد أو 5-5-3-6-1

، عنمد كمل نقطمة نفماذ في موقع يرا ما فيمه بسممممممممممممممهولمة األشممممممممممممممشماص المذين يفتحون الوحمدة  2-6-3-5-5عالممات تحمذير على النحو المب ن في  
 الشاحنة حتى تستوفى األحكام التالية:يدخلونها. وتبقى  ذه العالمة على وحدة النقل  أو
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يقل سممممممممك الشط   مم، وال 300يقل ارتفاعها عن  مم وال 400يقل عرضمممممممها عن  تكون العالمة مسمممممممتط لة الشمممممممكل، ال 

تكن األبعاد محددة، يج   مم. وإذا لم 25يقل ارتفاع الحروف عن  مم. وتكون العالمات باللون األسمود على خلأية بيضماء، وال 2الشارجي عن  
 أن تكون جميع العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر المب نة.

من الطبعة المنقحة السممممممابعة عشممممممرة للتوصمممممميات  2-3-2-5-5فقرة يجوز االسممممممتمرار في تطب ق األحكام الواردة في ال مالحظة:
 .2016كانون األول/ديسمبر  31 المتعلقة بنقل البضائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، حتى

رة، إما بفتح أبوابها وإما بتهوية ميكانيكية بعد التبش ر،   5-5-2-3-3 ل تاري  إتمام  متى تمت تهوية وحدة النقل الشممممممماحنة المبشَّ ُيسمممممممجَّ
 التهوية على عالمة التحذير الشاصة بالتبش ر.

رة بعد تهويتها، ُتسح  عالمة التحذير الشاصة بالتبش ر. 5-5-2-3-4  متى تم تفريغ وحدة النقل الشاحنة المبشَّ

( على وحدة النقل 2-2-2-2-5، انظر الفقرة  9 )النموذج رقم 9ال ُتثبَّت لوحات اإلعالن الشارجية الشاصمممممممممممة بالرتبة   5-5-2-3-5
رة، إال  تتطل  ذلك. 9إذا كانت م ّبأة بمواد من الرتبة  الشاحنة المبشَّ

 المستندات 5-5-2-4
تتم تهويتها قبل اسمممممتشدامها في النقل أن  ُيفتَرض في المسمممممتندات المصممممماحبة لوحدات النقل الشممممماحنة التي ُبشّ رت ثم لم 5-5-2-4-1

 تتضمن المعلومات التالية:

رة، UN 3359 الرقم )أ( رة، الرتبةUN 3359 الرقم ، أو9، وحدة نقل شاحنة مبشَّ  ؛9 ، وحدة نقل شاحنة مبشَّ

 وتاري  ووقت التبش ر؛ )ب(

 ونوع مادة التبش ر والمقدار المستعمل منها. )ج(

، وأن تكون  ذه  1-4-2-5-5ال ق د على شمممكل مسمممتند النقل، شمممريطة أن يحتون على المعلومات المطلوبة في الفقرة  5-5-2-4-2
 المعلومات سهلة التعرُّف ومقروءة وثابتة.

 في ذلك وسائل التبش ر )التي اسُتعم لت(. ُتوفَّر تعليمات بشأن التشلُّص من بواقي مادة التبش ر بما 5-5-2-4-3

ل تاري  إتمام  ذه التهوية على عالمة ال 5-5-2-4-4 رة وُيسمجَّ  تبقى حاجة لطل  مسمتند، بعدما تتم تهوية وحدة النقل الشماحنة المبشَّ
 (4-3-2-5-5و  3-3-2-5-5التحذير )انظر الفقرت ن  

ـــكل خطر االختـناق عـند  5-5-3 ــاحـنة التي تحتوي على مواد تشـــــــ ــة تطبق على العبوات ووـحدات النـقل الشـــــــ أحـكام ـخاصـــــــ
النتروجين، ســــائل مبرِّد   ( أو1845األمم المتحدة   التكييف )مثل الجليد الجاف )رقم تخدامها ألغراض التبريد أواســــ
 ( أو النيتروجين(1951األمم المتحدة  األرغون، سائل مبرِّد )رقم (، أو1977األمم المتحدة  )رقم

 .الحماية نطاق أوسع، ويشملُ في سياق  ذا القسم، يمكن أن يُستشدم مصطلح بتك يفب في مالحظة: 

 النطاق 5-5-3-1
التك يف في حالة نقلها في شممكل شممحنة من   ال ينطبق  ذا القسممم على المواد التي يمكن اسممتشدامها ألغراض التبريد أو 5-5-3-1-1

 2-3ائع الشطرة في الفصممل  حالة نقل  ذه المواد في شممكل شممحنة، يج  نقلها في إطار البند ذن الصمملة من قائمة البضمم  البضممائع الشطرة. وفي
 يتفق وظروف النقل المرتبطة بها. بما

 ال ينطبق  ذا القسم على الغازات في دورات التبريد. 5-5-3-1-2

 تك يف الصهاريج النقالة في أثناء النقل. ال تشضع لهذا القسم البضائع الشطرة المستشدمة في تبريد أو 5-5-3-1-3
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التك يف وحدات النقل الشمماحنة التي  ة التي تحتون على مواد مسممتشدمة ألغراض التبريد أوتشمممل وحدات النقل الشمماحن  5-5-3-1-4
التك يف وموضموعة في طرود ووحدات النقل الشماحنة التي تحتون على مواد غ ر م بأة تسمتشدم  تحتون على مواد مسمتشدمة ألغراض التبريد أو

 التك يف. ألغراض التبريد أو

 عموميات 5-5-3-2
التك يف )غ ر التدخ ن( في  ال تشضممممممممع وحدات النقل الشمممممممماحنة التي تحتون على مواد مسممممممممتشدمة ألغراض التبريد أو 5-5-3-2-1

 أثناء النقل ألن من أحكام  ذه الالئحة غ ر تلك الواردة في  ذه القسم.

التك يف،   التبريد أو عند تحم ل بضمممممممائع خطرة في وحدات النقل الشممممممماحنة التي تحتون على مواد مسمممممممتشدمة ألغراض 5-5-3-2-2
 ينطبق أن من أحكام  ذه الالئحة ذات الصلة بهذه البضائع الشطرة باإلضافة إلى أحكام  ذا القسم.

 في حالة النقل الجون، يج  أن تتشذ ترت بات ُيتفق عل ها ب ن المرسل والناقل لضمان اتباع إجراءات أمان التهوية. 5-5-3-2-3

  نقل وحدات النقل الشممممممماحنة التي تحتون على مواد مسمممممممتشدمة  ص الذين يعملون في مجال مناولة أو يج  أن يتلقى األشمممممممشا  5-5-3-2-4
 التك يف تدريبا  يتماشى مع مسؤولياتهم. ألغراض التبريد أو

 تكييف العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو 5-5-3-3
 P203تك يفا  والمشصمممممصمممممة وفقا  لتوج هات التعبئة   ا  أويج  أن تسمممممتوفي البضمممممائع الشطرة الم بأة التي تسمممممتلزم تبريد 5-5-3-3-1
 لالشتراطات المناسبة لتوج هات التعبئة  ذه. 1-4-1-4الواردة في الفقرة  P904 أو P901 أو P800 أو P650 أو P620 أو

  تعبئة أخرى، يج  أن تكون العبواتتك يفا  والمشصمممصمممة وفقا  لتوج هات  في حالة البضمممائع الشطرة التي تسمممتلزم تبريدا  أو  5-5-3-3-2
التك يف. ويج  تصممميم العبوات وصممنعها بأسمملوب   تضممع  بشممدة من مادة التبريد أو تتأثر أو قادرة على تحمل درجات حرارة منشفضممة جدا  وأال

منع الحركة بعد تبدد أن مادة يسمممح بتسممري  الغاز لمنع تزايد الضممغط الذن قد يؤدن إلى تمزق العبوات. ويج  تعبئة البضممائع الشطرة بطريقة ت 
 تك يف. تبريد أو

 تك يف في وحدات لنقل البضائع ج دة التهوية. يج  نقل العبوات التي تحتون على مادة تبريد أو 5-5-3-3-3
 تكييف وضع العالمات على العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو 5-5-3-4
التك يف عالمات تشممممممم ر إلى االسمممممممم  خطرة مسمممممممتشدمة في التبريد أو توضمممممممع على العبوات التي تحتون على بضمممممممائع 5-5-3-4-1

ب،  AS CONDITIONERبومادة تك يفب ب ب أوAS COOLANTالرسممممممي للنقل الشاص بهذه البضمممممائع الشطرة، تليه عبارة بومادة تبريدب ب
 حس  االقتضاء.

 يتناس  مع حجم العبوة بح ا تكون ظا رة لل يان. يج  أن تكون العالمات ثابتة ومقروءة وموضوعة في موقع وبحجم  2- 4- 3- 5- 5

 وحدات النقل الشاحنة التي تحتوي على جليد جاف غير معبأ 5-5-3-5
يدخل في تالمس مباشممممممممممر مع الهيكل المعدني لوحدة نقل  إذا اسممممممممممتشدم الجل د الجاف في شممممممممممكل غ ر م بأ، يج  أال 5-5-3-5-1

اب ر لتوف ر العزل المناسمم  ب ن الجل د الجاف ووحدة نقل البضممائع عن طريق توف ر فاصممل من البضممائع تالفيا  لتقصمم  المعدن. ويج  اتشاذ تد
 ، وما إلى ذلك(.طبليات التحم ل مم كحد أدنى )باستشدام مواد مناسبة ض يفة لتوص ل الحرارة مثل ألواح الشش  أو 30

ان بقاء العبوات في مكانها األصممملي في أثناء النقل ح ثما وضمممع الجل د الجاف حول العبوات، يج  اتشاذ تداب ر لضمممم 5-5-3-5-2
 بعد تبدد الجل د الجاف.

 وضع العالمات على وحدات النقل الشاحنة 5-5-3-6
التك يف   يج  أن توضمممممع على وحدات النقل الشممممماحنة التي تحتون على بضمممممائع خطرة مسمممممتشدمة ألغراض التبريد أو 5-5-3-6-1

، عنمد كمل نقطمة نفماذ في موقع يرا ما فيمه بسممممممممممممممهولمة األشممممممممممممممشماص المذين يفتحون الوحمدة  2-6-3-5-5عالممات تحمذير على النحو المب ن في  
 الشاحنة حتى تستوفى األحكام التالية:يدخلونها. وتبقى  ذه العالمة على وحدة النقل  أو
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في وحدات النقل من االختناق عالمة التحذير : 2-5-5الشكل  

أو)أ( التبريد مواد من الضارة الترك زات إلزالة الشاحنة النقل وحدة تهوية تمت قد تكون التك يف؛أن

تم)ب( قد يكون المكيفة.تفريغ السلع المبردة أووأن

الشكل5-5-3-6-2 في المب ن النحو على التحذير عالمة تكون أن .2-5-5يج 

وعلىأو اسممممم الغاز الشانق المسممممتشدم كمادة تبريد/تك يفيدرج االسممممم الرسمممممي للنقل * كب رة الحروف تكون أن ويج  .
ال25يقل ارتفاعها عنواحد، وأالسطر بح ا كب را  للنقل الرسمي االسم طول كان وإذا يتسع له الح ز المتوفر، مم.

ب )ثاني  CARBON DIOXIDE, SOLIDيمكن أن يقلل حجم الحروف إلى الح ز األقصممممممى المتوفر. مثال ذلك ب
صل (. الكربون، ب.ويجوز إدراج معلومات إضافية من قب لبومادة تبريدب أو بومادة تك يفأوس د

وأاليج    الشممكل، مسممتط لة التحذير عالمة تكون تكون250مم وارتفاعها عن 150يقل عرضممها عن أن أن ويج  مم.
أوWARNINGولممة بتحمذيرب ب  األحمر بماللون تكونمم. وإذا لم 25يقمل ارتفماع الحروف عن  األبيض على أال ب أن يجم  محمددة، األبعماد تكن

المب نة. جميع العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر 

الوثائق5-5-3-7
أويج  أن تشمتمل الوثائق )ومسمتند الشمحن أو5-5-3-7-1 تحتون التي الشماحنة النقل لوحدات المرافقة الشمحنة( تحتونبيان وانت

يتم تهويتها بالكامل قبل النقل على المعلومات التالية:التك يف ولمعلى مواد مستشدمة ألغراض التبريد أو

برقم)أ( بالحرف ن مسبوقا  المتحدة ب؛UNاألمم

 ASبومادة تك يفب بب أوAS COOLANTواالسمممممم الرسممممممي المسمممممتشدم في النقل تليه عبارة بومادة تبريدب ب)ب(
CONDITIONER.ب، حس  االقتضاء

تبريد.1845مثال: األمم المتحدة  كمادة صل ، الكربون، أوس د ثاني ،

مسمتن2- 7- 3- 5- 5 يكون أن تكون1- 7- 3- 5- 5د النقل في أن شمكل، شمريطة أن يشمتمل على المعلومات المطلوبة في  يجوز أن ويج  .
وثابتة. ومقروءة التعرُّف سهلة المعلومات  ذه
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 في وحدات النقل  من االختناق عالمة التحذير : 2-5-5الشكل  

 

 
 التك يف؛ أن تكون قد تمت تهوية وحدة النقل الشاحنة إلزالة الترك زات الضارة من مواد التبريد أو )أ(

 المكيفة. تفريغ السلع المبردة أووأن يكون قد تم  )ب(

 .2-5-5يج  أن تكون عالمة التحذير على النحو المب ن في الشكل  5-5-3-6-2

. ويج  أن تكون الحروف كب رة وعلى أو اسممممم الغاز الشانق المسممممتشدم كمادة تبريد/تك يفيدرج االسممممم الرسمممممي للنقل  *
يتسع له الح ز المتوفر،  مم. وإذا كان طول االسم الرسمي للنقل كب را  بح ا ال  25 يقل ارتفاعها عن واحد، وأال سطر

ب )ثاني  CARBON DIOXIDE, SOLIDيمكن أن يقلل حجم الحروف إلى الح ز األقصممممممى المتوفر. مثال ذلك ب
 ب.ويجوز إدراج معلومات إضافية من قب لبومادة تبريدب أو بومادة تك يف أوس د الكربون، صل (.

مم. ويج  أن تكون   250مم وارتفاعها عن  150يقل عرضممها عن  أن تكون عالمة التحذير مسممتط لة الشممكل، وأال يج    
تكن األبعماد محمددة، يجم  أن تكون   مم. وإذا لم   25يقمل ارتفماع الحروف عن   األبيض على أال  ب بماللون األحمر أو WARNINGولممة بتحمذيرب ب 

 المب نة. جميع العناصر بتناس  تقريبي مع العناصر 

 الوثائق 5-5-3-7
وانت تحتون   بيان الشمحنة( المرافقة لوحدات النقل الشماحنة التي تحتون أو يج  أن تشمتمل الوثائق )ومسمتند الشمحن أو 5-5-3-7-1

 يتم تهويتها بالكامل قبل النقل على المعلومات التالية: التك يف ولم على مواد مستشدمة ألغراض التبريد أو

 ب؛UNاألمم المتحدة مسبوقا  بالحرف ن ب رقم )أ(

 ASبومادة تك يفب ب ب أوAS COOLANTواالسمممممم الرسممممممي المسمممممتشدم في النقل تليه عبارة بومادة تبريدب ب )ب(
CONDITIONER.ب، حس  االقتضاء 

 ، ثاني أوس د الكربون، صل ، كمادة تبريد.1845مثال: األمم المتحدة  

. ويج  أن تكون  1- 7- 3- 5- 5د النقل في أن شمكل، شمريطة أن يشمتمل على المعلومات المطلوبة في  يجوز أن يكون مسمتن  2- 7- 3- 5- 5
  ذه المعلومات سهلة التعرُّف ومقروءة وثابتة. 
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 البضائع الخطرة في المعدات قيد االستخدام أو المزمع استخدامها أثناء النقل 5-5-4

ال تشضممممممممممع البضممممممممممائع الشطرة )مثل بطاريات الل ث وم وخراطيش الشاليا الوقودية( المركبة في المعدات مثل أجهزة تسممممممممممج ل  1- 4- 5- 5
الموضمممممممموعة ضمممممممممنها، أو العبوات الشمممممممماملة أو الحاويات أو ُحجرات التحم ل ألن من أحكام  ذه   البيانات وأجهزة تعق  البضممممممممائع، المرفقة بالطرود أو 

 لي:الالئحة ما عدا ما ي 

 يج  أن تكون المعدات ق د االستشدام أو يعتزم استشدامها أثناء النقل؛ )أ(

ويجمم  أن تسممممممممممممممتوفي البضمممممممممممممممائع الشطرة )مثممل بطمماريممات الل ث وم وخراطيش الشاليمما الوقوديممة( ممما ينطبق من  )ب(
دة في  ذه الالئحة؛  اشتراطات الصنع واالختبار المحدَّ

 مل الصدمات وعمليات التحم ل التي تحدث عادة أثناء النقل.ويج  أن تكون المعدات قادرة على تح )ج(

عند نقل المعدات التي تحتون على بضمائع خطرة باعتبار ا شمحنة، ُيسمتشدم البند ذو الصملة من قائمة البضمائع الشطرة الواردة   2- 4- 5- 5
 المنطبقة من  ذه الالئحةب.  وتنطبق جميع األحكام   2- 3في الفصل  
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 1-6الفصل 
 اشتراطات صنع واختبار العبوات

 عموميات 6-1-1

 يلي: ال تنطبق اشتراطات  ذا الفصل على ما 6-1-1-1

الطرود التي تحتون على مواد مشمممممممممعة، التي يج  أن تمتثل للشمممممممممروط المب نة في لوائح الوكالة الدولية للطاقة   )أ(
 يلي: ما  الذرية، باستثناء

تمتثل المواد المشمممممممعة التي لها خصمممممممائص خطرة أخرى )مصمممممممادر خطورة فرعية( الشمممممممتراطات الحكم  '1'
 ؛172الشاص 

( في SCO( واألجسممممممممام الملوثة السممممممممطح )LSAويجوز نقل المواد ذات النشمممممممماط النوعي المنشفض ) '2'
تكم لية المبّ نة في لوائح  عبوات مع نة محددة في  ذه الالئحة، شمممممريطة أن تسمممممتوفي أيضممممما  األحكام ال

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

 أوعية الضغط؛ )ب(

 كغ؛ 400الطرود التي تتجاوز كتلتها الصافية  )ج(

 لترا . 450عبوات السوائل، غ ر العبوات المجمعة، التي تتجاوز سعتها  )د(

 .3549باستثناء رقم األمم المتحدة  2-6عبوات المواد المعدية من الفئة أل  المدرجة في الش بة  )ه(

مراعاة للتقدم  على أسممممماس العبوات الجارن اسمممممتشدامها حاليا . ولكن، 4-1-6وضمممممعت اشمممممتراطات العبوات المبّ نة في  6-1-1-2
، شمممريطة أن تكون  ذه 4-1-6 اعتراض على اسمممتشدام عبوات ذات مواصمممفات تشتل  عن المواصمممفات الموضمممحة في العلمي والتكنولوجي، ال

بنجاح. ويمكن   5-1-6و 3-1-1-6في  اطات الواردةتلبية االشمممممتر  العبوات فعالة بنفس القدر، ومقبولة لدى السممممملطات المشتصمممممة، وقادرة على
 قبول طرائق اختبار تشتل  عن الطرائق المبّ نة في  ذه الالئحة، شريطة أن تكون مكافئة لها.

ة لنقل السمممممممموائل أن تجتاز اختبارا  مناسممممممممبا  لمنع التسممممممممرب وتكون قادرة على الوفاء بمسممممممممتوى   6-1-1-3 ُيشممممممممترط في أية عبوة معدَّ
 :3-4-5-1-6مناس  المبّ ن في االختبار ال

 قبل استشدامها ألول مرة في النقل؛ )أ(

 تجديد ا، قبل إعادة استشدامها في النقل. بعد إعادة صنعها أو )ب(

 وال يلزم في  ذا االختبار، تزويد العبوات بوسائل إغالقها. 

يشمممممترط   تتأثر بذلك نتائج االختبار. وال أالويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المركبة بدون العبوة الشارجية، شمممممريطة  
 إجراء  ذا االختبار على العبوات الداخلية في العبوات المجمعة.

تصمنع العبوات وتجدد وتشتبر، في إطار برنامج لضممان الجودة يرضمي السملطة المشتصمة، بغية التأود من اسمتيفاء كل  6-1-1-4
 عبوة لالشتراطات الواردة في  ذا الفصل.

عبوات   - ب طرود نقمل البضممممممممممممممائع الشطرة  ISO 16106:2020 يوفر م يمار المنظممة الدوليمة للتوح مد القيماسممممممممممممممي، رقم مالحظة:
ب توج هات مقبولة بشممأن اإلجراءات التي ISO 9001مبادئ لتطب ق   -( والعبوات الكب رة IBCsالبضممائع الشطرة والحاويات الوسمميطة للسمموائ  )

 يمكن اتباعها.
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 1-6الفصل 
 اشتراطات صنع واختبار العبوات

 عموميات 6-1-1

 يلي: ال تنطبق اشتراطات  ذا الفصل على ما 6-1-1-1

الطرود التي تحتون على مواد مشمممممممممعة، التي يج  أن تمتثل للشمممممممممروط المب نة في لوائح الوكالة الدولية للطاقة   )أ(
 يلي: ما  الذرية، باستثناء

تمتثل المواد المشمممممممعة التي لها خصمممممممائص خطرة أخرى )مصمممممممادر خطورة فرعية( الشمممممممتراطات الحكم  '1'
 ؛172الشاص 

( في SCO( واألجسممممممممام الملوثة السممممممممطح )LSAويجوز نقل المواد ذات النشمممممممماط النوعي المنشفض ) '2'
تكم لية المبّ نة في لوائح  عبوات مع نة محددة في  ذه الالئحة، شمممممريطة أن تسمممممتوفي أيضممممما  األحكام ال

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

 أوعية الضغط؛ )ب(

 كغ؛ 400الطرود التي تتجاوز كتلتها الصافية  )ج(

 لترا . 450عبوات السوائل، غ ر العبوات المجمعة، التي تتجاوز سعتها  )د(

 .3549باستثناء رقم األمم المتحدة  2-6عبوات المواد المعدية من الفئة أل  المدرجة في الش بة  )ه(

مراعاة للتقدم  على أسممممماس العبوات الجارن اسمممممتشدامها حاليا . ولكن، 4-1-6وضمممممعت اشمممممتراطات العبوات المبّ نة في  6-1-1-2
، شمممريطة أن تكون  ذه 4-1-6 اعتراض على اسمممتشدام عبوات ذات مواصمممفات تشتل  عن المواصمممفات الموضمممحة في العلمي والتكنولوجي، ال

بنجاح. ويمكن   5-1-6و 3-1-1-6في  اطات الواردةتلبية االشمممممتر  العبوات فعالة بنفس القدر، ومقبولة لدى السممممملطات المشتصمممممة، وقادرة على
 قبول طرائق اختبار تشتل  عن الطرائق المبّ نة في  ذه الالئحة، شريطة أن تكون مكافئة لها.

ة لنقل السمممممممموائل أن تجتاز اختبارا  مناسممممممممبا  لمنع التسممممممممرب وتكون قادرة على الوفاء بمسممممممممتوى   6-1-1-3 ُيشممممممممترط في أية عبوة معدَّ
 :3-4-5-1-6مناس  المبّ ن في االختبار ال

 قبل استشدامها ألول مرة في النقل؛ )أ(

 تجديد ا، قبل إعادة استشدامها في النقل. بعد إعادة صنعها أو )ب(

 وال يلزم في  ذا االختبار، تزويد العبوات بوسائل إغالقها. 

يشمممممترط   تتأثر بذلك نتائج االختبار. وال أالويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المركبة بدون العبوة الشارجية، شمممممريطة  
 إجراء  ذا االختبار على العبوات الداخلية في العبوات المجمعة.

تصمنع العبوات وتجدد وتشتبر، في إطار برنامج لضممان الجودة يرضمي السملطة المشتصمة، بغية التأود من اسمتيفاء كل  6-1-1-4
 عبوة لالشتراطات الواردة في  ذا الفصل.

عبوات   - ب طرود نقمل البضممممممممممممممائع الشطرة  ISO 16106:2020 يوفر م يمار المنظممة الدوليمة للتوح مد القيماسممممممممممممممي، رقم مالحظة:
ب توج هات مقبولة بشممأن اإلجراءات التي ISO 9001مبادئ لتطب ق   -( والعبوات الكب رة IBCsالبضممائع الشطرة والحاويات الوسمميطة للسمموائ  )

 يمكن اتباعها.
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العبوات ثم موزعو ا معلومات عن اإلجراءات التي يتع ن اتّ باعها مع وصمممممممممم  ألنواع وسممممممممممائل اإلغالق يقدم صممممممممممانعو  6-1-1-5
المنطبقة وأبعاد ا )بما في ذلك الحشايا الالزمة( وأن مكونات أخرى الزمة لضمان قدرة الطرود بشكلها المقدم للنقل على اجتياز اختبارات األداء  

 الواردة في  ذا الفصل.

 الداللة على أنواع العبواترموز  6-1-2

 يلي: يتكون الرمز مما 6-1-2-1

 ( يدل على نوع العبوة، مثال  أسطوانة، تنكة، وما إلى ذلك، يليه؛3, 2, 1عربي ) رقم )أ(

حرف الت ني كب ر )حروف الت نية كب رة(، لبيان طبيعة المادة التي صممممممممنعت منها العبوة: مثل فوالذ، خشمممممممم ،  )ب(
 عند االقتضاء؛وما إلى ذلك، يليه 

 عربي يدل على فئة العبوة ضمن النوع الذن تنتمي إليه العبوة. رقم )ج(

في حالة العبوات المركبة يسمممممممممتشدم حرفان الت نيان كب ران بالتتابع في الموضمممممممممع الثاني من الرمز. يبّ ن الحرف األول  6-1-2-2
 ة.مادة صنع الوعاء الداخلي ويبّ ن الثاني مادة صنع العبوة الشارجي 

 الرمز الذن يدل على نوع العبوة الشارجية. رقم يستشدم إال في حالة العبوات المجمعة ال 6-1-2-3

ب على عبوة احتياطية تفي باالشممممتراطات Tب بعد رمز العبوة. ويدل الحرف ب Wب  ب أو Vب  ب أو Tيجوز وضممممع الحرف الالت ني ب  4- 2- 1- 6
ب على أن العبوة،  W. ويدل الحرف ب 7- 1- 5- 1- 6ب على عبوة خاصممممممممة تفي باالشممممممممتراطات الواردة في  V. ويدل الحرف ب 11- 1- 5- 1- 6الواردة في  

، وتعتبر مكافئة لها  4- 1- 6اردة في  على الرغم من أنها من النوع نفسممه الذن يشمم ر إليه الرمز، قد صممنعت وفقا  لمواصممفات مشتلفة عن المواصممفات الو 
 . 2- 1- 1- 6بمقتضى االشتراطات الواردة في  

 تستشدم األرقام التالية للداللة على أنواع العبوات: 6-1-2-5
 أسطوانة -1
 )محجوز( -2
 تنكة -3
 صندوق  -4
 ويس -5
 عبوة مركبة -6

 مواد صنع العبوات:تستشدم الحروف الالت نية الكب رة التالية لبيان أنواع  6-1-2-6
A )فوالذ )جميع األنواع والمعالجات السطحية 
B ألومن وم 
C خش  طبيعي 
D خش  رقائقي 
F خش  معاد التكوين 
G ورتون ليفي 
H مادة بالستيكية 
L نسيج 

M ورق متعدد الطبقات 
N األلومن وم( معدن )غ ر الفوالذ أو 
P فشار خزف أو زجاج أو 
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 يكية على أنها تشمل المواد البوليمرية األخرى مثل المطاط.تفهم المواد البالست  :مالحظة

يبّ ن الجدول التالي الرموز التي تستشدم لتحديد أنواع العبوات تبعا  لنوع العبوات، والمادة المستشدمة في صنعها وفئتها؛  6-1-2-7
 تراطات المناسبة:ويعرض الجدول أيضا  إحاالت إلى الفقرات التي يمكن الرجوع إل ها لالطالع على االش

 الفقرة  الرمز  الفئة  المادة  النوع 

 1A1 بغطاء غ ر قابل للنزع  فوالذ -A أسطوانات -1
6-1-4-1 

 1A2 بغطاء قابل للنزع 

 B-  1 بغطاء غ ر قابل للنزع  ألومن ومB1 
6-1-4-2 

 1B2 بغطاء قابل للنزع 

 D-   1  خش  رقائقيD 6-1-4-5 

 G- 1  كرتون ليفيG 6-1-4-7 

 H- 1 بغطاء غ ر قابل للنزع  بالستيكH1 
6-1-4-8 

 1H2 بغطاء قابل للنزع 

 N- 1 بغطاء غ ر قابل للنزع  األلومن وم معدن، غ ر الفوالذ أوN ! 
6-1-4-3 

 1N2 بغطاء قابل للنزع 

 ( محجوز)  -2

 3A1 بغطاء غ ر قابل للنزع  فوالذ -A تنكات -3
6-1-4-4 

 3A2 للنزع بغطاء قابل 

 B-  3 بغطاء غ ر قابل للنزع  ألومن ومB1 
6-1-4-4 

 3B2 بغطاء قابل للنزع 

 H- 3 بغطاء غ ر قابل للنزع  بالستيكH1 
6-1-4-8 

 3H2 بغطاء قابل للنزع 

 4A 6-1-4-14  فوالذ -A صناديق -4

 B-  4  ألومن ومB 6-1-4-14 

 C  4 عادية  خش  طبيعيC1 
6-1-4-9 

 4C2 جدران مانعة للتنش ل ذات 

 D-   4  خش  رقائقيD 6-1-4-10 

 F-    4  خش  معاد التكوينF 6-1-4-11 

 G- 4  كرتون ليفيG 6-1-4-12 

 H- 4 ممدد بالستيكH1 
6-1-4-13 

 4H2 صل  

 N- 4  األلومن وم معدن، غ ر الفوالذ أوN 6-1-4-14 
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 عند االقتضاء؛وما إلى ذلك، يليه 
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 يكية على أنها تشمل المواد البوليمرية األخرى مثل المطاط.تفهم المواد البالست  :مالحظة
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 1N2 بغطاء قابل للنزع 

 ( محجوز)  -2

 3A1 بغطاء غ ر قابل للنزع  فوالذ -A تنكات -3
6-1-4-4 

 3A2 للنزع بغطاء قابل 

 B-  3 بغطاء غ ر قابل للنزع  ألومن ومB1 
6-1-4-4 

 3B2 بغطاء قابل للنزع 

 H- 3 بغطاء غ ر قابل للنزع  بالستيكH1 
6-1-4-8 

 3H2 بغطاء قابل للنزع 

 4A 6-1-4-14  فوالذ -A صناديق -4

 B-  4  ألومن ومB 6-1-4-14 

 C  4 عادية  خش  طبيعيC1 
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 4C2 جدران مانعة للتنش ل ذات 
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 الفقرة  الرمز  الفئة  المادة  النوع 

 5H1 طالء داخلي  أو بدون بطانة  بالستيك منسوج -H أوياس -5

 5H2 مانعة للتنش ل  6-1-4-16

 5H3 ال تتأثر بالماء 

 H- 5  رقائق البالستيكH4 6-1-4-17 

 L- 5 طالء داخلي  بدون بطانة أو  نسيجL1 

 5L2 مانعة للتنش ل  6-1-4-15

 5L3 ال تتأثر بالماء 

 M-  5 متعددة الطبقات  ورقM1 
6-1-4-18 

 5M2 تتأثر بالماء  الطبقات، ال متعددة 

 6HA1 6-1-4-19 في أسطوانة من الفوالذ  أوعية من البالستيك   -H عبوات مركبة   -6

 6HA2 6-1-4-19 في صندوق من الفوالذ 

 6HB1 6-1-4-19 في أسطوانة من األلومن وم 

 6HB2 6-1-4-19 في صندوق من األلومن وم 

 6HC 6-1-4-19 في صندوق خشبي 

 6HD1 6-1-4-19 في أسطوانة من الشش  الرقائقي 

 6HD2 6-1-4-19 في صندوق من الشش  الرقائقي 

 6HG1 6-1-4-19 في أسطوانة من الكرتون الليفي 

 6HG2 6-1-4-19 في صندوق من الكرتون الليفي 

 6HH1 6-1-4-19 في أسطوانة من البالستيك 

 6HH2 6-1-4-19 في صندوق من البالستيك 

 P-  6 في أسطوانة من الفوالذ  الفشار وعاء من الزجاج أو الشزف أوPA1 6-1-4-20 

 6PA2 6-1-4-20 في صندوق من الفوالذ 

 6PB1 6-1-4-20 في أسطوانة من األلومن وم 

 6PB2 6-1-4-20 في صندوق من األلومن وم 

 6PC 6-1-4-20 في صندوق خشبي 

 6PD1 6-1-4-20 الرقائقي في أسطوانة من الشش  

 6PD2 6-1-4-20 في سلة من الشوص 

 6PG1 6-1-4-20 في أسطوانة من الكرتون الليفي 

 6PG2 6-1-4-20 في صندوق من الكرتون الليفي 

 6PH1 6-1-4-20 في عبوات من البالستيك الممدد 

 6PH2 6-1-4-20 صل  في عبوات من البالستيك ال
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 العالماتوضع  6-1-3

تدل العالمات الموضمممممموعة على أن العبوة التي تحمل العالمة تعود إلى نموذج تصممممممميمي اجتاز االختبار التصممممممميمي   :1مالحظة 
تؤكد بالضمممرورة  بنجاح، وأنها تسمممتوفي اشمممتراطات  ذا الفصمممل التي تتعلق بصمممنع العبوة ولكن ليس باسمممتشدامها. ولذا، فإن العالمة بحد ذاتها ال

شدام العبوة ألية مادة: وعموما ، ينص الجزء الثالا من  ذه الالئحة على نوع العبوة )أسممممطوانة من الفوالذ على سممممب ل المثال(، والحد إمكان اسممممت 
 األقصى لسعتها و/أو كتلتها، وأن اشتراطات خاصة أخرى لكل مادة.

بتجديد ا واسمممتشدامها ونقلها وكذلك السممملطات  القصمممد من وضمممع العالمات  و مسممماعدة صمممانعي العبوات ومن يقومون   :2مالحظة 
يتعلق باسممتشدام عبوة جديدة، تكون العالمة األصمملية وسمم لة يسممتشدمها الصممانع )الصممانعون( لتع  ن نوع العبوة وبيان اشممتراطات   التنظيمية. وفيما

 اختبار األداء التي استوف ت.

إليه، في ح ن أنه قد يتطل  األمر إيالء مزيد من   ت االختبار وماال تقدم العالمات دائما  تفاصمممممم ل كاملة عن مسممممممتويا :3مالحظة 
سممممممجل العبوات التي اجتازت االختبارات   تقارير االختبار، أو االعتبار لهذه المسممممممتويات، وذلك مثال  عن طريق الرجوع إلى شممممممهادة االختبار، أو

 ذه  تعبئة مواد ع نت لها مجموعة تعبئة تقابل درجة خطر أقل. وفيب لYب ب أوXبنجاح. وعلى سب ل المثال، يمكن استشدام عبوة تحمل عالمة ب
المب ّن في اشممممممتراطات اختبار  25,2 أو 1,5، والتي يتم تحديد ا بمراعاة المعامل ( 1) الحالة تحدد القيمة القصمممممموى المسممممممموح بها للكثافة النسممممممبية

يمكن   1,2المشتبرة لتحتون على منتجات ذات كثافة نسمممممممبية   Iئة  حسممممممم  االقتضممممممماء، أن أن عبوات مجموعة التعب  5-1-6العبوات المب نة في  
لتعبئمة منتجمات ذات كثمافمة   IIIوعبوات لمجموعمة التعبئمة   أو 1,8لتعبئمة منتجمات ذات كثمافمة نسممممممممممممممبيمة   II اسممممممممممممممتشمدامهما كعبوات لمجموعمة التعبئمة

 نتجات ذات الكثافة النسبية األعلى.، وذلك بالطبع شريطة أن تفي  ذه العبوات بجميع المعاي ر الوظيأية للم2,7 نسبية
تحمل كل عبوة مشصممصممة لالسممتشدام وفقا  لهذه الالئحة عالمات مسممتديمة ومقروءة وموضمموعة في مكان وبحجم مناسممب ن   6-1-3-1

  نها على قمة العبوةنسمممم  مكررة م  كغ، تظهر العالمات أو   30حالة العبوات التي تتجاوز كتلتها اإلجمالية  للعبوة بح ا تسممممهل رؤية العالمات. وفي 
  30لترا  أو كتلتها الصممافية القصمموى   30مم، باسممتثناء العبوات التي ال تتجاوز سممعتها    12وال يقل ارتفاع الحروف واألرقام والرموز عن   على جانبها.  أو 

كغ، ح ا تكون   5لترات أو كتلتها الصمممافية القصممموى  5مم، وباسمممتثناء العبوات التي ال تتجاوز سمممعتها   6ح ا يج  أال يقل ارتفاعها عن   وغ، 
 بحجم مناس 

 يلي: وتب ن العالمات ما 

 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات )أ(

الصممممممممممهريج   حاويات السمممممممممموائ  المرنة أو ال يسممممممممممتشدم  ذا الرمز في أن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل   أو الالنق
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو

ب بمديال  عن  UNوفي حمالمة العبوات المعمدنيمة التي تحممل عالممات بمارزة، يمكن اسممممممممممممممتشمدام الحرف ن الكب رين ب 
 الرمز الموضح أعاله؛

 ؛2-1-6ورد في  الرمز الذن يدل على نوع العبوة وفقا  لما )ب(

 رمز يتكون من جزأين: )ج(

 حرف يدل على مجموعة )مجموعات( التعبئة التي اجتاز النموذج التصميمي اختباراتها بنجاح: '1'
 X   لمجموعات التعبئةI وII  وIII 
 Y   لمجموعتي التعبئةII  وIII 
 Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 __________ 

 ( و ي مستشدمة في سائر  ذا النص.SG( مرادفة للثقل النوعي )dتعتبر الكثافة النسبية ) (1)
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 الفقرة  الرمز  الفئة  المادة  النوع 

 5H1 طالء داخلي  أو بدون بطانة  بالستيك منسوج -H أوياس -5

 5H2 مانعة للتنش ل  6-1-4-16

 5H3 ال تتأثر بالماء 

 H- 5  رقائق البالستيكH4 6-1-4-17 

 L- 5 طالء داخلي  بدون بطانة أو  نسيجL1 

 5L2 مانعة للتنش ل  6-1-4-15

 5L3 ال تتأثر بالماء 

 M-  5 متعددة الطبقات  ورقM1 
6-1-4-18 

 5M2 تتأثر بالماء  الطبقات، ال متعددة 

 6HA1 6-1-4-19 في أسطوانة من الفوالذ  أوعية من البالستيك   -H عبوات مركبة   -6

 6HA2 6-1-4-19 في صندوق من الفوالذ 

 6HB1 6-1-4-19 في أسطوانة من األلومن وم 

 6HB2 6-1-4-19 في صندوق من األلومن وم 

 6HC 6-1-4-19 في صندوق خشبي 

 6HD1 6-1-4-19 في أسطوانة من الشش  الرقائقي 

 6HD2 6-1-4-19 في صندوق من الشش  الرقائقي 

 6HG1 6-1-4-19 في أسطوانة من الكرتون الليفي 

 6HG2 6-1-4-19 في صندوق من الكرتون الليفي 

 6HH1 6-1-4-19 في أسطوانة من البالستيك 

 6HH2 6-1-4-19 في صندوق من البالستيك 

 P-  6 في أسطوانة من الفوالذ  الفشار وعاء من الزجاج أو الشزف أوPA1 6-1-4-20 

 6PA2 6-1-4-20 في صندوق من الفوالذ 

 6PB1 6-1-4-20 في أسطوانة من األلومن وم 

 6PB2 6-1-4-20 في صندوق من األلومن وم 

 6PC 6-1-4-20 في صندوق خشبي 

 6PD1 6-1-4-20 الرقائقي في أسطوانة من الشش  

 6PD2 6-1-4-20 في سلة من الشوص 

 6PG1 6-1-4-20 في أسطوانة من الكرتون الليفي 

 6PG2 6-1-4-20 في صندوق من الكرتون الليفي 

 6PH1 6-1-4-20 في عبوات من البالستيك الممدد 

 6PH2 6-1-4-20 صل  في عبوات من البالستيك ال
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 العالماتوضع  6-1-3

تدل العالمات الموضمممممموعة على أن العبوة التي تحمل العالمة تعود إلى نموذج تصممممممميمي اجتاز االختبار التصممممممميمي   :1مالحظة 
تؤكد بالضمممرورة  بنجاح، وأنها تسمممتوفي اشمممتراطات  ذا الفصمممل التي تتعلق بصمممنع العبوة ولكن ليس باسمممتشدامها. ولذا، فإن العالمة بحد ذاتها ال

شدام العبوة ألية مادة: وعموما ، ينص الجزء الثالا من  ذه الالئحة على نوع العبوة )أسممممطوانة من الفوالذ على سممممب ل المثال(، والحد إمكان اسممممت 
 األقصى لسعتها و/أو كتلتها، وأن اشتراطات خاصة أخرى لكل مادة.

بتجديد ا واسمممتشدامها ونقلها وكذلك السممملطات  القصمممد من وضمممع العالمات  و مسممماعدة صمممانعي العبوات ومن يقومون   :2مالحظة 
يتعلق باسممتشدام عبوة جديدة، تكون العالمة األصمملية وسمم لة يسممتشدمها الصممانع )الصممانعون( لتع  ن نوع العبوة وبيان اشممتراطات   التنظيمية. وفيما

 اختبار األداء التي استوف ت.

إليه، في ح ن أنه قد يتطل  األمر إيالء مزيد من   ت االختبار وماال تقدم العالمات دائما  تفاصمممممم ل كاملة عن مسممممممتويا :3مالحظة 
سممممممجل العبوات التي اجتازت االختبارات   تقارير االختبار، أو االعتبار لهذه المسممممممتويات، وذلك مثال  عن طريق الرجوع إلى شممممممهادة االختبار، أو

 ذه  تعبئة مواد ع نت لها مجموعة تعبئة تقابل درجة خطر أقل. وفيب لYب ب أوXبنجاح. وعلى سب ل المثال، يمكن استشدام عبوة تحمل عالمة ب
المب ّن في اشممممممتراطات اختبار  25,2 أو 1,5، والتي يتم تحديد ا بمراعاة المعامل ( 1) الحالة تحدد القيمة القصمممممموى المسممممممموح بها للكثافة النسممممممبية

يمكن   1,2المشتبرة لتحتون على منتجات ذات كثافة نسمممممممبية   Iئة  حسممممممم  االقتضممممممماء، أن أن عبوات مجموعة التعب  5-1-6العبوات المب نة في  
لتعبئمة منتجمات ذات كثمافمة   IIIوعبوات لمجموعمة التعبئمة   أو 1,8لتعبئمة منتجمات ذات كثمافمة نسممممممممممممممبيمة   II اسممممممممممممممتشمدامهما كعبوات لمجموعمة التعبئمة

 نتجات ذات الكثافة النسبية األعلى.، وذلك بالطبع شريطة أن تفي  ذه العبوات بجميع المعاي ر الوظيأية للم2,7 نسبية
تحمل كل عبوة مشصممصممة لالسممتشدام وفقا  لهذه الالئحة عالمات مسممتديمة ومقروءة وموضمموعة في مكان وبحجم مناسممب ن   6-1-3-1

  نها على قمة العبوةنسمممم  مكررة م  كغ، تظهر العالمات أو   30حالة العبوات التي تتجاوز كتلتها اإلجمالية  للعبوة بح ا تسممممهل رؤية العالمات. وفي 
  30لترا  أو كتلتها الصممافية القصمموى   30مم، باسممتثناء العبوات التي ال تتجاوز سممعتها    12وال يقل ارتفاع الحروف واألرقام والرموز عن   على جانبها.  أو 

كغ، ح ا تكون   5لترات أو كتلتها الصمممافية القصممموى  5مم، وباسمممتثناء العبوات التي ال تتجاوز سمممعتها   6ح ا يج  أال يقل ارتفاعها عن   وغ، 
 بحجم مناس 

 يلي: وتب ن العالمات ما 

 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات )أ(

الصممممممممممهريج   حاويات السمممممممممموائ  المرنة أو ال يسممممممممممتشدم  ذا الرمز في أن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل   أو الالنق
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو

ب بمديال  عن  UNوفي حمالمة العبوات المعمدنيمة التي تحممل عالممات بمارزة، يمكن اسممممممممممممممتشمدام الحرف ن الكب رين ب 
 الرمز الموضح أعاله؛

 ؛2-1-6ورد في  الرمز الذن يدل على نوع العبوة وفقا  لما )ب(

 رمز يتكون من جزأين: )ج(

 حرف يدل على مجموعة )مجموعات( التعبئة التي اجتاز النموذج التصميمي اختباراتها بنجاح: '1'
 X   لمجموعات التعبئةI وII  وIII 
 Y   لمجموعتي التعبئةII  وIII 
 Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 __________ 

 ( و ي مستشدمة في سائر  ذا النص.SG( مرادفة للثقل النوعي )dتعتبر الكثافة النسبية ) (1)
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بة إلى أول رقم '2' عشممممممرن، التي اختبر من أجلها النموذج التصممممممميمي للعبوات التي   الكثافة النسممممممبية مقرَّ
  .1,2تتجاوز الكثافة النسمممممبية  توجد بها عبوات داخلية لتعبئة السممممموائل؛ ويمكن إغفال  ذا البيان إذا لم  ال 

لوغرامات في حالة العبوات المشصمممممصمممممة لتعبئة المواد الصممممملبة وتذكر الكتلة اإلجمالية القصممممموى بالك  
 التي تحتون على عبوات داخلية؛ أو

يمدل، في حمالمة العبوات )غ ر   عبوات داخليممة، أو ب ف ممدل على أن العبوة لنقممل مواد صمممممممممممممملبممة أوSأمما الحرف ب )د(
ن ثبتت قدرة العبوة على العبوات المجمعة( المشصمممصمممة الحتواء السممموائل، على ضمممغط االختبار اله درولي الذ

 ك لوباسكال؛ 10تحمُّله معبرا  عنه بالك لوباسكال ومقربا  إلى أقرب 

يب ن بشمكل مالئم شمهر صمنع العبوة في حالة العبوات من   آخر رقم ن من السمنة التي صمنعت ف ها العبوة. كما )ه(
. ويمكن بيمان ذلمك على العبوة في موضممممممممممممممع مشتل  عن موضممممممممممممممع بقيمة العالممات. ومن  3Hو  1Hالنوع ن  

 الطرائق المالئمة في  ذا الصدد:

وفي  ذه الحالة، وعندما تكون السمماعة موضمموعة ا المكان.  يمكن عرض الرقم ن األخ رين لسممنة الصممنع في  ذ * 
إلى جان  عالمة النموذج التصممممميمي المسممممتوفي لشممممروط األمم المتحدة، يمكن االسممممتغناء عن بيان السممممنة في 
العالمة. وفي المقابل، عندما ال تكون السممممممماعة موضممممممموعة إلى جان  عالمة النموذج التصمممممممميمي المسمممممممتوفي 

 .، يج  أن يكون الرقمان اللذان يش ران إلى السنة في العالمة وفي الساعة متطابق نلشروط األمم المتحدة

يمكن أيضمما  قبول طرائق أخرى تعطي الحد األدنى المطلوب من المعلومات في شممكل ثابت ومرئي  مالحظة:
 ومقروء.

المركبات في نظام اسمممممممم الدولة المرخصمممممممة بتشصممممممميص العالمة، ويعبر عنه بالعالمة المم زة المسمممممممتشدمة في  )و(
 ؛( 2) المرور الدولي

 أية عالمة تم  ز أخرى للعبوة تحدد ا السلطة المشتصة. اسم الصانع أو )ز(

لتر  100سمعتها  ، تحمل كل أسمطوانة معدنية جديدة تتجاوز1-3-1-6باإلضمافة إلى العالمات المسمتديمة الواردة في  6-1-3-2
)أ( إلى )ه( على قاعها، مع بيان السمممممك االسمممممي للمعدن المسممممتشدم في جسمممممها على األقل )بالمليمترات إلى 1-3-1-6العالمات المب نة في 

مم(، في شمكل دائم )بالنقش البارز على سمب ل المثال(. وعندما يكون السممك االسممي لكل من غطائي أسمطوانة معدنية أقل من سممك  0,1أقرب  
             يب ن السمممممممك االسمممممممي لكل من الغطاء العلون والجسممممممم والقاع على القاع في شممممممكل دائم )بالنقش البارز مثال (، وعلى سممممممب ل المثال   الجسممممممم 

ب. ويحدد السممممك االسممممي للمعدن وفقا  للم يار المناسممم  من معاي ر المنظمة الدولية للتوح د القياسمممي، 1,0- 1,0- 0,9ب  ب أو 1,0- 1,2- 1,0ب 
)و( و)ز( في شممممممممممممممكمل دائم )بمالنقش البمارز مثال (  1- 3- 1- 6توضممممممممممممممع العالممات المب نمة في   في حمالمة الفوالذ. وال   ISO 3574:1999مثمل  

 . 5- 3- 1- 6  و منصوص عليه في  باستثناء ما 

  من )أ( إلى )ه(، بصمممممورة   1- 3- 1- 6، العالمات المب نة في  2- 3- 1- 6عدا العبوات المشمممممار إل ها في   تحمل كل عبوة، ما  6-1-3-3
تجديد دائمة، إذا كانت قابلة ألن تجرى لها عملية تجديد السممممممتشدامها من جديد. وتعتبر العالمات دائمة إذا كانت قادرة على أن تتحمل عملية ال

 __________ 

للسمممم ر على الطرق أو   1949 زة لدولة التسممممج ل المسممممتشدمة في الشمممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفقا  التفاةية جنيف لعام  العالمة المم (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 ذه العالمات الدائمة محل    لتر، يجوز أن تحل 100 حالة العبوات غ ر األسممممممطوانات المعدنية التي تتجاوز سممممممعتها )بالنقش البارز مثال (. وفي
 .1-3-1-6العالمات الدائمة المناظرة المب نة في 

في حالة األسمممطوانات المعدنية المعاد صمممنعها، ليس من الضمممرورن أن تكون العالمات دائمة )بالنقش البارز مثال ( إذا  6-1-3-4
إزالة لمكونات هيكلية أصمممممم لة. وتحمل كل أسممممممطوانة معدنية معاد صممممممنعها العالمات المب نة في  تغ  ر أو يكن  ناع تغ  ر في نوع العبوة وال لم
 الجان . في شكل دائم )بالنقش البارز مثال ( على الغطاء العلون أو)أ( إلى )ه( 6-1-3-1

يجوز في األسمطوانات المعدنية المصمنوعة من مواد )مثل الفوالذ غ ر القابل للصمدأ(، المصمممة بح ا يعاد اسمتشدامها   6-1-3-5
 ال (.)و( و)ز( بشكل دائم )بالنقش البارز مث 1-3-1-6تكرارا ، أن تحمل العالمات المب نة في 

. وتوضمممع  1-2-1ب على العبوات المصمممّنعة من مواد بالسمممتيكية معاد صمممنعها حسمممبما ورد في  RECتوضمممع العالمة ب 6-1-3-6
 .1-3-1-6 ذه العالمة بقرب العالمة المذكورة في 

. ويفصممممممممممممل كل عنصممممممممممممر في العالمات المطلوبة في  ذه الفقرات  1-3-1-6توضممممممممممممع العالمات بالترت   المب ن في  6-1-3-7
بمسمافة، حتى يتسمنى  مثال  بشمرطة مائلة ب/ب أو -، حسمبما يناسم ، فصمال  واضمحا   8-3-1-6لفرعية، وكذلك في الفقرات من )ح( إلى )ن( في ا

 .10-3-1-6تم  ز ا بسهولة. وترد أمثلة على ذلك في 

            وفقا   وال تحول أية عالمات إضممممممممممممافية ترخص بها السمممممممممممملطة المشتصممممممممممممة دون تم  ز أجزاء العالمة بشممممممممممممكل صممممممممممممحيح 
 .1-3-1-6للفقرة 

 بعد تجديد عبوة ما، يتع ن على من قام بتجديد ا أن يضع عل ها عالمات دائمة بالترت   التالي: 6-1-3-8

اسممممممم الدولة التي تم ف ها تجديد العبوة، ويعبر عنه بالعالمة المم زة المسممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور   )ح(
 ؛( 2) الدولي

 أن تم  ز آخر للعبوة تحدده السلطة المشتصة؛ اسم مجدد العبوة أو )ط(

ب على كل عبوة اجتازت بنجاح اختبار منع التسممممرب المشممممار  Lب؛ ويضمممماف الحرف بRسممممنة التجديد؛ والحرف ب )ن(
 .3-1-1-6إليه في 

  جانبها،  ( من على غطائها العلون أو )أ( إلى )د 1- 3- 1- 6إذا سمممممّب  تجديد أسمممممطوانة معدنية اختفاء العالمات المطلوبة في   6-1-3-9
تشم ر  ذه العالمات إلى قدرة   )ح( و)ط( و)ن(. وال8-3-1-6ورد في   يج  أيضما  على الجهة التي جددتها أن تضمعها بشمكل دائم، متبوعة بما

 أداء أوبر من تلك التي اختبر من أجلها النموذج التصميمي األصلي ووضعت عليه عالماتها.

 NEWأمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة  6-1-3-10

 
4G/Y145/S/02 

NL/VL823 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 لصندوق جديد من الكرتون الليفي

 
1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز( -3-1-6حسبما  و مب ن في  

ألسممممممممممممممطوانممة فوالذيممة جممديممدة لتعبئممة 
 السوائل

 
1A2/Y150/S/01 

NL/VL825 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

ألسممممممممممممممطوانممة فوالذيممة جممديممدة لتعبئممة 
 عبوات داخلية مواد صلبة أو

 
4HW/Y136/S/98 

NL/VL826 
 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

لصمممممممندوق جديد من البالسمممممممتيك ذن  
 مواصفات مكافئة 

 __________ 

للسمممم ر على الطرق أو   1949النقل الدولي، مثال  وفقا  التفاةية جنيف لعام  العالمة المم زة لدولة التسممممج ل المسممممتشدمة في الشمممماحنات ذات المحرع والمقطورات في  (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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بة إلى أول رقم '2' عشممممممرن، التي اختبر من أجلها النموذج التصممممممميمي للعبوات التي   الكثافة النسممممممبية مقرَّ
  .1,2تتجاوز الكثافة النسمممممبية  توجد بها عبوات داخلية لتعبئة السممممموائل؛ ويمكن إغفال  ذا البيان إذا لم  ال 

لوغرامات في حالة العبوات المشصمممممصمممممة لتعبئة المواد الصممممملبة وتذكر الكتلة اإلجمالية القصممممموى بالك  
 التي تحتون على عبوات داخلية؛ أو

يمدل، في حمالمة العبوات )غ ر   عبوات داخليممة، أو ب ف ممدل على أن العبوة لنقممل مواد صمممممممممممممملبممة أوSأمما الحرف ب )د(
ن ثبتت قدرة العبوة على العبوات المجمعة( المشصمممصمممة الحتواء السممموائل، على ضمممغط االختبار اله درولي الذ

 ك لوباسكال؛ 10تحمُّله معبرا  عنه بالك لوباسكال ومقربا  إلى أقرب 

يب ن بشمكل مالئم شمهر صمنع العبوة في حالة العبوات من   آخر رقم ن من السمنة التي صمنعت ف ها العبوة. كما )ه(
. ويمكن بيمان ذلمك على العبوة في موضممممممممممممممع مشتل  عن موضممممممممممممممع بقيمة العالممات. ومن  3Hو  1Hالنوع ن  

 الطرائق المالئمة في  ذا الصدد:

وفي  ذه الحالة، وعندما تكون السمماعة موضمموعة ا المكان.  يمكن عرض الرقم ن األخ رين لسممنة الصممنع في  ذ * 
إلى جان  عالمة النموذج التصممممميمي المسممممتوفي لشممممروط األمم المتحدة، يمكن االسممممتغناء عن بيان السممممنة في 
العالمة. وفي المقابل، عندما ال تكون السممممممماعة موضممممممموعة إلى جان  عالمة النموذج التصمممممممميمي المسمممممممتوفي 

 .، يج  أن يكون الرقمان اللذان يش ران إلى السنة في العالمة وفي الساعة متطابق نلشروط األمم المتحدة

يمكن أيضمما  قبول طرائق أخرى تعطي الحد األدنى المطلوب من المعلومات في شممكل ثابت ومرئي  مالحظة:
 ومقروء.

المركبات في نظام اسمممممممم الدولة المرخصمممممممة بتشصممممممميص العالمة، ويعبر عنه بالعالمة المم زة المسمممممممتشدمة في  )و(
 ؛( 2) المرور الدولي

 أية عالمة تم  ز أخرى للعبوة تحدد ا السلطة المشتصة. اسم الصانع أو )ز(

لتر  100سمعتها  ، تحمل كل أسمطوانة معدنية جديدة تتجاوز1-3-1-6باإلضمافة إلى العالمات المسمتديمة الواردة في  6-1-3-2
)أ( إلى )ه( على قاعها، مع بيان السمممممك االسمممممي للمعدن المسممممتشدم في جسمممممها على األقل )بالمليمترات إلى 1-3-1-6العالمات المب نة في 

مم(، في شمكل دائم )بالنقش البارز على سمب ل المثال(. وعندما يكون السممك االسممي لكل من غطائي أسمطوانة معدنية أقل من سممك  0,1أقرب  
             يب ن السمممممممك االسمممممممي لكل من الغطاء العلون والجسممممممم والقاع على القاع في شممممممكل دائم )بالنقش البارز مثال (، وعلى سممممممب ل المثال   الجسممممممم 

ب. ويحدد السممممك االسممممي للمعدن وفقا  للم يار المناسممم  من معاي ر المنظمة الدولية للتوح د القياسمممي، 1,0- 1,0- 0,9ب  ب أو 1,0- 1,2- 1,0ب 
)و( و)ز( في شممممممممممممممكمل دائم )بمالنقش البمارز مثال (  1- 3- 1- 6توضممممممممممممممع العالممات المب نمة في   في حمالمة الفوالذ. وال   ISO 3574:1999مثمل  

 . 5- 3- 1- 6  و منصوص عليه في  باستثناء ما 

  من )أ( إلى )ه(، بصمممممورة   1- 3- 1- 6، العالمات المب نة في  2- 3- 1- 6عدا العبوات المشمممممار إل ها في   تحمل كل عبوة، ما  6-1-3-3
تجديد دائمة، إذا كانت قابلة ألن تجرى لها عملية تجديد السممممممتشدامها من جديد. وتعتبر العالمات دائمة إذا كانت قادرة على أن تتحمل عملية ال
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 ذه العالمات الدائمة محل    لتر، يجوز أن تحل 100 حالة العبوات غ ر األسممممممطوانات المعدنية التي تتجاوز سممممممعتها )بالنقش البارز مثال (. وفي
 .1-3-1-6العالمات الدائمة المناظرة المب نة في 

في حالة األسمممطوانات المعدنية المعاد صمممنعها، ليس من الضمممرورن أن تكون العالمات دائمة )بالنقش البارز مثال ( إذا  6-1-3-4
إزالة لمكونات هيكلية أصمممممم لة. وتحمل كل أسممممممطوانة معدنية معاد صممممممنعها العالمات المب نة في  تغ  ر أو يكن  ناع تغ  ر في نوع العبوة وال لم
 الجان . في شكل دائم )بالنقش البارز مثال ( على الغطاء العلون أو)أ( إلى )ه( 6-1-3-1

يجوز في األسمطوانات المعدنية المصمنوعة من مواد )مثل الفوالذ غ ر القابل للصمدأ(، المصمممة بح ا يعاد اسمتشدامها   6-1-3-5
 ال (.)و( و)ز( بشكل دائم )بالنقش البارز مث 1-3-1-6تكرارا ، أن تحمل العالمات المب نة في 

. وتوضمممع  1-2-1ب على العبوات المصمممّنعة من مواد بالسمممتيكية معاد صمممنعها حسمممبما ورد في  RECتوضمممع العالمة ب 6-1-3-6
 .1-3-1-6 ذه العالمة بقرب العالمة المذكورة في 

. ويفصممممممممممممل كل عنصممممممممممممر في العالمات المطلوبة في  ذه الفقرات  1-3-1-6توضممممممممممممع العالمات بالترت   المب ن في  6-1-3-7
بمسمافة، حتى يتسمنى  مثال  بشمرطة مائلة ب/ب أو -، حسمبما يناسم ، فصمال  واضمحا   8-3-1-6لفرعية، وكذلك في الفقرات من )ح( إلى )ن( في ا

 .10-3-1-6تم  ز ا بسهولة. وترد أمثلة على ذلك في 

            وفقا   وال تحول أية عالمات إضممممممممممممافية ترخص بها السمممممممممممملطة المشتصممممممممممممة دون تم  ز أجزاء العالمة بشممممممممممممكل صممممممممممممحيح 
 .1-3-1-6للفقرة 

 بعد تجديد عبوة ما، يتع ن على من قام بتجديد ا أن يضع عل ها عالمات دائمة بالترت   التالي: 6-1-3-8

اسممممممم الدولة التي تم ف ها تجديد العبوة، ويعبر عنه بالعالمة المم زة المسممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور   )ح(
 ؛( 2) الدولي

 أن تم  ز آخر للعبوة تحدده السلطة المشتصة؛ اسم مجدد العبوة أو )ط(

ب على كل عبوة اجتازت بنجاح اختبار منع التسممممرب المشممممار  Lب؛ ويضمممماف الحرف بRسممممنة التجديد؛ والحرف ب )ن(
 .3-1-1-6إليه في 

  جانبها،  ( من على غطائها العلون أو )أ( إلى )د 1- 3- 1- 6إذا سمممممّب  تجديد أسمممممطوانة معدنية اختفاء العالمات المطلوبة في   6-1-3-9
تشم ر  ذه العالمات إلى قدرة   )ح( و)ط( و)ن(. وال8-3-1-6ورد في   يج  أيضما  على الجهة التي جددتها أن تضمعها بشمكل دائم، متبوعة بما

 أداء أوبر من تلك التي اختبر من أجلها النموذج التصميمي األصلي ووضعت عليه عالماتها.

 NEWأمثلة لعالمات توضع على عبوات جديدة  6-1-3-10

 
4G/Y145/S/02 

NL/VL823 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 لصندوق جديد من الكرتون الليفي

 
1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز( -3-1-6حسبما  و مب ن في  

ألسممممممممممممممطوانممة فوالذيممة جممديممدة لتعبئممة 
 السوائل

 
1A2/Y150/S/01 

NL/VL825 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

ألسممممممممممممممطوانممة فوالذيممة جممديممدة لتعبئممة 
 عبوات داخلية مواد صلبة أو

 
4HW/Y136/S/98 

NL/VL826 
 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

لصمممممممندوق جديد من البالسمممممممتيك ذن  
 مواصفات مكافئة 

 __________ 

للسمممم ر على الطرق أو   1949النقل الدولي، مثال  وفقا  التفاةية جنيف لعام  العالمة المم زة لدولة التسممممج ل المسممممتشدمة في الشمممماحنات ذات المحرع والمقطورات في  (2)
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1A2/Y/100/01 

USA/MM5 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

ألسممممطوانة من الفوالذ أع د صممممنعها  
 الحتواء سوائل

 RECONDITIONEDأمثلة لعالمات توضع على عبوات مجددة  6-1-3-11

 
1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01 RL 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في   
 )ح( و)ط( و)ن(8-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 

 
1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في   
 )ح( و)ط( و)ن(8-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 

 SALVAGEمثال لعالمة توضع على عبوة احتياطية  6-1-3-12
1A2T/Y300/S/01 
USA/abc 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه(1-3-1-6حسبما  و مب ن في   
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 

  عدة  ، يمكن أن توضمممممممع على سمممممممطر واحد أو 12- 3- 1- 6و   11- 3- 1- 6و   10- 3- 1- 6العالمة، المقدمة عنها أمثلة في   مالحظة:
 أسطر بشرط التق د بالتسلسل الصحيح.

عندما تكون العبوة مطابقة لنموذج تصمممممممممممممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممممممممممممميمية المشتبرة للعبوات، بما في ذلك   6-1-3-13 
ميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممميمية المشتبرة للعبوات الوسممميطة للسممموائ  أو العبوات الكب رة، يجوز أن تحمل العبوة أوثر من نموذج تصممم 

عالمة تب ن ما اسممممتوفي من اشممممتراطات اختبار األداء ذات الصمممملة. وعندما تكون أوثر من عالمة ظا رة  على العبوة، يج  أن تظهر العالمات 
 .بعضها، ويج  أن تكون كل عالمة ظا رة  بكاملها على مقربة من

 اشتراطات تتعلق بالعبوات 6-1-4

 اشتراطات عامة 6-1-4-0
 ال ُيسمح بأن يشكل أن نفاذ للمادة من العبوة المحتوية لها خطرا في ظروف النقل العادية. 

 األسطوانات الفوالذية 6-1-4-1
1A1 بغطاء غ ر قابل للنزع 

1A2  للنزعبغطاء قابل 

يصممممممنع جسممممممم األسممممممطوانة واألغطية من ألواح الفوالذ من نوع مناسمممممم  وبسممممممماوة كافية تتناسمممممم  مع سممممممعة األسممممممطوانة   6-1-4-1-1
 واالستشدام المقصود.

في حالة األسممممطوانات المصممممنوعة من فوالذ كربوني، تحدد أنواع الفوالذ بالمناسممممبةب وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د  مالحظة:
بصممممممأيحة من فوالذ كربوني مدلفن على السمممممماخن ذن خصممممممائص تجارية وقابل للسممممممح ب. وم يار المنظمة    ISO 3573:1999 اسممممممي، رقمالقي 

حالة   بصأيحة من فوالذ كربوني مدلفن على البارد ذن خصائص تجارية وقابل للسح ب. وفي  ISO 3574:1999 الدولية لتوح د المقاييس، رقم
لتر تحدد أنواع فوالذ بمناسممممممبةب، إضممممممافة إلى المعاي ر المذكورة آنفا  وفقا   100ذ كربوني التي تقل سممممممعتها عن األسممممممطوانات المصممممممنوعة من فوال

ب  ISO 11950:1995 بصمممممأيح إلكترول تي مدلفن على الباردب والم يار رقم  ISO 11949:1995 لم يار المنظمة الدولية لتوح د المقاييس، رقم
بلوحة سممممممموداء مدلفنة على البارد بشمممممممكل   ISO 11951:1995 ارد ومطلي بالكروم/أوسممممممم د الكرومب والم يار رقمفوالذ إلكترول تي مدلفن على الب 

 الفوالذ اإللكترول تي المدلفن على البارد والمطليب. ملفوف إلنتاج الصأيح اإللكترول تي المدلفن على البارد أو
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تلحم  لترا  من السممائل. وتدرز درزات الجسممم ميكانيكيا  أو 40من  تلحم درزات الجسممم في األسممطوانات التي تتسممع ألوثر 6-1-4-1-2
 أقل من السائل. لترا أو 40 في حالة أسطوانات نقل المواد الصلبة أو

 تلحم، ويمكن ترك   حلقات تقوية منفصلة. تدرز الحواف ميكانيكيا  أو 6-1-4-1-3

على األقل   يقل عن طوق ن ممددين للدحرجة أو لترا  ما ال  60بوجه عام، يحمل جسممممم األسممممطوانة التي تتجاوز سممممعتها  6-1-4-1-4
تلحم أطواق الدحرجة   يمكن انزالقها. وال طوق ن مسمممممتقل ن للدحرجة. فإذا كانت  ناع أطواق مسمممممتقلة للدحرجة، تثبت ج دا  على الجسمممممم بح ا ال

 بطريقة اللحام بالنقط.

 7 (1A1)غطاء األسمممطوانة ذات الغطاء غ ر القابل للنزع  ال يتجاوز قطر فتحة الملء والتفريغ والتنأيس في جسمممم أو 6-1-4-1-5
(. وتصمممم وسمم لة إغالق الفتحة في 1A2األسممطوانات ذات الفتحات التي يتجاوز قطر ا ذلك فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع ) سممم. أما
تلحم  نة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسممممرب في ظروف النقل العادية. وتدرز حافة وسمممم لة اإلغالق ميكانيكيا  أوغطاء األسممممطوا جسممممم أو

 تكن وسائل اإلغالق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها. أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما لم في مكانها. وتستشدم حشايا أو

األسممطوانات  ل إغالق األسممطوانات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل محكمة، وبح ا تظلتصمممم وتسممتشدم وسممائ  6-1-4-1-6
 أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع األغطية القابلة للنزع. مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. وتستشدم حشايا أو

وسمممممممائل اإلغالق ولوازم الترك   متوافقة مع المحتويات تكن المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع األجسمممممممام واألغطية و  إذا لم 6-1-4-1-7
المعالجة بالشواص الواةية  تعالج معالجة مناسممبة. ويحتفي الطالء أو المطلوب نقلها، تغطى السممطوح الداخلية لألسممطوانة بطالء واق مناسمم  أو

 في ظروف النقل العادية.

 لترا . 450 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-1-8

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-1-9

 األسطوانات المصنوعة من األلومنيوم 6-1-4-2
1B1 بغطاء غ ر قابل للنزع 
1B2 بغطاء قابل للنزع 

من سمبيكة ألومن وم. وتكون مادة  في المائة أو 99تقل درجة نقاوته عن  يصمنع جسمم وغطاء األسمطوانة من ألومن وم ال 6-1-4-2-1
 مك كاف تبعا  لسعة األسطوانة واالستشدام المقصود.الصنع من نوع مناس  وس

 تلحم جميع الدرزات. وتقوى درزات الحواف، إن وجدت، بحلقات تقوية منفصلة. 6-1-4-2-2

على األقل   يقل عن طوق ن ممددين للدحرجة أو لترا  ما ال  60بوجه عام، يحمل جسممممم األسممممطوانة التي تتجاوز سممممعتها  6-1-4-2-3
تلحم أطواق الدحرجة   يمكن انزالقها. وال دحرجة. فإذا كانت  ناع أطواق مسمممممتقلة للدحرجة، تثبت ج دا  على الجسمممممم بح ا الطوق ن مسمممممتقل ن لل

 بطريق اللحام بالنقط.

             غطممماء األسممممممممممممممطوانمممات ذات الغطممماء غ ر القمممابمممل ال يتجممماوز قطر فتحمممات المممملء والتفريغ والتنأيس في جسممممممممممممممم أو 6-1-4-2-4
(. وتصممممم وسممم لة  1B2األسمممطوانات ذات الفتحات التي يتجاوز قطر ا ذلك فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع ) سمممم. أما 7 (1B1)للنزع 

غطاء األسمممطوانة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسمممرب في ظروف النقل العادية. وتلحم حواف وسمممائل اإلغالق  إغالق الفتحة في جسمممم أو
تكن وسمممائل اإلغالق  أية وسمممائل إحكام أخرى مع وسمممائل اإلغالق ما لم ا بح ا يوفر اللحام درزة مانعة للتسمممرب. وتسمممتشدم حشمممايا أوفي مكانه

 ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها.

ات األسممطوان  تصمممم وتسممتشدم وسممائل إغالق األسممطوانات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل محكمة، وبح ا تظل 6-1-4-2-5
 أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع األغطية القابلة للنزع. مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. وتستشدم حشايا أو
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1A2/Y/100/01 

USA/MM5 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في  
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

ألسممممطوانة من الفوالذ أع د صممممنعها  
 الحتواء سوائل

 RECONDITIONEDأمثلة لعالمات توضع على عبوات مجددة  6-1-3-11

 
1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/01 RL 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في   
 )ح( و)ط( و)ن(8-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 

 
1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00 R 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( 1-3-1-6حسبما  و مب ن في   
 )ح( و)ط( و)ن(8-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 

 SALVAGEمثال لعالمة توضع على عبوة احتياطية  6-1-3-12
1A2T/Y300/S/01 
USA/abc 

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه(1-3-1-6حسبما  و مب ن في   
 )و( و)ز(1-3-1-6حسبما  و مب ن في  

 

  عدة  ، يمكن أن توضمممممممع على سمممممممطر واحد أو 12- 3- 1- 6و   11- 3- 1- 6و   10- 3- 1- 6العالمة، المقدمة عنها أمثلة في   مالحظة:
 أسطر بشرط التق د بالتسلسل الصحيح.

عندما تكون العبوة مطابقة لنموذج تصمممممممممممممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممممممممممممميمية المشتبرة للعبوات، بما في ذلك   6-1-3-13 
ميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممميمية المشتبرة للعبوات الوسممميطة للسممموائ  أو العبوات الكب رة، يجوز أن تحمل العبوة أوثر من نموذج تصممم 

عالمة تب ن ما اسممممتوفي من اشممممتراطات اختبار األداء ذات الصمممملة. وعندما تكون أوثر من عالمة ظا رة  على العبوة، يج  أن تظهر العالمات 
 .بعضها، ويج  أن تكون كل عالمة ظا رة  بكاملها على مقربة من

 اشتراطات تتعلق بالعبوات 6-1-4

 اشتراطات عامة 6-1-4-0
 ال ُيسمح بأن يشكل أن نفاذ للمادة من العبوة المحتوية لها خطرا في ظروف النقل العادية. 

 األسطوانات الفوالذية 6-1-4-1
1A1 بغطاء غ ر قابل للنزع 

1A2  للنزعبغطاء قابل 

يصممممممنع جسممممممم األسممممممطوانة واألغطية من ألواح الفوالذ من نوع مناسمممممم  وبسممممممماوة كافية تتناسمممممم  مع سممممممعة األسممممممطوانة   6-1-4-1-1
 واالستشدام المقصود.

في حالة األسممممطوانات المصممممنوعة من فوالذ كربوني، تحدد أنواع الفوالذ بالمناسممممبةب وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د  مالحظة:
بصممممممأيحة من فوالذ كربوني مدلفن على السمممممماخن ذن خصممممممائص تجارية وقابل للسممممممح ب. وم يار المنظمة    ISO 3573:1999 اسممممممي، رقمالقي 

حالة   بصأيحة من فوالذ كربوني مدلفن على البارد ذن خصائص تجارية وقابل للسح ب. وفي  ISO 3574:1999 الدولية لتوح د المقاييس، رقم
لتر تحدد أنواع فوالذ بمناسممممممبةب، إضممممممافة إلى المعاي ر المذكورة آنفا  وفقا   100ذ كربوني التي تقل سممممممعتها عن األسممممممطوانات المصممممممنوعة من فوال

ب  ISO 11950:1995 بصمممممأيح إلكترول تي مدلفن على الباردب والم يار رقم  ISO 11949:1995 لم يار المنظمة الدولية لتوح د المقاييس، رقم
بلوحة سممممممموداء مدلفنة على البارد بشمممممممكل   ISO 11951:1995 ارد ومطلي بالكروم/أوسممممممم د الكرومب والم يار رقمفوالذ إلكترول تي مدلفن على الب 

 الفوالذ اإللكترول تي المدلفن على البارد والمطليب. ملفوف إلنتاج الصأيح اإللكترول تي المدلفن على البارد أو
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تلحم  لترا  من السممائل. وتدرز درزات الجسممم ميكانيكيا  أو 40من  تلحم درزات الجسممم في األسممطوانات التي تتسممع ألوثر 6-1-4-1-2
 أقل من السائل. لترا أو 40 في حالة أسطوانات نقل المواد الصلبة أو

 تلحم، ويمكن ترك   حلقات تقوية منفصلة. تدرز الحواف ميكانيكيا  أو 6-1-4-1-3

على األقل   يقل عن طوق ن ممددين للدحرجة أو لترا  ما ال  60بوجه عام، يحمل جسممممم األسممممطوانة التي تتجاوز سممممعتها  6-1-4-1-4
تلحم أطواق الدحرجة   يمكن انزالقها. وال طوق ن مسمممممتقل ن للدحرجة. فإذا كانت  ناع أطواق مسمممممتقلة للدحرجة، تثبت ج دا  على الجسمممممم بح ا ال

 بطريقة اللحام بالنقط.

 7 (1A1)غطاء األسمممطوانة ذات الغطاء غ ر القابل للنزع  ال يتجاوز قطر فتحة الملء والتفريغ والتنأيس في جسمممم أو 6-1-4-1-5
(. وتصمممم وسمم لة إغالق الفتحة في 1A2األسممطوانات ذات الفتحات التي يتجاوز قطر ا ذلك فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع ) سممم. أما
تلحم  نة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسممممرب في ظروف النقل العادية. وتدرز حافة وسمممم لة اإلغالق ميكانيكيا  أوغطاء األسممممطوا جسممممم أو

 تكن وسائل اإلغالق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها. أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما لم في مكانها. وتستشدم حشايا أو

األسممطوانات  ل إغالق األسممطوانات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل محكمة، وبح ا تظلتصمممم وتسممتشدم وسممائ  6-1-4-1-6
 أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع األغطية القابلة للنزع. مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. وتستشدم حشايا أو

وسمممممممائل اإلغالق ولوازم الترك   متوافقة مع المحتويات تكن المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع األجسمممممممام واألغطية و  إذا لم 6-1-4-1-7
المعالجة بالشواص الواةية  تعالج معالجة مناسممبة. ويحتفي الطالء أو المطلوب نقلها، تغطى السممطوح الداخلية لألسممطوانة بطالء واق مناسمم  أو

 في ظروف النقل العادية.

 لترا . 450 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-1-8

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-1-9

 األسطوانات المصنوعة من األلومنيوم 6-1-4-2
1B1 بغطاء غ ر قابل للنزع 
1B2 بغطاء قابل للنزع 

من سمبيكة ألومن وم. وتكون مادة  في المائة أو 99تقل درجة نقاوته عن  يصمنع جسمم وغطاء األسمطوانة من ألومن وم ال 6-1-4-2-1
 مك كاف تبعا  لسعة األسطوانة واالستشدام المقصود.الصنع من نوع مناس  وس

 تلحم جميع الدرزات. وتقوى درزات الحواف، إن وجدت، بحلقات تقوية منفصلة. 6-1-4-2-2

على األقل   يقل عن طوق ن ممددين للدحرجة أو لترا  ما ال  60بوجه عام، يحمل جسممممم األسممممطوانة التي تتجاوز سممممعتها  6-1-4-2-3
تلحم أطواق الدحرجة   يمكن انزالقها. وال دحرجة. فإذا كانت  ناع أطواق مسمممممتقلة للدحرجة، تثبت ج دا  على الجسمممممم بح ا الطوق ن مسمممممتقل ن لل

 بطريق اللحام بالنقط.

             غطممماء األسممممممممممممممطوانمممات ذات الغطممماء غ ر القمممابمممل ال يتجممماوز قطر فتحمممات المممملء والتفريغ والتنأيس في جسممممممممممممممم أو 6-1-4-2-4
(. وتصممممم وسممم لة  1B2األسمممطوانات ذات الفتحات التي يتجاوز قطر ا ذلك فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع ) سمممم. أما 7 (1B1)للنزع 

غطاء األسمممطوانة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسمممرب في ظروف النقل العادية. وتلحم حواف وسمممائل اإلغالق  إغالق الفتحة في جسمممم أو
تكن وسمممائل اإلغالق  أية وسمممائل إحكام أخرى مع وسمممائل اإلغالق ما لم ا بح ا يوفر اللحام درزة مانعة للتسمممرب. وتسمممتشدم حشمممايا أوفي مكانه

 ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها.

ات األسممطوان  تصمممم وتسممتشدم وسممائل إغالق األسممطوانات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل محكمة، وبح ا تظل 6-1-4-2-5
 أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع األغطية القابلة للنزع. مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. وتستشدم حشايا أو
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إذا لم تكن المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع األجسمممممممام واألغطية ووسمممممممائل اإلغالق ولوازم الترك   متوافقة مع المحتويات  6-2-4-1-6
داخلية لألسمطوانة بطالء واق مناسم  أو تعالج معالجة مناسمبة. ويحتفي الطالء أو المعالجة بشواصمهما الواةية المطلوب نقلها، تغطى السمطوح ال

 .في ظروف النقل العادية
 لترا   450 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-2-7

 كغ 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-2-8

 األلومنيوم الفوالذ أواألسطوانات المصنوعة من معدن آخر غير  6-1-4-3
1N1 بغطاء غ ر قابل للنزع 
1N2 بغطاء قابل للنزع 

األلومن وم. وتكون المادة من نوع   من سمممممممبيكة معدنية غ ر الفوالذ أو يصمممممممنع جسمممممممم وغطاء األسمممممممطوانة من المعدن أو 6-1-4-3-1
 مناس  وسمك كاف يتناس  مع سعة األسطوانة واالستشدام المقصود.

تقوى درزات الحواف، إن وجدت، وذلك باسمتشدام حلقات تقوية مسمتقلة. وتجمع جميع الدرزات، إن وجدت، )عن طريق  6-1-4-3-2
 سبيكة المعدن المستشدم ن. إلى ذلك( وفقا  آلخر التطورات التقنية المتعلقة بالمعدن أو اللحام وما

على األقل   يقل عن طوق ن ممددين للدحرجة أو ا  ما اللتر   60بوجه عام، يحمل جسممممم األسممممطوانة التي تتجاوز سممممعتها  6-1-4-3-3
تلحم أطواق الدحرجة   يمكن انزالقها. وال طوق ن مسمممممتقل ن للدحرجة. فإذا كانت  ناع أطواق مسمممممتقلة للدحرجة، تثبت ج دا  على الجسمممممم بح ا ال

 بطريقة اللحام بالنقط.
 (1N1)غطاء األسمممطوانة ذات الغطاء غ ر القابل للنزع  جسمممم أوال يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنأيس في  6-1-4-3-4
(. وتصممممم وسممم لة إغالق الفتحة 1N2األسمممطوانات ذات الفتحات التي يتجاوز قطر ا ذلك فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع ) سمممم. أما 7

العادية. وتلحم حافة وسممم لة اإلغالق في مكانها وفقا   غطاء األسمممطوانة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسمممرب في ظروف النقل في جسمممم أو
أية وسممممائل   سممممبيكة المعدن المسممممتشدم ن، بح ا يكون جمع الدرزات مانعا  للتسممممرب. وتسممممتشدم حشممممايا أو آلخر التطورات التقنية في المعدن أو

 ها.تكن وسائل اإلغالق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميم إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما لم
األسممطوانات  تصمممم وتسممتشدم وسممائل إغالق األسممطوانات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل محكمة، وبح ا تظل 5- 3- 4- 1- 6

 أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع األغطية القابلة للنزع. مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. وتستشدم حشايا أو
المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع األجسمممممممام واألغطية ووسمممممممائل اإلغالق ولوازم الترك   متوافقة مع المحتويات إذا لم تكن   6-1-4-3-6

المعالجة بشواصمهما الواةية  المطلوب نقلها، تغطى السمطوح الداخلية لألسمطوانة بطالء واق مناسم  أو تعالج معالجة مناسمبة. ويحتفي الطالء أو
 في ظروف النقل العادية.

 لترا   450 لسعة القصوى لألسطوانة:ا  6-1-4-3-7
 كغ 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-3-8
 األلومنيوم تنكات الفوالذ أو 6-1-4-4

3A1 فوالذ، بغطاء غ ر قابل للنزع 
3A2 فوالذ، بغطاء قابل للنزع 
3B1 ألومن وم، بغطاء غ ر قابل للنزع 
3B2 ألومن وم، بغطاء قابل للنزع 

من سممبيكة ألومن وم   في المائة على األقل أو  99األلومن وم بدرجة نقاوة   يصممنع جسممم وغطاء التنكة من ألواح الفوالذ أو 6-1-4-4-1
 قاعدية. وتكون المادة من نوع مناس  وسمك كاف يتناسبان مع سعة التنكة واالستشدام المقصود.
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لترا   40حم درزات التنكات الفوالذية المشصممصممة الحتواء أوثر من تلحم حواف التنكات الفوالذية. وتل تدرز ميكانيكيا  أو 6-1-4-4-2
في التنكات األلومن وم  أقل من السممممممموائل. أما لترا  أو  40تلحم درزات التنكات الفوالذية المشصمممممممصمممممممة الحتواء  من السممممممموائل. وتدرز ميكانيكيا  أو

 وية مستقلة.فتلحم جميع الدرزات. وتقوى درزات الحواف، إن وجدت، باستشدام حلقة تق
سممممم. وتعتبر التنكات ذات الفتحات األوبر من النوع ذن الغطاء القابل   7( 3B1و  3A1ال يتجاوز قطر فتحات التنكات )  3- 4- 4- 1- 6

أية وسمائل   (. وتصممم وسمائل إغالق الفتحات بح ا تظل محكمة ومانعة للتسمرب في ظروف النقل العادية. وتسمتشدم حشمايا أو 3B2و  3A2للنزع ) 
 تكن وسائل اإلغالق مانعة للتسّرب بحكم تصميمها.  إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما لم 

تكن المواد المسمممممتشدمة في صمممممنع جسمممممم التنكة وأغط تها ووسمممممائل إغالقها ولوازم تجه ز ا متوافقة مع المحتويات  إذا لم 6-1-4-4-4
المعالجة بالشواص الواةية في ظروف   معالجة مناسمبة. ويحتفي الطالء أو  تعالج المطلوب نقلها، تغطى األسمطح الداخلية بطالء واق مناسم  أو

 النقل العادية.
 لترا   60 السعة القصوى للتنكة: 6-1-4-4-5

 كغ 120 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-4-6
 األسطوانات المصنوعة من الخشب الرقائقي 6-1-4-5

1D 

التجأيف صمممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من أن ع وب يمكن أن تقلل من كفاءة األسمممطوانة  يكون الششممم  المسمممتشدم ج د   1- 5- 4- 1- 6
 حالة استشدام مواد أخرى غ ر الشش  الرقائقي في صنع األغطية، تكون نوع تها معادلة للشش  الرقائقي.  لألغراض المقصودة. وفي 

يقل عن ثالث طبقات لصمممنع األغطية، وتكون الطبقات  اليقل عن طبقت ن لصمممنع الجسمممم، و  يسمممتشدم خشممم  رقائقي ال 6-1-4-5-2
 تتأثر بالماء، ويكون اتجاه كرتون الطبقات متعامدا . شديدة االلتصاق ببعضها بمادة الصقة ال

 يكون تصميم جسم وأغطية األسطوانة ووصالتها مالئمة لسعة األسطوانة واالستشدام المقصود. 6-1-4-5-3
أيمة ممادة معمادلمة أخرى تثبمت بمإحكمام على الغطماء وتمتمد  المحتويمات، تبطن األغطيمة بورق كرافمت أولمنع تنش مل دقمائق  6-1-4-5-4

 إلى الشارج بطول محيط الغطاء.
 لترا   250 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-5-5

 كغ 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-5-6

 حذفت. 6-1-4-6
 الكرتون الليفياألسطوانات المصنوعة من  6-1-4-7

 1G 

مصممممفحة معا  بشممممكل  الكرتون )غ ر المموج(، ملصممممقة أو يتكون جسممممم األسممممطوانة من عدة طبقات من الورق الثق ل أو 6-1-4-7-1
 مادة بالستيكية، وما إلى ذلك. رقائق معدنية أو ورق الكرافت المعالج بالشمع أو أوثر من القار أو ج د، وقد تحتون على طبقة واةية أو

مادة مناسمبة  البالسمتيك، أو  الششم  الرقائقي، أو  المعدن، أو  الكرتون الليفي، أو  تصمنع األغطية من الششم  الطبيعي، أو  2- 7- 4- 1- 6
 مادة بالستيكية، وما إلى ذلك.  رقائق معدنية أو  ورق الكرافت المعالج بالشمع أو  أوثر من القار أو  أخرى، وقد تحتون على طبقة واةية أو 

 اس  تصميم جسم وأغطية األسطوانة ووصالتها مع سعة األسطوانة واستشدامها المقصود.يتن  6-1-4-7-3
 تنفصل طبقاتها في ظروف النقل العادية. تكون العبوة المجمَّعة مقاومة للماء بدرجة كافية بح ا ال 6-1-4-7-4

 لترا   450 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-7-5
 كغ 400  القصوى:الكتلة الصافية  6-1-4-7-6
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إذا لم تكن المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع األجسمممممممام واألغطية ووسمممممممائل اإلغالق ولوازم الترك   متوافقة مع المحتويات  6-2-4-1-6
داخلية لألسمطوانة بطالء واق مناسم  أو تعالج معالجة مناسمبة. ويحتفي الطالء أو المعالجة بشواصمهما الواةية المطلوب نقلها، تغطى السمطوح ال

 .في ظروف النقل العادية
 لترا   450 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-2-7

 كغ 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-2-8

 األلومنيوم الفوالذ أواألسطوانات المصنوعة من معدن آخر غير  6-1-4-3
1N1 بغطاء غ ر قابل للنزع 
1N2 بغطاء قابل للنزع 

األلومن وم. وتكون المادة من نوع   من سمممممممبيكة معدنية غ ر الفوالذ أو يصمممممممنع جسمممممممم وغطاء األسمممممممطوانة من المعدن أو 6-1-4-3-1
 مناس  وسمك كاف يتناس  مع سعة األسطوانة واالستشدام المقصود.

تقوى درزات الحواف، إن وجدت، وذلك باسمتشدام حلقات تقوية مسمتقلة. وتجمع جميع الدرزات، إن وجدت، )عن طريق  6-1-4-3-2
 سبيكة المعدن المستشدم ن. إلى ذلك( وفقا  آلخر التطورات التقنية المتعلقة بالمعدن أو اللحام وما

على األقل   يقل عن طوق ن ممددين للدحرجة أو ا  ما اللتر   60بوجه عام، يحمل جسممممم األسممممطوانة التي تتجاوز سممممعتها  6-1-4-3-3
تلحم أطواق الدحرجة   يمكن انزالقها. وال طوق ن مسمممممتقل ن للدحرجة. فإذا كانت  ناع أطواق مسمممممتقلة للدحرجة، تثبت ج دا  على الجسمممممم بح ا ال

 بطريقة اللحام بالنقط.
 (1N1)غطاء األسمممطوانة ذات الغطاء غ ر القابل للنزع  جسمممم أوال يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنأيس في  6-1-4-3-4
(. وتصممممم وسممم لة إغالق الفتحة 1N2األسمممطوانات ذات الفتحات التي يتجاوز قطر ا ذلك فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع ) سمممم. أما 7

العادية. وتلحم حافة وسممم لة اإلغالق في مكانها وفقا   غطاء األسمممطوانة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسمممرب في ظروف النقل في جسمممم أو
أية وسممممائل   سممممبيكة المعدن المسممممتشدم ن، بح ا يكون جمع الدرزات مانعا  للتسممممرب. وتسممممتشدم حشممممايا أو آلخر التطورات التقنية في المعدن أو

 ها.تكن وسائل اإلغالق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميم إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما لم
األسممطوانات  تصمممم وتسممتشدم وسممائل إغالق األسممطوانات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل محكمة، وبح ا تظل 5- 3- 4- 1- 6

 أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع األغطية القابلة للنزع. مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. وتستشدم حشايا أو
المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع األجسمممممممام واألغطية ووسمممممممائل اإلغالق ولوازم الترك   متوافقة مع المحتويات إذا لم تكن   6-1-4-3-6

المعالجة بشواصمهما الواةية  المطلوب نقلها، تغطى السمطوح الداخلية لألسمطوانة بطالء واق مناسم  أو تعالج معالجة مناسمبة. ويحتفي الطالء أو
 في ظروف النقل العادية.

 لترا   450 لسعة القصوى لألسطوانة:ا  6-1-4-3-7
 كغ 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-3-8
 األلومنيوم تنكات الفوالذ أو 6-1-4-4

3A1 فوالذ، بغطاء غ ر قابل للنزع 
3A2 فوالذ، بغطاء قابل للنزع 
3B1 ألومن وم، بغطاء غ ر قابل للنزع 
3B2 ألومن وم، بغطاء قابل للنزع 

من سممبيكة ألومن وم   في المائة على األقل أو  99األلومن وم بدرجة نقاوة   يصممنع جسممم وغطاء التنكة من ألواح الفوالذ أو 6-1-4-4-1
 قاعدية. وتكون المادة من نوع مناس  وسمك كاف يتناسبان مع سعة التنكة واالستشدام المقصود.
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لترا   40حم درزات التنكات الفوالذية المشصممصممة الحتواء أوثر من تلحم حواف التنكات الفوالذية. وتل تدرز ميكانيكيا  أو 6-1-4-4-2
في التنكات األلومن وم  أقل من السممممممموائل. أما لترا  أو  40تلحم درزات التنكات الفوالذية المشصمممممممصمممممممة الحتواء  من السممممممموائل. وتدرز ميكانيكيا  أو

 وية مستقلة.فتلحم جميع الدرزات. وتقوى درزات الحواف، إن وجدت، باستشدام حلقة تق
سممممم. وتعتبر التنكات ذات الفتحات األوبر من النوع ذن الغطاء القابل   7( 3B1و  3A1ال يتجاوز قطر فتحات التنكات )  3- 4- 4- 1- 6

أية وسمائل   (. وتصممم وسمائل إغالق الفتحات بح ا تظل محكمة ومانعة للتسمرب في ظروف النقل العادية. وتسمتشدم حشمايا أو 3B2و  3A2للنزع ) 
 تكن وسائل اإلغالق مانعة للتسّرب بحكم تصميمها.  إحكام أخرى مع وسائل اإلغالق ما لم 

تكن المواد المسمممممتشدمة في صمممممنع جسمممممم التنكة وأغط تها ووسمممممائل إغالقها ولوازم تجه ز ا متوافقة مع المحتويات  إذا لم 6-1-4-4-4
المعالجة بالشواص الواةية في ظروف   معالجة مناسمبة. ويحتفي الطالء أو  تعالج المطلوب نقلها، تغطى األسمطح الداخلية بطالء واق مناسم  أو

 النقل العادية.
 لترا   60 السعة القصوى للتنكة: 6-1-4-4-5

 كغ 120 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-4-6
 األسطوانات المصنوعة من الخشب الرقائقي 6-1-4-5

1D 

التجأيف صمممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من أن ع وب يمكن أن تقلل من كفاءة األسمممطوانة  يكون الششممم  المسمممتشدم ج د   1- 5- 4- 1- 6
 حالة استشدام مواد أخرى غ ر الشش  الرقائقي في صنع األغطية، تكون نوع تها معادلة للشش  الرقائقي.  لألغراض المقصودة. وفي 

يقل عن ثالث طبقات لصمممنع األغطية، وتكون الطبقات  اليقل عن طبقت ن لصمممنع الجسمممم، و  يسمممتشدم خشممم  رقائقي ال 6-1-4-5-2
 تتأثر بالماء، ويكون اتجاه كرتون الطبقات متعامدا . شديدة االلتصاق ببعضها بمادة الصقة ال

 يكون تصميم جسم وأغطية األسطوانة ووصالتها مالئمة لسعة األسطوانة واالستشدام المقصود. 6-1-4-5-3
أيمة ممادة معمادلمة أخرى تثبمت بمإحكمام على الغطماء وتمتمد  المحتويمات، تبطن األغطيمة بورق كرافمت أولمنع تنش مل دقمائق  6-1-4-5-4

 إلى الشارج بطول محيط الغطاء.
 لترا   250 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-5-5

 كغ 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-5-6

 حذفت. 6-1-4-6
 الكرتون الليفياألسطوانات المصنوعة من  6-1-4-7

 1G 

مصممممفحة معا  بشممممكل  الكرتون )غ ر المموج(، ملصممممقة أو يتكون جسممممم األسممممطوانة من عدة طبقات من الورق الثق ل أو 6-1-4-7-1
 مادة بالستيكية، وما إلى ذلك. رقائق معدنية أو ورق الكرافت المعالج بالشمع أو أوثر من القار أو ج د، وقد تحتون على طبقة واةية أو

مادة مناسمبة  البالسمتيك، أو  الششم  الرقائقي، أو  المعدن، أو  الكرتون الليفي، أو  تصمنع األغطية من الششم  الطبيعي، أو  2- 7- 4- 1- 6
 مادة بالستيكية، وما إلى ذلك.  رقائق معدنية أو  ورق الكرافت المعالج بالشمع أو  أوثر من القار أو  أخرى، وقد تحتون على طبقة واةية أو 

 اس  تصميم جسم وأغطية األسطوانة ووصالتها مع سعة األسطوانة واستشدامها المقصود.يتن  6-1-4-7-3
 تنفصل طبقاتها في ظروف النقل العادية. تكون العبوة المجمَّعة مقاومة للماء بدرجة كافية بح ا ال 6-1-4-7-4

 لترا   450 السعة القصوى لألسطوانة: 6-1-4-7-5
 كغ 400  القصوى:الكتلة الصافية  6-1-4-7-6
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 األسطوانات والتنكات المصنوعة من البالستيك 6-1-4-8
1H1 أسطوانة، بغطاء غ ر قابل للنزع 

1H2 أسطوانة، بغطاء قابل للنزع 

3H1 تنكة، بغطاء غ ر قابل للنزع 

3H2 تنكة، بغطاء قابل للنزع 

تصمممنع العبوة من مادة بالسمممتيكية مناسمممبة وتكون ذات قوة كافية تتناسممم  مع سمممعتها واسمممتشدامها المقصمممود. وباسمممتثناء   6-1-4-8-1
مواد أع د طحنها من  تسمممتشدم أية مادة سمممبق اسمممتشدامها غ ر مشلفات اإلنتاج أو ، ال1-2-1المواد البالسمممتيكية المعاد تدوير ا حسمممبما ورد في 

 األشعة فوق البنفسجية. العبوة ذات مقاومة كافية للتقادم والتحلل الذن تسببه المادة الم بأة أونفس عملية التصنيع. وتكون  

أن  إذا تطل  األمر الوقاية من األشممممممعة فوق البنفسممممممجية، يلزم توف ر  ذه الوقاية عن طريق إضممممممافة أسممممممود الكربون أو 6-1-4-8-2
ع محتويات العبوة وتظل فعالة طوال عمر العبوة. وح ثما اسمممتشدم أسمممود الكربون صممماّدات مناسمممبة أخرى. وتتوافق  ذه المضمممافات م صمممبغات أو

النموذج التصمممممميمي المشتبر، يمكن االسمممممتغناء عن إعادة االختبار إذا كان المحتوى  صمممممنعصممممماّدات غ ر تلك المسمممممتشدمة في  صمممممبغات أو أو
في المائة من الكتلة؛ وليس  ناع حد  3 يتجاوز لمحتوى الوزني للصمبغة الإذا كان ا في المائة من الكتلة أو 2يتجاوز  الوزني ألسمود الكربون ال

 لمحتوى صاّدات األشعة فوق البنفسجية.

يمكن أن يتضمممممممن ترك   المادة البالسممممممتيكية مواد مضممممممافة أخرى ألغراض غ ر الوقاية من األشممممممعة فوق البنفسممممممجية،   6-1-4-8-3
 ذه الحالة يمكن االسممتغناء عن   لشواص الكيميائية والف زيائية للمادة التي صممنعت منها العبوة. وفيتؤثر  ذه المواد تأث را  ضممارا  في ا شممريطة أال

 إعادة االختبار.

يكون سمممممممممك جدار العبوة في جميع نقاطها متناسممممممممبا  مع سممممممممعتها واسممممممممتشدامها المقصممممممممود، على أن تؤخذ في االعتبار   6-1-4-8-4
 .اإلجهادات التي يمكن أن تتعرض لها كل نقطة

( 1H1أغطية األسممممممممممطوانات ذات الغطاء غ ر القابل للنزع )  ال يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنأيس في أجسممممممممممام أو  5- 8- 4- 1- 6
األسممطوانات والتنكات ذات الفتحات األوبر فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع   سممم. أما   7 (3H1)في التنكات ذات الغطاء غ ر القابل للنزع   أو 
(1H2 3وH2وتصمممم وسممائل إغالق الفتحات في جسممم أو .) التنكة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسممرب في ظروف   غطاء األسممطوانة أو

 تكن وسائل اإلغالق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها. لم مع وسائل اإلغالق ما أية وسائل إحكام أخرى  النقل العادية. وتستشدم حشايا أو

تصممممممم وتسمممممتشدم وسمممممائل إغالق األسمممممطوانات والتنكات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل العبوات محكمة ومانعة  6-1-4-8-6
التنكة على النحو الذن  يكن تصمممممميم األسمممممطوانة أو نزع ما لمللتسمممممرب في ظروف النقل العادية. وتسمممممتشدم حشمممممايا مع جميع األغطية القابلة لل

 يجعلها مانعة للتسرب عندما يثبت الغطاء القابل للنزع على النحو الواج .

 لترا   1H2: 450و 1H1 السعة القصوى لألسطوانة والتنكة: 6-1-4-8-7
 3H1 3وH2: 60   لترا 

 كغ 1H2: 400و 1H1 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-8-8
       3H1 3وH2: 120 كغ 

 الصناديق المصنوعة من الخشب الطبيعي 6-1-4-9
4C1 عادية 
4C2 ذات جدران مانعة للتنش ل 

يكون الششممممم  المسمممممتشدم ج د التجأيف صمممممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من الع وب التي تقلل بدرجة كب رة من قوة أن  6-1-4-9-1
دة المسممتشدمة وطريقة الصممنع مع سممعة الصممندوق واالسممتشدام المقصممود. ويمكن صممنع الغطاء والقاع من جزء من الصممندوق. وتتناسمم  قوة الما

 آخر. أن نوع مناس  الشش  الحب بي أو خش  معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح الشش  المضغوط أو
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دية. ويج  تفادن التسممممممم ر المسممممممتعرض  تكون وسممممممائل التثب ت مقاومة لال تزاز الذن تتعرض له في ظروف النقل العا 6-1-4-9-2
باسمتشدام مسمام ر  التجاه األلياف، كلما كان ذلك ممكنا  عمليا . وتوضمع الوصمالت المرجح أن تتعرض إلجهاد كب ر باسمتشدام مسمام ر برشممة أو

 مواد تثب ت أخرى مكافئة. حلقية أو

يكون معمادال  لقطعمة واحمدة. وتعتبر األجزاء معمادلمة  : يتكون كمل جزء من قطعمة واحمدة أو4C2الصممممممممممممممنماديق من النوع   6-1-4-9-3
وصملة تعشم ق،  وصملة متراوبة أو وصملة حّز ولسمان، أو لقطعة واحدة عند اسمتشدام إحدى الطرائق التالية للتجميع باللصمق: وصملة ل ندرمان، أو

 ن معدن مموج عند كل وصلة.اوبة مع وجود قطعت ن رابطت ن على األقل مر وصلة مت  أو

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-9-4

 الصناديق المصنوعة من الخشب الرقائقي 6-1-4-10

 4D 

يكون الششمم  الرقائقي المسممتشدم ثالثي الطبقات على األقل ويصممنع من قشممرة ج دة التجأيف صممالحة للتداول التجارن   6-1-4-10-1
منشمممممممممورة، وخالية من الع وب التي يمكن أن تقلل بدرجة كب رة من قوة الصمممممممممندوق. وتتناسممممممممم  قوة المادة  مشمممممممممّرحة أو أومقطوعة بمقطع دوار، 

المسمتشدمة وطريقة الصمنع مع سمعة الصمندوق واسمتشدامه المقصمود. ويلزم لصمق الطبقات المتجاورة بمادة الصمقة مقاومة للماء. ويمكن اسمتشدام  
تجمع  أطراف ركنية أو ششم  الرقائقي في صمنع الصمناديق، وتكون الصمناديق مثبتة ج دا  بالمسمام ر في قوائم أومواد أخرى مناسمبة إلى جان  ال

 بوسائل مماثلة من ح ا الكفاءة.

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-10-2

 الصناديق المصنوعة من خشب معاد التكوين 6-1-4-11
 4F 

أن  الششمم  الحب بي أو الصممناديق من خشمم  معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح الششمم  المضممغوط أوتصممنع جدران   6-1-4-11-1
 نوع مناس  آخر. وتتناس  قوة المادة المستشدمة وطريقة الصنع مع سعة الصناديق واستشدامها المقصود.

 يمكن صنع أجزاء الصناديق األخرى من مادة مناسبة أخرى. 6-1-4-11-2

 جمع الصناديق بشكل مت ن باستشدام وسائل تثب ت مناسبة.ت  6-1-4-11-3

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-11-4

 الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي 6-1-4-12
 4G 

  متعمددة الطبقمات(، مموجمة من الجمانب ن )من طبقمة واحمدة أو  تسمممممممممممممتشمدم ألواح كرتون ليأيمة قويمة من نوع ج مد، صممممممممممممملبمة أو  1- 12- 4- 1- 6
، عند 2ل/م   155تتجاوز الزيادة في الكتلة  تناسممم  سمممعة الصمممندوق واالسمممتشدام المقصمممود. وتكون مقاومة السمممطح الشارجي للماء من القوة بح ا ال 

(. وتتوافر ف ها صممممفات الثني الصممممحيحة،  ISO 535:1991دةيقة لتع  ن درجة امتصمممماص الماء )انظر   30( لمدة Cobbإجراء اختبار كوب )
ثنيات غ ر   وسممور سممطحية أو يسمممح بالتجميع دون حدوث صممدوع أو تجع د األلواح دون أن تتثّلم، وتفريضممها بما يكون باإلمكان قطع أوبح ا 

 مطلوبة. وتكون ُخَدد األلواح المموجة ُملصقة بالظهارات المقابلة لها بغراء مت ن.

مادة مناسممبة أخرى. ويمكن اسممتشدام  ملها من الششمم  أوتصممنع بأو يمكن أن يكون ألطراف الصممندوق إطار خشممبي أو 6-1-4-12-2
 مادة مناسبة أخرى. عوارض للتقوية مصنوعة من الشش  أو

تكون متراوبة ومدروزة  تكون وصمالت الصمنع التي في أجسمام الصمناديق ملفوفة بأشمرطة ومطوية ومغّراة بغراء مت ن، أو 6-1-4-12-3
 وية بالقدر المناس .بدبابيس معدنية. ويكون تراو  الوصالت المط
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 األسطوانات والتنكات المصنوعة من البالستيك 6-1-4-8
1H1 أسطوانة، بغطاء غ ر قابل للنزع 

1H2 أسطوانة، بغطاء قابل للنزع 

3H1 تنكة، بغطاء غ ر قابل للنزع 

3H2 تنكة، بغطاء قابل للنزع 

تصمممنع العبوة من مادة بالسمممتيكية مناسمممبة وتكون ذات قوة كافية تتناسممم  مع سمممعتها واسمممتشدامها المقصمممود. وباسمممتثناء   6-1-4-8-1
مواد أع د طحنها من  تسمممتشدم أية مادة سمممبق اسمممتشدامها غ ر مشلفات اإلنتاج أو ، ال1-2-1المواد البالسمممتيكية المعاد تدوير ا حسمممبما ورد في 

 األشعة فوق البنفسجية. العبوة ذات مقاومة كافية للتقادم والتحلل الذن تسببه المادة الم بأة أونفس عملية التصنيع. وتكون  

أن  إذا تطل  األمر الوقاية من األشممممممعة فوق البنفسممممممجية، يلزم توف ر  ذه الوقاية عن طريق إضممممممافة أسممممممود الكربون أو 6-1-4-8-2
ع محتويات العبوة وتظل فعالة طوال عمر العبوة. وح ثما اسمممتشدم أسمممود الكربون صممماّدات مناسمممبة أخرى. وتتوافق  ذه المضمممافات م صمممبغات أو

النموذج التصمممممميمي المشتبر، يمكن االسمممممتغناء عن إعادة االختبار إذا كان المحتوى  صمممممنعصممممماّدات غ ر تلك المسمممممتشدمة في  صمممممبغات أو أو
في المائة من الكتلة؛ وليس  ناع حد  3 يتجاوز لمحتوى الوزني للصمبغة الإذا كان ا في المائة من الكتلة أو 2يتجاوز  الوزني ألسمود الكربون ال

 لمحتوى صاّدات األشعة فوق البنفسجية.

يمكن أن يتضمممممممن ترك   المادة البالسممممممتيكية مواد مضممممممافة أخرى ألغراض غ ر الوقاية من األشممممممعة فوق البنفسممممممجية،   6-1-4-8-3
 ذه الحالة يمكن االسممتغناء عن   لشواص الكيميائية والف زيائية للمادة التي صممنعت منها العبوة. وفيتؤثر  ذه المواد تأث را  ضممارا  في ا شممريطة أال

 إعادة االختبار.

يكون سمممممممممك جدار العبوة في جميع نقاطها متناسممممممممبا  مع سممممممممعتها واسممممممممتشدامها المقصممممممممود، على أن تؤخذ في االعتبار   6-1-4-8-4
 .اإلجهادات التي يمكن أن تتعرض لها كل نقطة

( 1H1أغطية األسممممممممممطوانات ذات الغطاء غ ر القابل للنزع )  ال يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنأيس في أجسممممممممممام أو  5- 8- 4- 1- 6
األسممطوانات والتنكات ذات الفتحات األوبر فتعتبر من النوع ذن الغطاء القابل للنزع   سممم. أما   7 (3H1)في التنكات ذات الغطاء غ ر القابل للنزع   أو 
(1H2 3وH2وتصمممم وسممائل إغالق الفتحات في جسممم أو .) التنكة بح ا تظل العبوة محكمة ومانعة للتسممرب في ظروف   غطاء األسممطوانة أو

 تكن وسائل اإلغالق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها. لم مع وسائل اإلغالق ما أية وسائل إحكام أخرى  النقل العادية. وتستشدم حشايا أو

تصممممممم وتسمممممتشدم وسمممممائل إغالق األسمممممطوانات والتنكات ذات األغطية القابلة للنزع بح ا تظل العبوات محكمة ومانعة  6-1-4-8-6
التنكة على النحو الذن  يكن تصمممممميم األسمممممطوانة أو نزع ما لمللتسمممممرب في ظروف النقل العادية. وتسمممممتشدم حشمممممايا مع جميع األغطية القابلة لل

 يجعلها مانعة للتسرب عندما يثبت الغطاء القابل للنزع على النحو الواج .

 لترا   1H2: 450و 1H1 السعة القصوى لألسطوانة والتنكة: 6-1-4-8-7
 3H1 3وH2: 60   لترا 

 كغ 1H2: 400و 1H1 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-8-8
       3H1 3وH2: 120 كغ 

 الصناديق المصنوعة من الخشب الطبيعي 6-1-4-9
4C1 عادية 
4C2 ذات جدران مانعة للتنش ل 

يكون الششممممم  المسمممممتشدم ج د التجأيف صمممممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من الع وب التي تقلل بدرجة كب رة من قوة أن  6-1-4-9-1
دة المسممتشدمة وطريقة الصممنع مع سممعة الصممندوق واالسممتشدام المقصممود. ويمكن صممنع الغطاء والقاع من جزء من الصممندوق. وتتناسمم  قوة الما

 آخر. أن نوع مناس  الشش  الحب بي أو خش  معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح الشش  المضغوط أو
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دية. ويج  تفادن التسممممممم ر المسممممممتعرض  تكون وسممممممائل التثب ت مقاومة لال تزاز الذن تتعرض له في ظروف النقل العا 6-1-4-9-2
باسمتشدام مسمام ر  التجاه األلياف، كلما كان ذلك ممكنا  عمليا . وتوضمع الوصمالت المرجح أن تتعرض إلجهاد كب ر باسمتشدام مسمام ر برشممة أو

 مواد تثب ت أخرى مكافئة. حلقية أو

يكون معمادال  لقطعمة واحمدة. وتعتبر األجزاء معمادلمة  : يتكون كمل جزء من قطعمة واحمدة أو4C2الصممممممممممممممنماديق من النوع   6-1-4-9-3
وصملة تعشم ق،  وصملة متراوبة أو وصملة حّز ولسمان، أو لقطعة واحدة عند اسمتشدام إحدى الطرائق التالية للتجميع باللصمق: وصملة ل ندرمان، أو

 ن معدن مموج عند كل وصلة.اوبة مع وجود قطعت ن رابطت ن على األقل مر وصلة مت  أو

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-9-4

 الصناديق المصنوعة من الخشب الرقائقي 6-1-4-10

 4D 

يكون الششمم  الرقائقي المسممتشدم ثالثي الطبقات على األقل ويصممنع من قشممرة ج دة التجأيف صممالحة للتداول التجارن   6-1-4-10-1
منشمممممممممورة، وخالية من الع وب التي يمكن أن تقلل بدرجة كب رة من قوة الصمممممممممندوق. وتتناسممممممممم  قوة المادة  مشمممممممممّرحة أو أومقطوعة بمقطع دوار، 

المسمتشدمة وطريقة الصمنع مع سمعة الصمندوق واسمتشدامه المقصمود. ويلزم لصمق الطبقات المتجاورة بمادة الصمقة مقاومة للماء. ويمكن اسمتشدام  
تجمع  أطراف ركنية أو ششم  الرقائقي في صمنع الصمناديق، وتكون الصمناديق مثبتة ج دا  بالمسمام ر في قوائم أومواد أخرى مناسمبة إلى جان  ال

 بوسائل مماثلة من ح ا الكفاءة.

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-10-2

 الصناديق المصنوعة من خشب معاد التكوين 6-1-4-11
 4F 

أن  الششمم  الحب بي أو الصممناديق من خشمم  معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح الششمم  المضممغوط أوتصممنع جدران   6-1-4-11-1
 نوع مناس  آخر. وتتناس  قوة المادة المستشدمة وطريقة الصنع مع سعة الصناديق واستشدامها المقصود.

 يمكن صنع أجزاء الصناديق األخرى من مادة مناسبة أخرى. 6-1-4-11-2

 جمع الصناديق بشكل مت ن باستشدام وسائل تثب ت مناسبة.ت  6-1-4-11-3

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-11-4

 الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي 6-1-4-12
 4G 

  متعمددة الطبقمات(، مموجمة من الجمانب ن )من طبقمة واحمدة أو  تسمممممممممممممتشمدم ألواح كرتون ليأيمة قويمة من نوع ج مد، صممممممممممممملبمة أو  1- 12- 4- 1- 6
، عند 2ل/م   155تتجاوز الزيادة في الكتلة  تناسممم  سمممعة الصمممندوق واالسمممتشدام المقصمممود. وتكون مقاومة السمممطح الشارجي للماء من القوة بح ا ال 

(. وتتوافر ف ها صممممفات الثني الصممممحيحة،  ISO 535:1991دةيقة لتع  ن درجة امتصمممماص الماء )انظر   30( لمدة Cobbإجراء اختبار كوب )
ثنيات غ ر   وسممور سممطحية أو يسمممح بالتجميع دون حدوث صممدوع أو تجع د األلواح دون أن تتثّلم، وتفريضممها بما يكون باإلمكان قطع أوبح ا 

 مطلوبة. وتكون ُخَدد األلواح المموجة ُملصقة بالظهارات المقابلة لها بغراء مت ن.

مادة مناسممبة أخرى. ويمكن اسممتشدام  ملها من الششمم  أوتصممنع بأو يمكن أن يكون ألطراف الصممندوق إطار خشممبي أو 6-1-4-12-2
 مادة مناسبة أخرى. عوارض للتقوية مصنوعة من الشش  أو

تكون متراوبة ومدروزة  تكون وصمالت الصمنع التي في أجسمام الصمناديق ملفوفة بأشمرطة ومطوية ومغّراة بغراء مت ن، أو 6-1-4-12-3
 وية بالقدر المناس .بدبابيس معدنية. ويكون تراو  الوصالت المط
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 الل  بشريط، ُيستعَمل شريط الصق مقاوم للماء. ح ثما يتم إغالق الصندوق بالغراء أو 6-1-4-12-4

 تصمم الصناديق بح ا توّفر مكانا  مالئما  للمحتويات. 6-1-4-12-5

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-12-6

 البالستيكالصناديق المصنوعة من  6-1-4-13
4H1 من البالستيك الممدد 
4H2 صل من البالستيك ال 

يصممنع الصممندوق من مادة بالسممتيكية مناسممبة، وتكون له قوة كافية تبعا  لسممعته واالسممتشدام المقصممود. ويكون الصممندوق   6-1-4-13-1
 فوق البنفسجية. األشعة مقاوما  للتقادم بدرجة كافية ومقاوما  لالنحالل الذن قد تسببه المادة الم بأة أو

يتضمممن الصممندوق المصممنوع من البالسممتيك الممّدد جزأين مصممنوع ن من مادة بالسممتيكية ممددة مشممكلة بقال : قاع به  6-1-4-13-2
تجاويف لوضممع العبوات الداخلية، وجزء علون يغطي القاع ويتشممابك معه. ويصمممم القاع والجزء العلون بح ا تشممغل العبوات الداخلية مواضممعها 

 تتالمس سدادة إغالق أن عبوات داخلية مع السطح الداخلي لغطاء  ذا الصندوق. الصندوق بإحكام. والمن 

يغلق الصممممندوق المصممممنوع من البالسممممتيك الممّدد قبل إرسمممماله بشممممريط الصممممق له قوة شممممد كافية لمنع انفتاح الصممممندوق.  6-1-4-13-3
وتتوافق مادة اللصمق فيه مع مادة البالسمتيك الممدد التي صمنع منها الصمندوق. ويمكن اسمتشدام ويكون الشمريط الالصمق مقاوما  للظروف الجوية  

 وسائل إغالق أخرى مماثلة في الكفاءة.

، يمكن توف ر الوقاية من األشعة فوق البنفسجية، إذا تطل  األمر صل في حالة الصناديق المصنوعة من البالستيك ال 6-1-4-13-4
صمممممماّدات مناسممممممبة أخرى. ويتع ن أن تتوافق  ذه المواد المضممممممافة مع المحتويات وأن تحتفي  أن صممممممبغات أو كربون أوذلك، بإضممممممافة أسممممممود ال

صاّدات غ ر تلك التي استشدمت في صنع النموذج التصميمي  صبغات أو حالة استشدام أسود الكربون أو بكفاءتها طوال عمر الصندوق. وفي
إذا  في المائة من الكتلة، أو 2تتجاوز النسمممممممممممبة الوزنية ألسمممممممممممود الكربون في البالسمممممممممممتيك  ختبار إذا لمالمشتبر، يمكن االسمممممممممممتغناء عن إعادة اال

 في المائة من الكتلة؛ وليس  ناع حدود لنسبة صاّدات األشعة فوق البنفسجية. 3تتجاوز النسبة الوزنية للصبغة  لم

مضممافة ألغراض أخرى غ ر الوقاية من األشممعة فوق البنفسممجية، شممريطة يمكن أن تحتون المادة البالسممتيكية على مواد  6-1-4-13-5
 ذه الحاالت يمكن االسممممتغناء عن   الف زيائية للمادة التي صممممنع منها الصممممندوق. وفي تؤثر  ذه المواد تأث را  ضممممارا  في الشواص الكيميائية أو أال

 إعادة االختبار.

بوسممائل إغالق مصممنوعة من مادة مناسممبة ذات قوة كافية ومصممممة    صممل ال تزود الصممناديق المصممنوعة من البالسممتيك 6-1-4-13-6
 بح ا تمنع انفتاح الصندوق عن غ ر قصد.

 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-13-7
4H1:: 60 كغ 
4H2:: 400 كغ 

 معدن آخر األلومنيوم أو الصناديق المصنوعة من الفوالذ أو 6-1-4-14
4A صناديق الفوالذ 
4B  األلومن ومصناديق 
4N  األلومن وم أو من معدن آخر غ ر الفوالذصناديق 

 تتناس  قوة المعدن وصنع الصندوق مع سعته واستشدامه المقصود. 6-1-4-14-1

طالء داخلي من مادة  تبطن بغالف أو اللباد، حسمممممم  الحالة، أو تبّطن الصممممممناديق بقطع حشممممممو من الكرتون الليفي أو 6-1-4-14-2
 سيما المتفجرات، ب ن ثنايا الدرز. الغالف الداخلي من طبقت ن من المعدن المدروز، يج  اتشاذ تداب ر لمنع دخول المواد، وال مناسبة. فإذا كان
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 يمكن أن تكون وسائل اإلغالق من أن نوع مناس ؛ ويج  أن تبقى محكمة في ظروف النقل العادية. 6-1-4-14-3

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-14-4

 األكياس المصنوعة من النسيج 6-1-4-15
5L1 طالء داخلي بدون بطانة أو 
5L2 مانعة للتنش ل 
5L3 مقاومة للماء 

 الكيس مع سعة الكيس واستشدامه المقصود.  صنعيكون النسيج المستشدم من نوعية ج دة. وتتناس  قوة النسيج و  6-1-4-15-1

 المثال: يلي على سب ل : يصنع الكيس بح ا يكون مانعا  للتنش ل باستشدام ما5L2األوياس المانعة للتنش ل  6-1-4-15-2

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

 أو لصق طبقة رةيقة من البالستيك على السطح الداخلي للكيس؛ )ب(

 البالستيك. رق أوأوثر من الو  أو بطانة أو )ج(

يلي على   : يمنع دخول الرطوبة عن طريق جعل الكيس مانعا  لتسمممرب الماء باسمممتشدام ما5L3األوياس المقاومة للماء  6-1-4-15-3
 سب ل المثال:

ورق معالج   بطانة داخلية منفصمممممملة من ورق مقاوم للماء )على سممممممب ل المثال: ورق كرافت معالج بالشمممممممع، أو )أ(
 كرافت مغطى بطبقة من البالستيك(؛ ورق  بالقار، أو

 أو طبقة رةيقة من البالستيك تلصق على السطح الداخلي للكيس؛ )ب(

 أوثر من البالستيك. أو بطانة أو )ج(

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-15-4

 األكياس المصنوعة من البالستيك المنسوج 6-1-4-16
5H1 طالء بدون بطانة داخلية أو 
5H2 مانعة للتنش ل 
5H3 مقاومة للماء 

فتائل وح دة الشيط من مادة بالسمممتيكية مناسمممبة. وتتناسممم  قوة المادة المسمممتشدمة  تصمممنع األوياس من شمممرائط ممددة أو 6-1-4-16-1
 وصنع الكيس مع سعة الكيس واستشدامه المقصود.

بطريقة أخرى تضمممممممن إغالق القاع وأحد  األوياس بالشياطة أوإذا كان النسمممممميج البالسممممممتيكي مسممممممطَّح النسممممممج، تصممممممنع   6-1-4-16-2
 أن طريقة غلق أخرى توفر قوة إغالق مماثلة. الحبك أو الجانب ن. وإذا كان النسيج البالستيكي أنبوبيَّ النسج، يغلق الكيس بالشياطة أو

 ام إحدى الوسائل التالية على سب ل المثال:: يج  جعل األوياس مانعة للتنش ل باستشد5H2األوياس المانعة للتنش ل  6-1-4-16-3

 البالستيك الرق ق على السطح الداخلي للكيس؛ لصق طبقة من الورق أو )أ(

 من البالستيك. أوثر من الورق أو أو وضع بطانة منفصلة أو )ب(

الماء باسممممممممتشدام إحدى الوسممممممممائل : لمنع دخول الرطوبة يلزم جعل الكيس مانعا  لتسممممممممرب 5H3األوياس المقاومة للماء  6-1-4-16-4
 التالية على سب ل المثال:

ورق كرافت مغطى  بطانة منفصمممممملة من ورق مقاوم للماء )على سممممممب ل المثال: ورق كرافت معالج بالشمممممممع، أو )أ(
 ورق كرافت مغطى بطبقة من البالستيك(؛ بطبقت ن من القار، أو
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 الل  بشريط، ُيستعَمل شريط الصق مقاوم للماء. ح ثما يتم إغالق الصندوق بالغراء أو 6-1-4-12-4

 تصمم الصناديق بح ا توّفر مكانا  مالئما  للمحتويات. 6-1-4-12-5

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-12-6

 البالستيكالصناديق المصنوعة من  6-1-4-13
4H1 من البالستيك الممدد 
4H2 صل من البالستيك ال 

يصممنع الصممندوق من مادة بالسممتيكية مناسممبة، وتكون له قوة كافية تبعا  لسممعته واالسممتشدام المقصممود. ويكون الصممندوق   6-1-4-13-1
 فوق البنفسجية. األشعة مقاوما  للتقادم بدرجة كافية ومقاوما  لالنحالل الذن قد تسببه المادة الم بأة أو

يتضمممن الصممندوق المصممنوع من البالسممتيك الممّدد جزأين مصممنوع ن من مادة بالسممتيكية ممددة مشممكلة بقال : قاع به  6-1-4-13-2
تجاويف لوضممع العبوات الداخلية، وجزء علون يغطي القاع ويتشممابك معه. ويصمممم القاع والجزء العلون بح ا تشممغل العبوات الداخلية مواضممعها 

 تتالمس سدادة إغالق أن عبوات داخلية مع السطح الداخلي لغطاء  ذا الصندوق. الصندوق بإحكام. والمن 

يغلق الصممممندوق المصممممنوع من البالسممممتيك الممّدد قبل إرسمممماله بشممممريط الصممممق له قوة شممممد كافية لمنع انفتاح الصممممندوق.  6-1-4-13-3
وتتوافق مادة اللصمق فيه مع مادة البالسمتيك الممدد التي صمنع منها الصمندوق. ويمكن اسمتشدام ويكون الشمريط الالصمق مقاوما  للظروف الجوية  

 وسائل إغالق أخرى مماثلة في الكفاءة.

، يمكن توف ر الوقاية من األشعة فوق البنفسجية، إذا تطل  األمر صل في حالة الصناديق المصنوعة من البالستيك ال 6-1-4-13-4
صمممممماّدات مناسممممممبة أخرى. ويتع ن أن تتوافق  ذه المواد المضممممممافة مع المحتويات وأن تحتفي  أن صممممممبغات أو كربون أوذلك، بإضممممممافة أسممممممود ال

صاّدات غ ر تلك التي استشدمت في صنع النموذج التصميمي  صبغات أو حالة استشدام أسود الكربون أو بكفاءتها طوال عمر الصندوق. وفي
إذا  في المائة من الكتلة، أو 2تتجاوز النسمممممممممممبة الوزنية ألسمممممممممممود الكربون في البالسمممممممممممتيك  ختبار إذا لمالمشتبر، يمكن االسمممممممممممتغناء عن إعادة اال

 في المائة من الكتلة؛ وليس  ناع حدود لنسبة صاّدات األشعة فوق البنفسجية. 3تتجاوز النسبة الوزنية للصبغة  لم

مضممافة ألغراض أخرى غ ر الوقاية من األشممعة فوق البنفسممجية، شممريطة يمكن أن تحتون المادة البالسممتيكية على مواد  6-1-4-13-5
 ذه الحاالت يمكن االسممممتغناء عن   الف زيائية للمادة التي صممممنع منها الصممممندوق. وفي تؤثر  ذه المواد تأث را  ضممممارا  في الشواص الكيميائية أو أال

 إعادة االختبار.

بوسممائل إغالق مصممنوعة من مادة مناسممبة ذات قوة كافية ومصممممة    صممل ال تزود الصممناديق المصممنوعة من البالسممتيك 6-1-4-13-6
 بح ا تمنع انفتاح الصندوق عن غ ر قصد.

 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-13-7
4H1:: 60 كغ 
4H2:: 400 كغ 

 معدن آخر األلومنيوم أو الصناديق المصنوعة من الفوالذ أو 6-1-4-14
4A صناديق الفوالذ 
4B  األلومن ومصناديق 
4N  األلومن وم أو من معدن آخر غ ر الفوالذصناديق 

 تتناس  قوة المعدن وصنع الصندوق مع سعته واستشدامه المقصود. 6-1-4-14-1

طالء داخلي من مادة  تبطن بغالف أو اللباد، حسمممممم  الحالة، أو تبّطن الصممممممناديق بقطع حشممممممو من الكرتون الليفي أو 6-1-4-14-2
 سيما المتفجرات، ب ن ثنايا الدرز. الغالف الداخلي من طبقت ن من المعدن المدروز، يج  اتشاذ تداب ر لمنع دخول المواد، وال مناسبة. فإذا كان
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 يمكن أن تكون وسائل اإلغالق من أن نوع مناس ؛ ويج  أن تبقى محكمة في ظروف النقل العادية. 6-1-4-14-3

 كغ. 400 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-14-4

 األكياس المصنوعة من النسيج 6-1-4-15
5L1 طالء داخلي بدون بطانة أو 
5L2 مانعة للتنش ل 
5L3 مقاومة للماء 

 الكيس مع سعة الكيس واستشدامه المقصود.  صنعيكون النسيج المستشدم من نوعية ج دة. وتتناس  قوة النسيج و  6-1-4-15-1

 المثال: يلي على سب ل : يصنع الكيس بح ا يكون مانعا  للتنش ل باستشدام ما5L2األوياس المانعة للتنش ل  6-1-4-15-2

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

 أو لصق طبقة رةيقة من البالستيك على السطح الداخلي للكيس؛ )ب(

 البالستيك. رق أوأوثر من الو  أو بطانة أو )ج(

يلي على   : يمنع دخول الرطوبة عن طريق جعل الكيس مانعا  لتسمممرب الماء باسمممتشدام ما5L3األوياس المقاومة للماء  6-1-4-15-3
 سب ل المثال:

ورق معالج   بطانة داخلية منفصمممممملة من ورق مقاوم للماء )على سممممممب ل المثال: ورق كرافت معالج بالشمممممممع، أو )أ(
 كرافت مغطى بطبقة من البالستيك(؛ ورق  بالقار، أو

 أو طبقة رةيقة من البالستيك تلصق على السطح الداخلي للكيس؛ )ب(

 أوثر من البالستيك. أو بطانة أو )ج(

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-15-4

 األكياس المصنوعة من البالستيك المنسوج 6-1-4-16
5H1 طالء بدون بطانة داخلية أو 
5H2 مانعة للتنش ل 
5H3 مقاومة للماء 

فتائل وح دة الشيط من مادة بالسمممتيكية مناسمممبة. وتتناسممم  قوة المادة المسمممتشدمة  تصمممنع األوياس من شمممرائط ممددة أو 6-1-4-16-1
 وصنع الكيس مع سعة الكيس واستشدامه المقصود.

بطريقة أخرى تضمممممممن إغالق القاع وأحد  األوياس بالشياطة أوإذا كان النسمممممميج البالسممممممتيكي مسممممممطَّح النسممممممج، تصممممممنع   6-1-4-16-2
 أن طريقة غلق أخرى توفر قوة إغالق مماثلة. الحبك أو الجانب ن. وإذا كان النسيج البالستيكي أنبوبيَّ النسج، يغلق الكيس بالشياطة أو

 ام إحدى الوسائل التالية على سب ل المثال:: يج  جعل األوياس مانعة للتنش ل باستشد5H2األوياس المانعة للتنش ل  6-1-4-16-3

 البالستيك الرق ق على السطح الداخلي للكيس؛ لصق طبقة من الورق أو )أ(

 من البالستيك. أوثر من الورق أو أو وضع بطانة منفصلة أو )ب(

الماء باسممممممممتشدام إحدى الوسممممممممائل : لمنع دخول الرطوبة يلزم جعل الكيس مانعا  لتسممممممممرب 5H3األوياس المقاومة للماء  6-1-4-16-4
 التالية على سب ل المثال:

ورق كرافت مغطى  بطانة منفصمممممملة من ورق مقاوم للماء )على سممممممب ل المثال: ورق كرافت معالج بالشمممممممع، أو )أ(
 ورق كرافت مغطى بطبقة من البالستيك(؛ بطبقت ن من القار، أو
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 الشارجي للكيس؛ خلي أوأو طبقة رةيقة من البالستيك تلصق على السطح الدا )ب(

 أوثر من البالستيك. أو بطانة أو )ج(

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-16-5

 األكياس المصنوعة من رقائق البالستيك 6-1-4-17
5H4 

امه تصمنع األوياس من مادة بالسمتيكية مناسمبة. وتتناسم  قوة المادة المسمتشدمة وصمنع الكيس مع سمعة الكيس واسمتشد 6-1-4-17-1
 المقصود. ويتع ن أن تتحمل الوصالت ووسائل اإلغالق الضغوط والصدمات التي يمكن أن تتعرض لها األوياس في ظروف النقل العادية.

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-17-2

 األكياس المصنوعة من الورق  6-1-4-18
5M1 متعددة الطبقات 

5M2 .متعددة الطبقات، مقاومة للماء 

  من ورق مماثل من ثالث طبقات على األقل، ويجوز أن تكون الطبقة المتوسممطة  تصممنع األوياس من ورق كرافت مناسمم  أو  6-1-4-18-1
من قماش شممممبكي ملتحم بشممممكل لصمممم ق بالطبقة الورةية الشارجية. وتتناسمممم  قوة الورق وصممممنع األوياس مع سممممعة الكيس واسممممتشدامه المقصممممود. 

 عة للتنش ل.وتكون مواضع الربط والغلق مان 

أوثر ممانعمة لتسممممممممممممممرب   : لمنع دخول الرطوبمة، يلزم جعمل األويماس المكونمة من أربع طبقمات أو5M2األويماس من النوع   6-1-4-18-2
باسمممممممتشدام حاجز مقاوم للماء مصمممممممنوع من مادة واةية مناسمممممممبة ب ن   الماء إما باسمممممممتشدام طبقة مقاومة للماء كواحدة من الطبقت ن الشارج ت ن أو

حالة األوياس الثالثية الطبقات، يمكن جعلها مانعة لتسممممممممممممممرب الماء باسممممممممممممممتشدام طبقة مقاومة للماء باعتبار ا الطبقة    ن الشارج ت ن؛ وفيالطبقت 
ح ثما ت بأ و ي رطبة يوضممممع أيضمممما  مالصممممقا  للمادة طبقة مانعة لتسممممرب  الشارجية. وح ثما يوجد خطر أن تتفاعل المادة الم بأة مع الرطوبة أو

رقائق من  ورق الكرافت المكسمممممممممممممو بالبالسمممممممممممممتيك، أو حاجز مانع لتسمممممممممممممرب الماء، مثل ورق الكرافت المحمي بطبقت ن من القطران، أو أو الماء
 أوثر من البالستيك. وتكون الوصالت ووسائل اإلغالق مانعة لتسرب الماء. بطانة داخلية أو البالستيك تلحم بالسطح الداخلي للكيس، أو

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-18-3

 العبوات المركبة )المواد البالستيكية( 6-1-4-19
6HA1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الفوالذ 

6HA2 صندوق خارجي من الفوالذ وعاء من البالستيك له قفص أو 

6HB1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من األلومن وم 

6HB2   صندوق خارجي من األلومن وم البالستيك له قفص أووعاء من 

6HC  وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الشش 

6HD1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الشش  الرقائقي 

6HD2 وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الشش  الرقائقي 

6HG1  ون الليفيوعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الكرت 

6HG2 وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الكرتون الليفي 

6HH1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من البالستيك الممدد 

6HH2 صل وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من البالستيك ال 
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 الوعاء الداخلي 6-1-4-19-1
، على األوعية 6- 8- 4- 1- 6 إلى   3- 8- 4- 1- 6، واالشمممممممممممممتراطات من 1- 8- 4- 1- 6تطبق االشمممممممممممممتراطات الواردة في   1-1- 19- 4- 1- 6

 الداخلية المصنوعة من البالستيك. 

يولج الوعاء البالسمممتيكي الداخلي في العبوة الشارجية بإحكام، ويج  أن تكون العبوة الشارجية خالية من أن نتوءات قد  1-2- 19- 4- 1- 6
 تشدش المادة البالستيكية.

 السعة القصوى للوعاء الداخلي: 1-3- 19- 4- 1- 6

 6HA1 ،6HB1  ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1: 250   لترا 
 6HA2 ،6HB2  ،6HC ،6HD2  ،6HG2 ،6HH2: 60   لترا 

 الكتلة الصافية القصوى: 1-4- 19- 4- 1- 6

 6HA1 ،6HB1  ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1: 400 كغ 
 6HA2 ،6HB2  ،6HC ،6HD2  ،6HG2 ،6HH2: 75 كغ 

 الشارجيةالعبوة   6-1-4-19-2
؛ وتطبق على صمنع العبوة الشارجية  6HB1األلومن وم   أو 6HA1وعاء من البالسمتيك له أسمطوانة خارجية من الفوالذ  2-1- 19- 4- 1- 6

 ، حس  االقتضاء.2-4-1-6 أو 1-4-1-6االشتراطات المناسبة في 

؛ وتطبق على صمنع العبوة  6HB2األلومن وم   أو 6HA2صمندوق خارجي من الفوالذ  وعاء من البالسمتيك له قفص أو 2-2- 19- 4- 1- 6
 .14-4-1-6الشارجية االشتراطات المناسبة في 

؛ وتطبق على صممنع العبوة الشارجية االشممتراطات المناسممبة 6HCوعاء من البالسممتيك له صممندوق خارجي من الششمم    2-3- 19- 4- 1- 6
 .9-4-1-6في 

؛ وتطبق على صمنع العبوة الشارجية االشمتراطات  6HD1وعاء من البالسمتيك له أسمطوانة خارجية من الششم  الرقائقي  2-4- 19- 4- 1- 6
 .5-4-1-6المناسبة في 

؛ وتطبق على صمنع العبوة الشارجية االشمتراطات  6HD2وعاء من البالسمتيك له صمندوق خارجي من الششم  الرقائقي   2-5- 19- 4- 1- 6
 .10-4-1-6المناسبة في 

؛ وتطبق على صممنع العبوة الشارجية االشممتراطات  6HG1وعاء من البالسممتيك له أسممطوانة خارجية من الكرتون الليفي   2-6- 19- 4- 1- 6
 .4-7-4-1-6إلى  1-7-4-1-6المناسبة في 

؛ وتطبق على صمممنع العبوة الشارجية االشمممتراطات  6HG2وعاء من البالسمممتيك له صمممندوق خارجي من الكرتون الليفي   2-7- 19- 4- 1- 6
 .12-4-1-6المناسبة في 

  ؛ وتطبق على صمممممنع العبوة الشارجية االشمممممتراطات 6HH1وعاء من البالسمممممتيك له أسمممممطوانة خارجية من البالسمممممتيك الممدد   2-8- 19- 4- 1- 6
 .6-8-4-1-6إلى  2-8-4-1-6، واالشتراطات من 1-8-4-1-6الواردة في 

على   ؛ وتطبق 6HH2)بما في ذلك مادة البالستيك الممّوجة(    صل  وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من البالستيك ال  9- 6-1-4-19-2
 .6-13-4-1-6إلى  4-13-4-1-6ومن  1-13-4-1-6صنع العبوة الشارجية االشتراطات 
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 الشارجي للكيس؛ خلي أوأو طبقة رةيقة من البالستيك تلصق على السطح الدا )ب(

 أوثر من البالستيك. أو بطانة أو )ج(

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-16-5

 األكياس المصنوعة من رقائق البالستيك 6-1-4-17
5H4 

امه تصمنع األوياس من مادة بالسمتيكية مناسمبة. وتتناسم  قوة المادة المسمتشدمة وصمنع الكيس مع سمعة الكيس واسمتشد 6-1-4-17-1
 المقصود. ويتع ن أن تتحمل الوصالت ووسائل اإلغالق الضغوط والصدمات التي يمكن أن تتعرض لها األوياس في ظروف النقل العادية.

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-17-2

 األكياس المصنوعة من الورق  6-1-4-18
5M1 متعددة الطبقات 

5M2 .متعددة الطبقات، مقاومة للماء 

  من ورق مماثل من ثالث طبقات على األقل، ويجوز أن تكون الطبقة المتوسممطة  تصممنع األوياس من ورق كرافت مناسمم  أو  6-1-4-18-1
من قماش شممممبكي ملتحم بشممممكل لصمممم ق بالطبقة الورةية الشارجية. وتتناسمممم  قوة الورق وصممممنع األوياس مع سممممعة الكيس واسممممتشدامه المقصممممود. 

 عة للتنش ل.وتكون مواضع الربط والغلق مان 

أوثر ممانعمة لتسممممممممممممممرب   : لمنع دخول الرطوبمة، يلزم جعمل األويماس المكونمة من أربع طبقمات أو5M2األويماس من النوع   6-1-4-18-2
باسمممممممتشدام حاجز مقاوم للماء مصمممممممنوع من مادة واةية مناسمممممممبة ب ن   الماء إما باسمممممممتشدام طبقة مقاومة للماء كواحدة من الطبقت ن الشارج ت ن أو

حالة األوياس الثالثية الطبقات، يمكن جعلها مانعة لتسممممممممممممممرب الماء باسممممممممممممممتشدام طبقة مقاومة للماء باعتبار ا الطبقة    ن الشارج ت ن؛ وفيالطبقت 
ح ثما ت بأ و ي رطبة يوضممممع أيضمممما  مالصممممقا  للمادة طبقة مانعة لتسممممرب  الشارجية. وح ثما يوجد خطر أن تتفاعل المادة الم بأة مع الرطوبة أو

رقائق من  ورق الكرافت المكسمممممممممممممو بالبالسمممممممممممممتيك، أو حاجز مانع لتسمممممممممممممرب الماء، مثل ورق الكرافت المحمي بطبقت ن من القطران، أو أو الماء
 أوثر من البالستيك. وتكون الوصالت ووسائل اإلغالق مانعة لتسرب الماء. بطانة داخلية أو البالستيك تلحم بالسطح الداخلي للكيس، أو

 كغ. 50 الكتلة الصافية القصوى: 6-1-4-18-3

 العبوات المركبة )المواد البالستيكية( 6-1-4-19
6HA1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الفوالذ 

6HA2 صندوق خارجي من الفوالذ وعاء من البالستيك له قفص أو 

6HB1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من األلومن وم 

6HB2   صندوق خارجي من األلومن وم البالستيك له قفص أووعاء من 

6HC  وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الشش 

6HD1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الشش  الرقائقي 

6HD2 وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الشش  الرقائقي 

6HG1  ون الليفيوعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من الكرت 

6HG2 وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من الكرتون الليفي 

6HH1 وعاء من البالستيك له أسطوانة خارجية من البالستيك الممدد 

6HH2 صل وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من البالستيك ال 
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 الوعاء الداخلي 6-1-4-19-1
، على األوعية 6- 8- 4- 1- 6 إلى   3- 8- 4- 1- 6، واالشمممممممممممممتراطات من 1- 8- 4- 1- 6تطبق االشمممممممممممممتراطات الواردة في   1-1- 19- 4- 1- 6

 الداخلية المصنوعة من البالستيك. 

يولج الوعاء البالسمممتيكي الداخلي في العبوة الشارجية بإحكام، ويج  أن تكون العبوة الشارجية خالية من أن نتوءات قد  1-2- 19- 4- 1- 6
 تشدش المادة البالستيكية.

 السعة القصوى للوعاء الداخلي: 1-3- 19- 4- 1- 6

 6HA1 ،6HB1  ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1: 250   لترا 
 6HA2 ،6HB2  ،6HC ،6HD2  ،6HG2 ،6HH2: 60   لترا 

 الكتلة الصافية القصوى: 1-4- 19- 4- 1- 6

 6HA1 ،6HB1  ،6HD1 ،6HG1 ،6HH1: 400 كغ 
 6HA2 ،6HB2  ،6HC ،6HD2  ،6HG2 ،6HH2: 75 كغ 

 الشارجيةالعبوة   6-1-4-19-2
؛ وتطبق على صمنع العبوة الشارجية  6HB1األلومن وم   أو 6HA1وعاء من البالسمتيك له أسمطوانة خارجية من الفوالذ  2-1- 19- 4- 1- 6

 ، حس  االقتضاء.2-4-1-6 أو 1-4-1-6االشتراطات المناسبة في 

؛ وتطبق على صمنع العبوة  6HB2األلومن وم   أو 6HA2صمندوق خارجي من الفوالذ  وعاء من البالسمتيك له قفص أو 2-2- 19- 4- 1- 6
 .14-4-1-6الشارجية االشتراطات المناسبة في 

؛ وتطبق على صممنع العبوة الشارجية االشممتراطات المناسممبة 6HCوعاء من البالسممتيك له صممندوق خارجي من الششمم    2-3- 19- 4- 1- 6
 .9-4-1-6في 

؛ وتطبق على صمنع العبوة الشارجية االشمتراطات  6HD1وعاء من البالسمتيك له أسمطوانة خارجية من الششم  الرقائقي  2-4- 19- 4- 1- 6
 .5-4-1-6المناسبة في 

؛ وتطبق على صمنع العبوة الشارجية االشمتراطات  6HD2وعاء من البالسمتيك له صمندوق خارجي من الششم  الرقائقي   2-5- 19- 4- 1- 6
 .10-4-1-6المناسبة في 

؛ وتطبق على صممنع العبوة الشارجية االشممتراطات  6HG1وعاء من البالسممتيك له أسممطوانة خارجية من الكرتون الليفي   2-6- 19- 4- 1- 6
 .4-7-4-1-6إلى  1-7-4-1-6المناسبة في 

؛ وتطبق على صمممنع العبوة الشارجية االشمممتراطات  6HG2وعاء من البالسمممتيك له صمممندوق خارجي من الكرتون الليفي   2-7- 19- 4- 1- 6
 .12-4-1-6المناسبة في 

  ؛ وتطبق على صمممممنع العبوة الشارجية االشمممممتراطات 6HH1وعاء من البالسمممممتيك له أسمممممطوانة خارجية من البالسمممممتيك الممدد   2-8- 19- 4- 1- 6
 .6-8-4-1-6إلى  2-8-4-1-6، واالشتراطات من 1-8-4-1-6الواردة في 

على   ؛ وتطبق 6HH2)بما في ذلك مادة البالستيك الممّوجة(    صل  وعاء من البالستيك له صندوق خارجي من البالستيك ال  9- 6-1-4-19-2
 .6-13-4-1-6إلى  4-13-4-1-6ومن  1-13-4-1-6صنع العبوة الشارجية االشتراطات 

- 221 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

222 

 فخار( خزف أو المركبة )زجاج أوالعبوات  6-1-4-20
6PA1 وعاء له أسطوانة خارجية من الفوالذ 
6PA2 صندوق خارجي من الفوالذ وعاء له قفص أو 
6PB1 وعاء له أسطوانة خارجية من األلومن وم 
6PB2 صندوق خارجي من األلومن وم وعاء له قفص أو 
6PC  وعاء له صندوق خارجي من الشش 

6PD1  أسطوانة خارجية من الشش  الرقائقيوعاء له 
6PD2 وعاء له سلة خارجية من الشوص 
6PG1 وعاء له أسطوانة خارجية من الكرتون الليفي 
6PG2 وعاء له صندوق خارجي من الكرتون الليفي 
6PH1 وعاء له عبوة خارجية من البالستيك الممدد 
6PH2 صل وعاء له عبوة خارجية من البالستيك ال. 

 الوعاء الداخلي 6-1-4-20-1
إجاصممّي الشممكل( ومن مادة ذات نوعية ج دة خالية من أن ع وب  يصممنع الوعاء الداخلي بشممكل مناسمم  )أسممطواني أو 1-1- 20- 4- 1- 6

 قد تقلل قوتها. ويكون سمك الجدران كافيا  في جميع النقاط.

وسمممائل إغالق  وسمممائل إغالق من الزجاج المجل  أو تسمممتشدم إلغالق األوعية وسمممائل إغالق ملولبة من البالسمممتيك، أو 1-2- 20- 4- 1- 6
تقمل عنهما في الكفماءة. ويكون أن جزء من وسمممممممممممممم لمة اإلغالق يحتممل أن يتالمس مع محتويمات الوعماء مقماومما  لهمذه المحتويمات. ويجم   أخرى ال

بطريقة تجعلها مانعة للتسمممممرب ومثبتة ج دا  لمنع أدنى تراٍخ ف ها أثناء النقل. وإذا اقتضمممممى األمر اسمممممتشدام   التأود من أن وسمممممائل اإلغالق مركبة
 .8-1-1-4وسائل إغالق ذات وسائل للتنأيس، يتع ن أن تمتثل ألحكام 

ة. 1-3- 20- 4- 1- 6  يثبت الوعاء ج دا  في العبوة الشارجية باستشدام مواد توس د و/أو مواد ماصَّ

 لترا . 60 السعة القصوى للوعاء: 1-4- 20- 4- 1- 6

 كغ. 75 الكتلة الصافية القصوى: 1-5- 20- 4- 1- 6

 العبوة الشارجية 6-1-4-20-2
 ؛ وتطبق على صممممممممممممممنع العبوة الشممارجيممة االشممممممممممممممتراطممات المنمماسممممممممممممممبممة 6PA1وعمماء لممه أسممممممممممممممطوانممة خممارجيممة من الفوالذ   2-1- 20- 4- 1- 6

 ، غ ر أنه يمكن أن يكون الغطاء القابل للنزع، الذن يلزم لهذا النوع من العبوة، على شكل قلنسوة.1-4-1-6في 

ناسممممممممبة ؛ وتطبق على صممممممممنع العبوة الشارجية االشممممممممتراطات الم6PA2صممممممممندوق خارجي من الفوالذ   وعاء له قفص أو 2-2- 20- 4- 1- 6
حالة األوعية األسممممممممطوانية يج  أن تكون العبوة الشارجية، و ي في الوضممممممممع القائم، أعلى من الوعاء ووسمممممممم لة إغالقه.  . وفي14-4-1-6 في
 أحاط القفص بوعاء إجاصّي الشكل، وكان له شكل مماثل، وج  تزويد العبوة الشارجية بغطاء واق )قلنسوة(. وإذا

              ؛ تطبق على صممممممممممممممنع العبوة الشمارجيمة االشممممممممممممممتراطمات المنماسممممممممممممممبمة 6PB1وعماء لمه أسممممممممممممممطوانمة خمارجيمة من األلومن وم   2-3- 20- 4- 1- 6
 .2-4-1-6 في

؛ وتطبق على صممممنع العبوة الشارجية االشممممتراطات المناسممممبة 6PB2صممممندوق خارجي من األلومن وم   وعاء له قفص أو 2-4- 20- 4- 1- 6
 .14-4-1-6في 

 . 9- 4- 1- 6: وتطبق على صنع العبوة الشارجية االشتراطات المناسبة في  6PCوعاء له صندوق خارجي من الشش    2-5- 20- 4- 1- 6
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؛ وتطبق على صممممممنع العبوة الشارجية االشممممممتراطات المناسممممممبة 6PD1وعاء له أسممممممطوانة خارجية من الششمممممم  الرقائقي   2-6- 20- 4- 1- 6
 .5-4-1-6 في

؛ تصمنع السملة بشمكل سمليم من مواد ج دة. وتزود السملة 6PD2قضمبان الشمجر(  وعاء له سملة خارجية من الشوص )أو 2-7- 20- 4- 1- 6
 العط .بغطاء واق )قلنسوة( لحماية الوعاء من 

    ؛ وتطبق على صمممممممممنع العبوة الشارجية االشمممممممممتراطات المناسمممممممممبة6PG1وعاء له أسمممممممممطوانة خارجية من الكرتون الليفي  2-8- 20- 4- 1- 6
 .4-7-4-1-6إلى  1-7-4-1-6 في

      المناسمممممممممبة؛ وتطبق على صمممممممممنع العبوة الشارجية االشمممممممممتراطات  6PG2وعاء له صمممممممممندوق خارجي من الكرتون الليفي  2-9- 20- 4- 1- 6
 .12-4-1-6في 

(؛ تسمممتوفي المواد التي يصمممنع  6PH2 أو  6PH1)  صمممل البالسمممتيك ال وعاء له عبوة خارجية من البالسمممتيك الممدد أو 2-10- 20- 4- 1- 6
من متعدد اإليث ل ن العالي   صمل . وتصمنع عبوات البالسمتيك ال13-4-1-6منها  ذان النوعان من العبوات الشارجية االشمتراطات المناسمبة في  

 أن يكون على شكل قلنسوة.  من مادة بالستيكية أخرى مشابهة. غ ر أن الغطاء القابل للنزع، الالزم لهذا النوع من العبوات، يمكن الكثافة أو

 اشتراطات اختبار العبوات 6-1-5

 إجراء االختبارات وتكرارها 6-1-5-1
 المشتصة. ، وفقا  للطرائق التي تحدد ا السلطة5-1-6يشتبر النموذج التصميمي لكل عبوة حسبما ورد في  6-1-5-1-1

بنجاح االختبارات المب نة في  ذا الفصمممل قبل اسمممتشدامها. ويحدد ُيفتَرض في النموذج التصمممميمي لكل عبوة أن يجتاز   6-1-5-1-2
. النموذج التصميمي للعبوة بالتصميم، والحجم، ومادة الصنع، والسمك، وكيأية الصنع والتعبئة، ولكن قد يتضمن أيضا  مشتل  معالجات السطح

 على ارتفاع أقل من ارتفاع النموذج التصميمي.بتصميمها   تشتل  عن النموذج التصميمي إال يتضمن كذلك العبوات التي ال وما

حالة االختبارات التي تجرى على  تكرر االختبارات على ع نات اإلنتاج على فترات تحدد ا السمممممممملطة المشتصممممممممة. وفي 6-1-5-1-3
 .3-2-5-1-6الكرتون الليفي، تعتبر ته ئة األجواء المحيطة معادلة ألحكام  عبوات من الورق أو

 ويأية بنائها. مادة صنعها أو االختبارات أيضا  بعد إجراء أن تعديل يغ ر في تصميم العبوة أوتكرر   6-1-5-1-4

في نقاط بسمممميطة عن نموذج سممممبق  تشتل  إال يجوز للسمممملطة المشتصممممة السممممماح بإجراء اختبار انتقائي على عبوات ال 6-1-5-1-5
عبوات من قب ل األسممممممطوانات واألوياس والصممممممناديق التي تنتج بأبعاد  ، أووتلة صممممممافية أقل اختباره: مثال ، عبوات داخلية ذات حجم أصممممممغر أو

 خارجية مشفضة قل ال .

 محجوزة 6-1-5-1-6
واحدة  بشمممممممممأن الشمممممممممروط المتعلقة باسمممممممممتشدام أنواع مشتلفة من العبوات الداخلية في عبوة خارجية 1-5-1-1-4انظر  مالحظة:

 .7-1-5-1-6تحد من استشدام العبوات الداخلية عند تطب ق الفقرة   ذه الشروط الوالتعديالت المسموح بها في العبوات الداخلية. و 
السمممممائلة دون اختبار في عبوة خارجية، وذلك  عبوات داخلية من أن نوع للمواد الصممممملبة أو يجوز تجميع ونقل سممممملع أو 6-1-5-1-7

 بالشروط التالية:

مع عبوات داخلية  شمممممة )والزجاج( تحتون على سممممموائل،  3-5-1-6 تشتبر العبوة الشارجية بنجاح وفقا  للفقرة )أ(
 ؛Iوُيستشدم في اختبار ا ارتفاع السقوط المحدد لمجموعة التعبئة 

يمة ال يتجماوز مجموع الكتلمة اإلجمماليمة المشممممممممممممممتركمة للعبوات المداخليمة نصمممممممممممممم  الكتلمة اإلجمماليمة للعبوات المداخل )ب(
 المستشدمة الختبار السقوط المشار إليه في )أ( أعاله؛
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 فخار( خزف أو المركبة )زجاج أوالعبوات  6-1-4-20
6PA1 وعاء له أسطوانة خارجية من الفوالذ 
6PA2 صندوق خارجي من الفوالذ وعاء له قفص أو 
6PB1 وعاء له أسطوانة خارجية من األلومن وم 
6PB2 صندوق خارجي من األلومن وم وعاء له قفص أو 

6PC  وعاء له صندوق خارجي من الشش 
6PD1  أسطوانة خارجية من الشش  الرقائقيوعاء له 
6PD2 وعاء له سلة خارجية من الشوص 
6PG1 وعاء له أسطوانة خارجية من الكرتون الليفي 
6PG2 وعاء له صندوق خارجي من الكرتون الليفي 
6PH1 وعاء له عبوة خارجية من البالستيك الممدد 
6PH2 صل وعاء له عبوة خارجية من البالستيك ال. 

 الوعاء الداخلي 6-1-4-20-1
إجاصممّي الشممكل( ومن مادة ذات نوعية ج دة خالية من أن ع وب  يصممنع الوعاء الداخلي بشممكل مناسمم  )أسممطواني أو 1-1- 20- 4- 1- 6

 قد تقلل قوتها. ويكون سمك الجدران كافيا  في جميع النقاط.

وسمممائل إغالق  وسمممائل إغالق من الزجاج المجل  أو تسمممتشدم إلغالق األوعية وسمممائل إغالق ملولبة من البالسمممتيك، أو 1-2- 20- 4- 1- 6
تقمل عنهما في الكفماءة. ويكون أن جزء من وسمممممممممممممم لمة اإلغالق يحتممل أن يتالمس مع محتويمات الوعماء مقماومما  لهمذه المحتويمات. ويجم   أخرى ال

بطريقة تجعلها مانعة للتسمممممرب ومثبتة ج دا  لمنع أدنى تراٍخ ف ها أثناء النقل. وإذا اقتضمممممى األمر اسمممممتشدام   التأود من أن وسمممممائل اإلغالق مركبة
 .8-1-1-4وسائل إغالق ذات وسائل للتنأيس، يتع ن أن تمتثل ألحكام 

ة. 1-3- 20- 4- 1- 6  يثبت الوعاء ج دا  في العبوة الشارجية باستشدام مواد توس د و/أو مواد ماصَّ

 لترا . 60 السعة القصوى للوعاء: 1-4- 20- 4- 1- 6

 كغ. 75 الكتلة الصافية القصوى: 1-5- 20- 4- 1- 6

 العبوة الشارجية 6-1-4-20-2
 ؛ وتطبق على صممممممممممممممنع العبوة الشممارجيممة االشممممممممممممممتراطممات المنمماسممممممممممممممبممة 6PA1وعمماء لممه أسممممممممممممممطوانممة خممارجيممة من الفوالذ   2-1- 20- 4- 1- 6

 ، غ ر أنه يمكن أن يكون الغطاء القابل للنزع، الذن يلزم لهذا النوع من العبوة، على شكل قلنسوة.1-4-1-6في 

ناسممممممممبة ؛ وتطبق على صممممممممنع العبوة الشارجية االشممممممممتراطات الم6PA2صممممممممندوق خارجي من الفوالذ   وعاء له قفص أو 2-2- 20- 4- 1- 6
حالة األوعية األسممممممممطوانية يج  أن تكون العبوة الشارجية، و ي في الوضممممممممع القائم، أعلى من الوعاء ووسمممممممم لة إغالقه.  . وفي14-4-1-6 في
 أحاط القفص بوعاء إجاصّي الشكل، وكان له شكل مماثل، وج  تزويد العبوة الشارجية بغطاء واق )قلنسوة(. وإذا

              ؛ تطبق على صممممممممممممممنع العبوة الشمارجيمة االشممممممممممممممتراطمات المنماسممممممممممممممبمة 6PB1وعماء لمه أسممممممممممممممطوانمة خمارجيمة من األلومن وم   2-3- 20- 4- 1- 6
 .2-4-1-6 في

؛ وتطبق على صممممنع العبوة الشارجية االشممممتراطات المناسممممبة 6PB2صممممندوق خارجي من األلومن وم   وعاء له قفص أو 2-4- 20- 4- 1- 6
 .14-4-1-6في 

 . 9- 4- 1- 6: وتطبق على صنع العبوة الشارجية االشتراطات المناسبة في  6PCوعاء له صندوق خارجي من الشش    2-5- 20- 4- 1- 6
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؛ وتطبق على صممممممنع العبوة الشارجية االشممممممتراطات المناسممممممبة 6PD1وعاء له أسممممممطوانة خارجية من الششمممممم  الرقائقي   2-6- 20- 4- 1- 6
 .5-4-1-6 في

؛ تصمنع السملة بشمكل سمليم من مواد ج دة. وتزود السملة 6PD2قضمبان الشمجر(  وعاء له سملة خارجية من الشوص )أو 2-7- 20- 4- 1- 6
 العط .بغطاء واق )قلنسوة( لحماية الوعاء من 

    ؛ وتطبق على صمممممممممنع العبوة الشارجية االشمممممممممتراطات المناسمممممممممبة6PG1وعاء له أسمممممممممطوانة خارجية من الكرتون الليفي  2-8- 20- 4- 1- 6
 .4-7-4-1-6إلى  1-7-4-1-6 في

      المناسمممممممممبة؛ وتطبق على صمممممممممنع العبوة الشارجية االشمممممممممتراطات  6PG2وعاء له صمممممممممندوق خارجي من الكرتون الليفي  2-9- 20- 4- 1- 6
 .12-4-1-6في 

(؛ تسمممتوفي المواد التي يصمممنع  6PH2 أو  6PH1)  صمممل البالسمممتيك ال وعاء له عبوة خارجية من البالسمممتيك الممدد أو 2-10- 20- 4- 1- 6
من متعدد اإليث ل ن العالي   صمل . وتصمنع عبوات البالسمتيك ال13-4-1-6منها  ذان النوعان من العبوات الشارجية االشمتراطات المناسمبة في  

 أن يكون على شكل قلنسوة.  من مادة بالستيكية أخرى مشابهة. غ ر أن الغطاء القابل للنزع، الالزم لهذا النوع من العبوات، يمكن الكثافة أو

 اشتراطات اختبار العبوات 6-1-5

 إجراء االختبارات وتكرارها 6-1-5-1
 المشتصة. ، وفقا  للطرائق التي تحدد ا السلطة5-1-6يشتبر النموذج التصميمي لكل عبوة حسبما ورد في  6-1-5-1-1

بنجاح االختبارات المب نة في  ذا الفصمممل قبل اسمممتشدامها. ويحدد ُيفتَرض في النموذج التصمممميمي لكل عبوة أن يجتاز   6-1-5-1-2
. النموذج التصميمي للعبوة بالتصميم، والحجم، ومادة الصنع، والسمك، وكيأية الصنع والتعبئة، ولكن قد يتضمن أيضا  مشتل  معالجات السطح

 على ارتفاع أقل من ارتفاع النموذج التصميمي.بتصميمها   تشتل  عن النموذج التصميمي إال يتضمن كذلك العبوات التي ال وما

حالة االختبارات التي تجرى على  تكرر االختبارات على ع نات اإلنتاج على فترات تحدد ا السمممممممملطة المشتصممممممممة. وفي 6-1-5-1-3
 .3-2-5-1-6الكرتون الليفي، تعتبر ته ئة األجواء المحيطة معادلة ألحكام  عبوات من الورق أو

 ويأية بنائها. مادة صنعها أو االختبارات أيضا  بعد إجراء أن تعديل يغ ر في تصميم العبوة أوتكرر   6-1-5-1-4

في نقاط بسمممميطة عن نموذج سممممبق  تشتل  إال يجوز للسمممملطة المشتصممممة السممممماح بإجراء اختبار انتقائي على عبوات ال 6-1-5-1-5
عبوات من قب ل األسممممممطوانات واألوياس والصممممممناديق التي تنتج بأبعاد  ، أووتلة صممممممافية أقل اختباره: مثال ، عبوات داخلية ذات حجم أصممممممغر أو

 خارجية مشفضة قل ال .

 محجوزة 6-1-5-1-6
واحدة  بشمممممممممأن الشمممممممممروط المتعلقة باسمممممممممتشدام أنواع مشتلفة من العبوات الداخلية في عبوة خارجية 1-5-1-1-4انظر  مالحظة:

 .7-1-5-1-6تحد من استشدام العبوات الداخلية عند تطب ق الفقرة   ذه الشروط الوالتعديالت المسموح بها في العبوات الداخلية. و 
السمممممائلة دون اختبار في عبوة خارجية، وذلك  عبوات داخلية من أن نوع للمواد الصممممملبة أو يجوز تجميع ونقل سممممملع أو 6-1-5-1-7

 بالشروط التالية:

مع عبوات داخلية  شمممممة )والزجاج( تحتون على سممممموائل،  3-5-1-6 تشتبر العبوة الشارجية بنجاح وفقا  للفقرة )أ(
 ؛Iوُيستشدم في اختبار ا ارتفاع السقوط المحدد لمجموعة التعبئة 

يمة ال يتجماوز مجموع الكتلمة اإلجمماليمة المشممممممممممممممتركمة للعبوات المداخليمة نصمممممممممممممم  الكتلمة اإلجمماليمة للعبوات المداخل )ب(
 المستشدمة الختبار السقوط المشار إليه في )أ( أعاله؛
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ال يكون سمممممك مادة التوسمممم د فيما ب ن العبوات الداخلية، وب ن العبوات الداخلية وخارج العبوة، أقل من السمممممك  )ج(
سممك  يكون  اسمتشدمت عبوة داخلية وح دة في االختبار األصملي، ال المناظر في العبوة المشتبرة أصمال ؛ وإذا ما

التوسمممم د ب ن العبوات الداخلية أقل من سمممممك التوسمممم د ب ن خارج العبوة والعبوة الداخلية في االختبار األصمممملي. 
أصمغر )مقارنة بالعبوات الداخلية المسمتشدمة في اختبار السمقوط( تسمتشدم  وعند اسمتشدام عبوات داخلية أقل أو

 مادة توس د إضافية كافية لملء الفراغات؛

  و ي فمارغمة. وتحمدد الكتلمة اإلجمماليمة للعبوات   6- 5- 1- 6عبوة الشمارجيمة بنجماح اختبمار التنضممممممممممممم مد الوارد في  تجتماز ال  )د(
 المتماثلة على أساس الكتلة المشتركة للعبوات الداخلية المستشدمة الختبار السقوط المشار إليه في )أ( أعاله؛

  بالكامل بكمية من مادة ماصممممة تكفي المتصمممماص كامل المحتويات العبوات الداخلية التي تحتون على سمممموائل تحاط   )ه(
 السائلة للعبوات الداخلية؛

وان الغرض   تكن مانعة للتسممرب، أو إذا كان الغرض من العبوة الشارجية احتواء العبوات الداخلية للسمموائل ولم )و(
ة الحتواء أن محتويات سمممممممائلة تكن مانعة للتنش ل، توفر وسممممممم ل منها احتواء عبوات داخلية للمواد الصممممممملبة ولم

أية وسممممم لة  أوياس بالسمممممتيك أو صممممملبة في حالة حدوث تسمممممرب، وذلك في شمممممكل بطانة مانعة للتسمممممرب أو أو
حالة العبوات التي تحتون على سممموائل، توضمممع المادة الماصمممة المطلوبة  احتواء أخرى ذات كفاءة مماثلة. وفي

 ت السائلة؛في البند )ه( أعاله داخل وس لة احتواء المكونا

 ؛1-4-1-1-4ورد في  في حالة النقل الجون، تمتثل العبوات لما )ز(

للعبوات   Iباعتبار أنها اجتازت اختبار أداء مجموعة التعبئة   3-1-6 للفقرةتوضمممممممممع عالمة على العبوات وفقا   )ح(
بوة الشارجية مضمممممممافا  المجمعة. وتكون الكتلة اإلجمالية المب نة بالعالمات بالك لوغرامات  ي حصممممممم لة كتلة الع

إليه في )أ( أعاله.  العبوات الداخلية التي اسمممممممممتشدمت الختبار السمممممممممقوط المشمممممممممار إل ها نصممممممممم  كتلة العبوة أو
 .4-2-1-6 ب وفقا  للفقرةVوتتضمن العالمة الموضوعة على مثل  ذه العبوة الحرف ب

إثبات، يتوصممل إليه عن طريق اختبارات تجرى طبقا  لمواصممفات يجوز للسمملطة المشتصممة أن تطل  في أن وقت تقديم   6-1-5-1-8
  ذا القسم، أن العبوات التي تنتج على نطاق صناعي مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.

لواةية الطالء بالشواص ا طالء داخلي لدواعي األمان، تحتفي المعالجة أو إذا اقتضمممممممممممى األمر إجراء معالجة داخلية أو 6-1-5-1-9
 حتى بعد إجراء االختبار.

 يمكن إجراء عدة اختبارات على ع نة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة النتائج وبموافقة السلطة المشتصة. 6-1-5-1-10

 العبوات االحتياطية 6-1-5-1-11
  IIة التعبئة ( وتوضمممممممممممع العالمات عل ها وفقا  لألحكام المنطبقة على مجموع1-2-1تشتبر العبوات االحتياطية )انظر  

 يلي: العبوات الداخلية، باستثناء ما المشصصة لنقل المواد الصلبة أو

في  98تقل عن  يكون الماء  و مادة االختبار المسمممممممممممممتشدمة في إجراء االختبارات، وتمأل العبوات بنسمممممممممممممبة ال )أ(
ص، من أجل المائة من سمممعتها القصممموى. ويسممممح باسمممتشدام مواد مضمممافة، مثل أوياس بها كريات من الرصممما

توضمممممممممممع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار. وكبديل لذلك،   اإلجمالية المطلوبة للطرد، شمممممممممممريطة أالبلول الكتلة 
 )ب( لدى إجراء اختبار السقوط؛5-3-5-1-6يمكن تغ  ر ارتفاع السقوط وفقا  للفقرة 

ك لوباسمممممكال مع بيان نتائج    30وباإلضمممممافة إلى ذلك، تجتاز العبوات بنجاح اختبار عدم التسمممممرب عند ضمممممغط   )ب(
 ؛7-5-1-6 ذا االختبار في تقرير االختبار المطلوب وفقا  ل 

 .4-2-1-6 و مب ن في  ب على العبوات كماTوتوضع عالمة ب )ج(
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 إعداد العبوات لالختبار 6-1-5-2
لو كممانممت معممدة للنقممل تشممممممممممممممممل، في حممالممة العبوات المجمعممة، العبوات الممداخليمممة  تجرى االختبممارات على عبوات معممدة كممما  1- 2- 5- 1- 6

  95 في المائة من سممممعتها القصمممموى في حالة السمممموائل أو   98يقل عن  ال  المفردة، غ ر األوياس، بما  العبوات الداخلية أو  المسممممتشدمة. وتمأل األوعية أو 
حالة العبوات المجمعة، التي تكون العبوات   في حالة المواد الصممملبة. وتمأل األوياس حتى السمممعة القصممموى التي تسمممتشدم بها. وفي في المائة من سمممعتها  

األصمناف  ة. ويمكن االسمتعاضمة عن المواد أو صملب الداخلية بها مصمممة لنقل مواد سمائلة وصملبة، يجرى اختبار منفصمل لكل من المحتويات السمائلة وال 
إذا كان من شممأن ذلك أن يبطل نتائج االختبارات. وعند اسممتشدام مادة أخرى في حالة المواد الصمملبة،  أصممناف أخرى إال  ها في العبوة بمواد أو المقرر نقل 

أوزان  دام تكون للمادة البديلة نفس الشصمممممممائص الف زيائية )الكتلة، حجم الحب بات، وما إلى ذلك( التي تتصممممممم  بها المادة المقرر نقلها. ويسممممممممح باسمممممممتش 
 توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار.  إضافية، مثل األوياس المملوءة بحب بات الرصاص، لبلول الكتلة الكلية المطلوبة للطرد، شريطة أال 

مماثلت ن لكثافة  عند اسممتشدام مادة أخرى في حالة اختبارات السممقوط المتعلقة بالسمموائل، يكون السممائل البديل ذا كثافة نسممبية ولزوجة   2- 2- 5- 1- 6
 . 5- 3- 5- 1- 6 ولزوجة المادة المقرر نقلها. ويمكن استشدام الماء أيضا  في اختبار سقوط السوائل في الظروف المب نة في 

سمماعة على األقل في جو تضممبط فيه الرطوبة النسممبية   24الكرتون الليفي لمدة  تكّيف العبوات المصممنوعة من الورق أو 6-1-5-2-3
يلي: درجة حرارة   جرى االختبار على خيار من ب ن ثالثة خيارات ممكنة. والشيار المفضممممممممل  و أن يتصمممممممم  جو التك يف بماودرجة الحرارة. ويُ 

°س ورطوبمة 2°س ±  20الشيماران اآلخران لهمذا الجو فمأولهمما درجمة حرارة   في الممائمة. أمما 2في الممائمة ±   50°س ورطوبمة نسممممممممممممممبيمة  2°س ±  23
 في المائة. 2في المائة ±  65°س ورطوبة نسبية 2°س ± 27ائة، والثاني درجة حرارة في الم 2في المائة ±  65نسبية 

التقلبات وق ود القياس على المدى القصم ر فقد تسمب  اختالفات في القياسمات  يقع متوسمط القيم ضممن  ذه الحدود. أما مالحظة:
ّل كث  في المائة للرطوبة النسبية، لكنها ال 5اإلفرادية تصل إلى ±    را  بإمكانية تكرار التجربة.تُش 

البالسمممتيكية والعبوات  تتشذ تداب ر إضمممافية للتأود من أن المادة البالسمممتيكية المسمممتشدمة في صمممنع األسمممطوانات والتنكات   6-1-5-2-4
وعلى سمب ل المثال،   .3-8-4-1-6و  1- 8- 4- 1- 6و   2- 1- 1- 6المركبة )البالسمتيكية( المشصمصمة الحتواء سموائل ممتثلة لالشمتراطات الواردة في  

ع نات مملوءة بالمواد  العبوات يمتد لفترة طويلة، ولتكن سمتة شمهور، تظل خاللها ال  يمكن تحق ق ذلك بإجراء اختبار أولي على ع نات من األوعية أو 
. 6- 5- 1- 6و   5- 5- 1- 6و   4- 5- 1- 6و   3- 5- 1- 6المعتزم أن تحتويهما، وبعمد ذلمك تجرى على الع نمات االختبمارات المنطبقمة عل هما الواردة في  

مادة بديلة معروف أنها ب  التنكات البالسمممتيكية، ُتمأل الع نة بالمادة، أو  إضمممعافا  لألسمممطوانات أو  حالة المواد التي قد تسمممب  تشمممققات إجهادية أو  وفي 
يقل شممممدة عما تسممممببه المادة المذكورة، وتعرَّض لحمل مضمممماف يعادل الكتل الكلية لطرود  تحدث في المواد البالسممممتيكية ق د البحا تشممممققا  إجهاديا  ال 

 . أمتار   3فيه الع نة المشتبرة، عن  يقل ارتفاع التنض د، بما  مماثلة يمكن أن ُتنّضد فوقها أثناء النقل. وال 

 اختبار السقوط 6-1-5-3
 عدد ع نات االختبار )لكل نموذج تصميمي وصانع(، واتجاه السقوط 6-1-5-3-1

 بشالف حاالت السقوط المستون، يكون مركز الثقل عموديا  على نقطة الصدم. 

األرجح إلى وح ثما يوجد أوثر من اتجاه ممكن الختبار سممممممممممممقوط مع ن، يسممممممممممممتشدم االتجاه الذن يحتمل أن يؤدن على  
 تعّطل العبوة.

 اتجاه السقوط  عدد عينات االختبار  العبوة 
 أسطوانات فوالذية

 أسطوانات من األلومن وم
 األلومن وم  أسطوانات من معدن آخر غ ر الفوالذ أو

 تنكات فوالذية
 تنكات ألومن وم

 أسطوانات من الشش  الرقائقي
 أسطوانات من الكرتون الليفي

 وتنكات بالستيكيةأسطوانات  
 العبوات المركبة التي تأخذ شكل األسطوانة

6 
 لكل سقطة( 3) 

 ع نات(:  3)تستشدم   1السقطة  
تكن العبوة ذات   إذا لم تصمممممممممممدم العبوة الهدف بم ل على الحافة أو

 على طرف.  حافة على درزة محيطية أو
 

)تستشدم الع نات الثالث األخرى(: تصدم العبوة الهدف   2السقطة  
يشتبر في السممممقوط األول، على سممممب ل   على أضممممع  جزء منها لم

في حالة األسمممطوانات، الدرزة الطولية   المثال، وسممم لة اإلغالق، أو
 الملحومة في جسم األسطوانة. 
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ال يكون سمممممك مادة التوسمممم د فيما ب ن العبوات الداخلية، وب ن العبوات الداخلية وخارج العبوة، أقل من السمممممك  )ج(
سممك  يكون  اسمتشدمت عبوة داخلية وح دة في االختبار األصملي، ال المناظر في العبوة المشتبرة أصمال ؛ وإذا ما

التوسمممم د ب ن العبوات الداخلية أقل من سمممممك التوسمممم د ب ن خارج العبوة والعبوة الداخلية في االختبار األصمممملي. 
أصمغر )مقارنة بالعبوات الداخلية المسمتشدمة في اختبار السمقوط( تسمتشدم  وعند اسمتشدام عبوات داخلية أقل أو

 مادة توس د إضافية كافية لملء الفراغات؛

  و ي فمارغمة. وتحمدد الكتلمة اإلجمماليمة للعبوات   6- 5- 1- 6عبوة الشمارجيمة بنجماح اختبمار التنضممممممممممممم مد الوارد في  تجتماز ال  )د(
 المتماثلة على أساس الكتلة المشتركة للعبوات الداخلية المستشدمة الختبار السقوط المشار إليه في )أ( أعاله؛

  بالكامل بكمية من مادة ماصممممة تكفي المتصمممماص كامل المحتويات العبوات الداخلية التي تحتون على سمممموائل تحاط   )ه(
 السائلة للعبوات الداخلية؛

وان الغرض   تكن مانعة للتسممرب، أو إذا كان الغرض من العبوة الشارجية احتواء العبوات الداخلية للسمموائل ولم )و(
ة الحتواء أن محتويات سمممممممائلة تكن مانعة للتنش ل، توفر وسممممممم ل منها احتواء عبوات داخلية للمواد الصممممممملبة ولم

أية وسممممم لة  أوياس بالسمممممتيك أو صممممملبة في حالة حدوث تسمممممرب، وذلك في شمممممكل بطانة مانعة للتسمممممرب أو أو
حالة العبوات التي تحتون على سممموائل، توضمممع المادة الماصمممة المطلوبة  احتواء أخرى ذات كفاءة مماثلة. وفي

 ت السائلة؛في البند )ه( أعاله داخل وس لة احتواء المكونا

 ؛1-4-1-1-4ورد في  في حالة النقل الجون، تمتثل العبوات لما )ز(

للعبوات   Iباعتبار أنها اجتازت اختبار أداء مجموعة التعبئة   3-1-6 للفقرةتوضمممممممممع عالمة على العبوات وفقا   )ح(
بوة الشارجية مضمممممممافا  المجمعة. وتكون الكتلة اإلجمالية المب نة بالعالمات بالك لوغرامات  ي حصممممممم لة كتلة الع

إليه في )أ( أعاله.  العبوات الداخلية التي اسمممممممممتشدمت الختبار السمممممممممقوط المشمممممممممار إل ها نصممممممممم  كتلة العبوة أو
 .4-2-1-6 ب وفقا  للفقرةVوتتضمن العالمة الموضوعة على مثل  ذه العبوة الحرف ب

إثبات، يتوصممل إليه عن طريق اختبارات تجرى طبقا  لمواصممفات يجوز للسمملطة المشتصممة أن تطل  في أن وقت تقديم   6-1-5-1-8
  ذا القسم، أن العبوات التي تنتج على نطاق صناعي مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.

لواةية الطالء بالشواص ا طالء داخلي لدواعي األمان، تحتفي المعالجة أو إذا اقتضمممممممممممى األمر إجراء معالجة داخلية أو 6-1-5-1-9
 حتى بعد إجراء االختبار.

 يمكن إجراء عدة اختبارات على ع نة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة النتائج وبموافقة السلطة المشتصة. 6-1-5-1-10

 العبوات االحتياطية 6-1-5-1-11
  IIة التعبئة ( وتوضمممممممممممع العالمات عل ها وفقا  لألحكام المنطبقة على مجموع1-2-1تشتبر العبوات االحتياطية )انظر  

 يلي: العبوات الداخلية، باستثناء ما المشصصة لنقل المواد الصلبة أو

في  98تقل عن  يكون الماء  و مادة االختبار المسمممممممممممممتشدمة في إجراء االختبارات، وتمأل العبوات بنسمممممممممممممبة ال )أ(
ص، من أجل المائة من سمممعتها القصممموى. ويسممممح باسمممتشدام مواد مضمممافة، مثل أوياس بها كريات من الرصممما

توضمممممممممممع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار. وكبديل لذلك،   اإلجمالية المطلوبة للطرد، شمممممممممممريطة أالبلول الكتلة 
 )ب( لدى إجراء اختبار السقوط؛5-3-5-1-6يمكن تغ  ر ارتفاع السقوط وفقا  للفقرة 

ك لوباسمممممكال مع بيان نتائج    30وباإلضمممممافة إلى ذلك، تجتاز العبوات بنجاح اختبار عدم التسمممممرب عند ضمممممغط   )ب(
 ؛7-5-1-6 ذا االختبار في تقرير االختبار المطلوب وفقا  ل 

 .4-2-1-6 و مب ن في  ب على العبوات كماTوتوضع عالمة ب )ج(
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 إعداد العبوات لالختبار 6-1-5-2
لو كممانممت معممدة للنقممل تشممممممممممممممممل، في حممالممة العبوات المجمعممة، العبوات الممداخليمممة  تجرى االختبممارات على عبوات معممدة كممما  1- 2- 5- 1- 6

  95 في المائة من سممممعتها القصمممموى في حالة السمممموائل أو   98يقل عن  ال  المفردة، غ ر األوياس، بما  العبوات الداخلية أو  المسممممتشدمة. وتمأل األوعية أو 
حالة العبوات المجمعة، التي تكون العبوات   في حالة المواد الصممملبة. وتمأل األوياس حتى السمممعة القصممموى التي تسمممتشدم بها. وفي في المائة من سمممعتها  

األصمناف  ة. ويمكن االسمتعاضمة عن المواد أو صملب الداخلية بها مصمممة لنقل مواد سمائلة وصملبة، يجرى اختبار منفصمل لكل من المحتويات السمائلة وال 
إذا كان من شممأن ذلك أن يبطل نتائج االختبارات. وعند اسممتشدام مادة أخرى في حالة المواد الصمملبة،  أصممناف أخرى إال  ها في العبوة بمواد أو المقرر نقل 

أوزان  دام تكون للمادة البديلة نفس الشصمممممممائص الف زيائية )الكتلة، حجم الحب بات، وما إلى ذلك( التي تتصممممممم  بها المادة المقرر نقلها. ويسممممممممح باسمممممممتش 
 توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار.  إضافية، مثل األوياس المملوءة بحب بات الرصاص، لبلول الكتلة الكلية المطلوبة للطرد، شريطة أال 

مماثلت ن لكثافة  عند اسممتشدام مادة أخرى في حالة اختبارات السممقوط المتعلقة بالسمموائل، يكون السممائل البديل ذا كثافة نسممبية ولزوجة   2- 2- 5- 1- 6
 . 5- 3- 5- 1- 6 ولزوجة المادة المقرر نقلها. ويمكن استشدام الماء أيضا  في اختبار سقوط السوائل في الظروف المب نة في 

سمماعة على األقل في جو تضممبط فيه الرطوبة النسممبية   24الكرتون الليفي لمدة  تكّيف العبوات المصممنوعة من الورق أو 6-1-5-2-3
يلي: درجة حرارة   جرى االختبار على خيار من ب ن ثالثة خيارات ممكنة. والشيار المفضممممممممل  و أن يتصمممممممم  جو التك يف بماودرجة الحرارة. ويُ 

°س ورطوبمة 2°س ±  20الشيماران اآلخران لهمذا الجو فمأولهمما درجمة حرارة   في الممائمة. أمما 2في الممائمة ±   50°س ورطوبمة نسممممممممممممممبيمة  2°س ±  23
 في المائة. 2في المائة ±  65°س ورطوبة نسبية 2°س ± 27ائة، والثاني درجة حرارة في الم 2في المائة ±  65نسبية 

التقلبات وق ود القياس على المدى القصم ر فقد تسمب  اختالفات في القياسمات  يقع متوسمط القيم ضممن  ذه الحدود. أما مالحظة:
ّل كث  في المائة للرطوبة النسبية، لكنها ال 5اإلفرادية تصل إلى ±    را  بإمكانية تكرار التجربة.تُش 

البالسمممتيكية والعبوات  تتشذ تداب ر إضمممافية للتأود من أن المادة البالسمممتيكية المسمممتشدمة في صمممنع األسمممطوانات والتنكات   6-1-5-2-4
وعلى سمب ل المثال،   .3-8-4-1-6و  1- 8- 4- 1- 6و   2- 1- 1- 6المركبة )البالسمتيكية( المشصمصمة الحتواء سموائل ممتثلة لالشمتراطات الواردة في  

ع نات مملوءة بالمواد  العبوات يمتد لفترة طويلة، ولتكن سمتة شمهور، تظل خاللها ال  يمكن تحق ق ذلك بإجراء اختبار أولي على ع نات من األوعية أو 
. 6- 5- 1- 6و   5- 5- 1- 6و   4- 5- 1- 6و   3- 5- 1- 6المعتزم أن تحتويهما، وبعمد ذلمك تجرى على الع نمات االختبمارات المنطبقمة عل هما الواردة في  

مادة بديلة معروف أنها ب  التنكات البالسمممتيكية، ُتمأل الع نة بالمادة، أو  إضمممعافا  لألسمممطوانات أو  حالة المواد التي قد تسمممب  تشمممققات إجهادية أو  وفي 
يقل شممممدة عما تسممممببه المادة المذكورة، وتعرَّض لحمل مضمممماف يعادل الكتل الكلية لطرود  تحدث في المواد البالسممممتيكية ق د البحا تشممممققا  إجهاديا  ال 

 . أمتار   3فيه الع نة المشتبرة، عن  يقل ارتفاع التنض د، بما  مماثلة يمكن أن ُتنّضد فوقها أثناء النقل. وال 

 اختبار السقوط 6-1-5-3
 عدد ع نات االختبار )لكل نموذج تصميمي وصانع(، واتجاه السقوط 6-1-5-3-1

 بشالف حاالت السقوط المستون، يكون مركز الثقل عموديا  على نقطة الصدم. 

األرجح إلى وح ثما يوجد أوثر من اتجاه ممكن الختبار سممممممممممممقوط مع ن، يسممممممممممممتشدم االتجاه الذن يحتمل أن يؤدن على  
 تعّطل العبوة.

 اتجاه السقوط  عدد عينات االختبار  العبوة 
 أسطوانات فوالذية

 أسطوانات من األلومن وم
 األلومن وم  أسطوانات من معدن آخر غ ر الفوالذ أو

 تنكات فوالذية
 تنكات ألومن وم

 أسطوانات من الشش  الرقائقي
 أسطوانات من الكرتون الليفي

 وتنكات بالستيكيةأسطوانات  
 العبوات المركبة التي تأخذ شكل األسطوانة

6 
 لكل سقطة( 3) 

 ع نات(:  3)تستشدم   1السقطة  
تكن العبوة ذات   إذا لم تصمممممممممممدم العبوة الهدف بم ل على الحافة أو

 على طرف.  حافة على درزة محيطية أو
 

)تستشدم الع نات الثالث األخرى(: تصدم العبوة الهدف   2السقطة  
يشتبر في السممممقوط األول، على سممممب ل   على أضممممع  جزء منها لم

في حالة األسمممطوانات، الدرزة الطولية   المثال، وسممم لة اإلغالق، أو
 الملحومة في جسم األسطوانة. 
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 اتجاه السقوط  عدد عينات االختبار  العبوة 
 صناديق من الشش  الطبيعي
 صناديق من الشش  الرقائقي

 الشش  المعاد التكوينصناديق من 
 صناديق من الكرتون الليفي

 صناديق من البالستيك
 األلومن وم صناديق من الفوالذ أو

 العبوات المركبة التي تأخذ شكل الصندوق 

5 
 لكل سقطة( 1) 

 : مستوية على القاع1السقطة  
 : مستوية على القمة2السقطة  
 : مستوية على الجان  الطويل3السقطة  
 مستوية على الجان  القص ر: 4السقطة  
 : على ركن5السقطة  

 3 أوياس من طبقة واحدة وبدرزة جانبية
 سقطات لكل كيس( 3) 

 : مستوية على وجه عريض1السقطة  
 : مستوية على وجه ض ق2السقطة  
 : على طرف للكيس3السقطة  

جمممممانبيمممممة،   درزة  وبمممممدون  واحمممممدة  طبقمممممة  من  أويممممماس 
 متعددة الطبقات أو

3 
 لكل كيس( 2) 

 : مستوية على وجه عريض1السقطة  
 : على طرف للكيس2السقطة  

 اإلعداد الشاص لع نات االختبار إلجراء اختبار السقوط 6-1-5-3-2
 أقل في حالة العبوات التالية: °س أو18-تشفض درجة حرارة الع نة ومحتوياتها إلى  

 (؛8-4-1-6األسطوانات البالستيكية )انظر  )أ(

 (؛8-4-1-6والتنكات البالستيكية )انظر  )ب(

 (؛13-4-1-6والصناديق البالستيكية غ ر صناديق البالستيك الممدد )انظر  )ج(

 (؛19-4-1-6والعبوات المركبة )مادة بالستيكية( )انظر  )د(

البالسممممممتيكية غ ر األوياس البالسممممممتيكية المشصممممممصممممممة الحتواء المواد  والعبوات المجمعة ذات العبوات الداخلية   )ه(
 سلع. الصلبة أو

ّدت ع نات االختبار بهذه الطريقة، أمكن إغفال االشممممممتراط الوارد في    . وتحفي سمممممموائل االختبار  3-2-5-1-6وكلما أُع 
 في الحالة السائلة بإضافة مادة مضادة للتجمد إذا لزم األمر.

سمممماعة على األقل من الملء واإلغالق إلفسمممماح   24بعد مضممممّي  ال تسممممقط عبوات السمممموائل ذات الغطاء القابل للنزع إال 6-1-5-3-3
 المجال ألن تراٍخ محتمل للحشية.

 الهدف 6-1-5-3-4
 :، غ ر مرن، مستٍو وأفقيصل يكون الهدف عبارة عن سطح  

 يكفي لعدم تحركه؛ متكامال  وضشما  بما )أ(

 طح يحفي خاليا  من الع وب الموض ية التي يمكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛منبسطا  بس )ب(

 يكفي لعدم تشو ه تحت ظروف االختبار وغ ر قابل للعط  بسب  االختبارات؛ صلبا  بما )ج(

 يكفي لضمان أن يسقط طرد االختبار بكامله على السطح. واسعا  بما )د(

 ارتفاع السقوط 6-1-5-3-5
مع مادة أخرى  السمممممممائلة المقرر نقلها أو د الصممممممملبة والسممممممموائل، إذا أجرن االختبار مع المادة الصممممممملبة أوفي حالة الموا 

 تتوافر لها أساسا  نفس الشصائص الف زيائية:
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 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iمجموعة التعبئة  

 م 0,8 م 1,2 م 1,8
 الماء: والعبوات الداخلية والعبوات المجمعة إذا أجرن االختبار معفي حالة السوائل الم بأة في عبوات مفردة  

الختبار ا  0.95تقّل كثافتها النوعية عن  يشمممممممممممممتمل مصمممممممممممممطلح الماء على محال ل الماء والمواد المانعة للتجمد التي ال مالحظة:
 °س.18- عند

 :1,2تتجاوز الكثافة النسبية للمادة المقرر نقلها   عندما ال )أ(

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iلتعبئة  مجموعة ا

 م 0,8 م 1,2 م 1,8

، يحسم  ارتفاع السمقوط على أسماس الكثافة النسمبية )ع(  1.2عندما تتجاوز الكثافة النسمبية للمادة المقرر نقلها   )ب(
 العشرن األول، على النحو التالي: ب للمادة المقرر نقلها مقربة إلى الرقمdب

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iمجموعة التعبئة  
 م 0,67ع ×  م  1,0ع ×  م  1,5ع × 

 معاي ر اجتياز االختبار 6-1-5-3-6
تكون كل عبوة تحتون على سممممائل مانعة للتسممممرب عندما يتحقق التوازن ب ن الضممممغط الداخلي والشارجي، وتسممممتثنى من   6-1-5-3-6-1

 يكون من الضرورن توازن الضغط ن. الداخلية في العبوات المجمعة، ح ا الذلك العبوات 

ولما ُأجرن اختبار السمقوط على عبوة لمواد صملبة، واصمطدم سمطحها العلون بالهدف، تكون العبوة قد اجتازت االختبار   6-1-5-3-6-2
تعد وسممممم لة  من البالسمممممتيك على سمممممب ل المثال( حتى إذا لم وعاء داخلي )ويس بنجاح إذا ظلت المحتويات محفوظة بالكامل في عبوة داخلية أو

 اإلغالق أثناء ةيامها بوظيفة االحتواء مانعة للتنش ل.

مجّمع أن عط  يمكن أن يؤثر في السمممممممالمة أثناء النقل. تبقى   العبوة الشارجية لطرد مرك  أو ال يحدث في العبوة أو 6-1-5-3-6-3
العبوة  يكون  ناع أن تسمممرب للمادة المنقولة من الوعاء الداخلي أو السممملع داخل العبوة الشارجية كليا ، وال أو األوعية الداخلية، والعبوات الداخلية

 )العبوات( الداخلية.

 عبوة خارجية أن عط  يمكن أن يؤثر في السالمة أثناء النقل. ال يحدث في الطبقة الشارجية من كيس أو 6-1-5-3-6-4

يحدث  يعتبر فشممال  للعبوة شممريطة أال يف من وسمم لة )وسممائل( اإلغالق نتيجة للصممدم، فإن ذلك الإذا حدث تسممرب طأ 6-1-5-3-6-5
 مزيد من التسرب.

 أصناف متفجرة سائبة من العبوة الشارجية.  بأن تمزق قد ينتج عنه انسكاب أن مواد أو   1ال يسمح، في حالة عبوات الرتبة   6- 6- 3- 5- 1- 6

 اختبار عدم التسرب 6-1-5-4
يجرى اختبار عدم التسمّرب على جميع النماذج التصمميمية للعبوات المشصمصمة الحتواء السموائل، غ ر أن  ذا االختبار   

 غ ر مطلوب في حالة العبوات الداخلية في العبوات المجمعة.

 : ثالث ع نات اختبار لكل تصميم نموذجي وصانع.عدد ع نات االختبار 6-1-5-4-1

: إما أن تبدل وسممائل اإلغالق المزودة بوسمم لة تنأيس بوسممائل إغالق ع نات االختبار إلجراء االختباراإلعداد الشاص ل 6-1-5-4-2
 أن يحكم سد فتحة التنأيس. فتحات تنأيس، أو مشابهة بال
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 اتجاه السقوط  عدد عينات االختبار  العبوة 
 صناديق من الشش  الطبيعي
 صناديق من الشش  الرقائقي

 الشش  المعاد التكوينصناديق من 
 صناديق من الكرتون الليفي

 صناديق من البالستيك
 األلومن وم صناديق من الفوالذ أو

 العبوات المركبة التي تأخذ شكل الصندوق 

5 
 لكل سقطة( 1) 

 : مستوية على القاع1السقطة  
 : مستوية على القمة2السقطة  
 : مستوية على الجان  الطويل3السقطة  
 مستوية على الجان  القص ر: 4السقطة  
 : على ركن5السقطة  

 3 أوياس من طبقة واحدة وبدرزة جانبية
 سقطات لكل كيس( 3) 

 : مستوية على وجه عريض1السقطة  
 : مستوية على وجه ض ق2السقطة  
 : على طرف للكيس3السقطة  

جمممممانبيمممممة،   درزة  وبمممممدون  واحمممممدة  طبقمممممة  من  أويممممماس 
 متعددة الطبقات أو

3 
 لكل كيس( 2) 

 : مستوية على وجه عريض1السقطة  
 : على طرف للكيس2السقطة  

 اإلعداد الشاص لع نات االختبار إلجراء اختبار السقوط 6-1-5-3-2
 أقل في حالة العبوات التالية: °س أو18-تشفض درجة حرارة الع نة ومحتوياتها إلى  

 (؛8-4-1-6األسطوانات البالستيكية )انظر  )أ(

 (؛8-4-1-6والتنكات البالستيكية )انظر  )ب(

 (؛13-4-1-6والصناديق البالستيكية غ ر صناديق البالستيك الممدد )انظر  )ج(

 (؛19-4-1-6والعبوات المركبة )مادة بالستيكية( )انظر  )د(

البالسممممممتيكية غ ر األوياس البالسممممممتيكية المشصممممممصممممممة الحتواء المواد  والعبوات المجمعة ذات العبوات الداخلية   )ه(
 سلع. الصلبة أو

ّدت ع نات االختبار بهذه الطريقة، أمكن إغفال االشممممممتراط الوارد في    . وتحفي سمممممموائل االختبار  3-2-5-1-6وكلما أُع 
 في الحالة السائلة بإضافة مادة مضادة للتجمد إذا لزم األمر.

سمممماعة على األقل من الملء واإلغالق إلفسمممماح   24بعد مضممممّي  ال تسممممقط عبوات السمممموائل ذات الغطاء القابل للنزع إال 6-1-5-3-3
 المجال ألن تراٍخ محتمل للحشية.

 الهدف 6-1-5-3-4
 :، غ ر مرن، مستٍو وأفقيصل يكون الهدف عبارة عن سطح  

 يكفي لعدم تحركه؛ متكامال  وضشما  بما )أ(

 طح يحفي خاليا  من الع وب الموض ية التي يمكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛منبسطا  بس )ب(

 يكفي لعدم تشو ه تحت ظروف االختبار وغ ر قابل للعط  بسب  االختبارات؛ صلبا  بما )ج(

 يكفي لضمان أن يسقط طرد االختبار بكامله على السطح. واسعا  بما )د(

 ارتفاع السقوط 6-1-5-3-5
مع مادة أخرى  السمممممممائلة المقرر نقلها أو د الصممممممملبة والسممممممموائل، إذا أجرن االختبار مع المادة الصممممممملبة أوفي حالة الموا 

 تتوافر لها أساسا  نفس الشصائص الف زيائية:
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 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iمجموعة التعبئة  

 م 0,8 م 1,2 م 1,8
 الماء: والعبوات الداخلية والعبوات المجمعة إذا أجرن االختبار معفي حالة السوائل الم بأة في عبوات مفردة  

الختبار ا  0.95تقّل كثافتها النوعية عن  يشمممممممممممممتمل مصمممممممممممممطلح الماء على محال ل الماء والمواد المانعة للتجمد التي ال مالحظة:
 °س.18- عند

 :1,2تتجاوز الكثافة النسبية للمادة المقرر نقلها   عندما ال )أ(

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iلتعبئة  مجموعة ا

 م 0,8 م 1,2 م 1,8

، يحسم  ارتفاع السمقوط على أسماس الكثافة النسمبية )ع(  1.2عندما تتجاوز الكثافة النسمبية للمادة المقرر نقلها   )ب(
 العشرن األول، على النحو التالي: ب للمادة المقرر نقلها مقربة إلى الرقمdب

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iمجموعة التعبئة  
 م 0,67ع ×  م  1,0ع ×  م  1,5ع × 

 معاي ر اجتياز االختبار 6-1-5-3-6
تكون كل عبوة تحتون على سممممائل مانعة للتسممممرب عندما يتحقق التوازن ب ن الضممممغط الداخلي والشارجي، وتسممممتثنى من   6-1-5-3-6-1

 يكون من الضرورن توازن الضغط ن. الداخلية في العبوات المجمعة، ح ا الذلك العبوات 

ولما ُأجرن اختبار السمقوط على عبوة لمواد صملبة، واصمطدم سمطحها العلون بالهدف، تكون العبوة قد اجتازت االختبار   6-1-5-3-6-2
تعد وسممممم لة  من البالسمممممتيك على سمممممب ل المثال( حتى إذا لم وعاء داخلي )ويس بنجاح إذا ظلت المحتويات محفوظة بالكامل في عبوة داخلية أو

 اإلغالق أثناء ةيامها بوظيفة االحتواء مانعة للتنش ل.

مجّمع أن عط  يمكن أن يؤثر في السمممممممالمة أثناء النقل. تبقى   العبوة الشارجية لطرد مرك  أو ال يحدث في العبوة أو 6-1-5-3-6-3
العبوة  يكون  ناع أن تسمممرب للمادة المنقولة من الوعاء الداخلي أو السممملع داخل العبوة الشارجية كليا ، وال أو األوعية الداخلية، والعبوات الداخلية

 )العبوات( الداخلية.

 عبوة خارجية أن عط  يمكن أن يؤثر في السالمة أثناء النقل. ال يحدث في الطبقة الشارجية من كيس أو 6-1-5-3-6-4

يحدث  يعتبر فشممال  للعبوة شممريطة أال يف من وسمم لة )وسممائل( اإلغالق نتيجة للصممدم، فإن ذلك الإذا حدث تسممرب طأ 6-1-5-3-6-5
 مزيد من التسرب.

 أصناف متفجرة سائبة من العبوة الشارجية.  بأن تمزق قد ينتج عنه انسكاب أن مواد أو   1ال يسمح، في حالة عبوات الرتبة   6- 6- 3- 5- 1- 6

 اختبار عدم التسرب 6-1-5-4
يجرى اختبار عدم التسمّرب على جميع النماذج التصمميمية للعبوات المشصمصمة الحتواء السموائل، غ ر أن  ذا االختبار   

 غ ر مطلوب في حالة العبوات الداخلية في العبوات المجمعة.

 : ثالث ع نات اختبار لكل تصميم نموذجي وصانع.عدد ع نات االختبار 6-1-5-4-1

: إما أن تبدل وسممائل اإلغالق المزودة بوسمم لة تنأيس بوسممائل إغالق ع نات االختبار إلجراء االختباراإلعداد الشاص ل 6-1-5-4-2
 أن يحكم سد فتحة التنأيس. فتحات تنأيس، أو مشابهة بال
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سمتشدم دقائق ب نما ي  5ف ها وسمائل إغالقها، تحت الماء لمدة  : تثبت العبوات، بماطريقة االختبار والضمغط المسمتشدمان 6-1-5-4-3
 تؤثر طريقة التثب ت في نتائج االختبار. ضغط  وائي داخلي، وال

 ويكون الضغط المانومترن المسّلط على الوجه التالي: 

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iمجموعة التعبئة  

 ك لوباسكال   30
 بار( على األقل   0,3) 

 ك لوباسكال   20
 بار( على األقل   0,2) 

 ك لوباسكال   20
 بار( على األقل   0,2) 

 تقل عن  ذه فعالية. يمكن استشدام طرائق أخرى، على أال 

 يحدث أن تسرب. أن ال  م يار اجتياز االختبار: 6-1-5-4-4

 اختبار الضغط الداخلي )الهيدرولي( 6-1-5-5
اله درولي( على كل النماذج التصممممميمية المصممممنوعة  : يجرى اختبار الضممممغط الداخلي )العبوات التي تشضممممع لالختبار 6-1-5-5-1

 يلزم إجراء  ذا االختبار على العبوات الداخلية للعبوات المجمعة. البالستيك والعبوات المركبة المصممة الحتواء سوائل. وال من المعدن أو

 ثالث ع نات اختبار لكل نموذج تصميمي وصانع.عدد ع نات االختبار:  6-1-5-5-2

: إما أن تبدل وسمممممممممممائل اإلغالق التي بها فتحات تنأيس بوسمممممممممممائل إغالق التحضممممممممممم ر الشاص للع نات إلجراء االختبار 6-1-5-5-3
 يحكم سد  ذه الفتحات. فتحات تنأيس أو مشابهة بال

في  مافشار(، ب  خزف، أو ُتعرَّض العبوات المعدنية والعبوات المركبة )زجاج، أو طريقة االختبار والضمممممغط المسمممممتشدم: 6-1-5-5-4
في ذلك وسمممائل  ذلك وسمممائل إغالقها، لضمممغط االختبار لمدة خمس دقائق. وُتعرَّض عبوات البالسمممتيك والعبوات المركبة )المادة البالسمممتيكية( بما

تسمممب  طريقة  )د(. وال 1- 3- 1- 6 المطلوبة بموج    دةيقة. وذلك الضمممغط  و الضمممغط الذن يذكر في العالمة 30إغالقها لضمممغط االختبار لمدة 
االختبار. ويكون الضمممغط اله درولي    عم العبوات إبطال نتيجة االختبار. ويسمممتشدم ضمممغط االختبار بشمممكل مسمممتمر ومنتظم، ويظل ثابتا  طوال مدة د 

 يلي: )المانومترن( المستشدم، الذن يحدد بإحدى الطرائق التالية، كما

ر السمممممممائل الم بأ والضمممممممغط الجزئي ال يقل عن الضمممممممغط المانومترن الكلي المقيس في العبوة )أن ضمممممممغط بشا )أ(
°س، مضمممممممممروبا  في عامل 55ك لوباسمممممممممكال( عند درجة   100أن غازات خاملة أخرى، مطروحا  منه  للهواء أو

، 4-1-1-4، ويحدد  ذا الضممممممممممغط المانومترن الكلي على أسمممممممممماس أقصممممممممممى درجة ملء وفقا  للفقرة 1,5أمان 
 °س؛15ودرجة حرارة ملء 

ك لوباسمممممكال، ولكن  100°س، مطروحا  منه 50ضمممممع  ضمممممغط بشار السمممممائل المنقول عند  1,75ال يقل عن  )ب(
 ك لوباسكال؛ 100بحد أدنى لضغط االختبار قدره 

، ولكن بحد ك لوباسممكال 100°س، مطروحا  منه 55ضممع  ضممغط بشار السممائل المنقول عند   1,5ال يقل عن  )ج(
 ك لوباسكال. 100أدنى لضغط االختبار قدره 

عند ضمغط اختبار أدنى   Iوعالوة على ذلك، يجرى االختبار على العبوات المشصمصمة الحتواء سموائل مجموعة التعبئة   6-1-5-5-5
 دةيقة حس  مادة صنع العبوة. 30 ك لوباسكال لفترة اختبار مدتها خمس دقائق أو 250)مانومترن( مقداره 

 في ذلك ضغوط االختبار الدنيا.  االشتراطات الشاصة للنقل الجون، بما   4- 5- 5- 1- 6تغطي األحكام الواردة في   يمكن أال  6- 5- 5- 1- 6

 م يار اجتياز االختبار: عدم التسرب من أية عبوة. 6-1-5-5-7

 اختبار التنضيد 6-1-5-6
 للعبوات باستثناء األوياس.ُيجرى اختبار التنض د على جميع النماذج التصميمية   
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 ثالث ع نات لكل نموذج تصميمي وصانع. عدد ع نات االختبار: 6-1-5-6-1

تعرَّض ع نة االختبار لقوة توضمممممع على سمممممطحها العلون تعادل الوزن الكلي لطرود مماثلة قد توضمممممع   طريقة االختبار: 6-1-5-6-2
 تشتل  كثافته النسممممبية عن السممممائل المقرر نقله، فإن القوة تحسمممم  بالنسممممبة لهذه الكثافة فوقها أثناء النقل؛ فإذا كان محتوى ع نة االختبار سممممائال  

أنه يجرى اختبار التنضمم د   سمماعة، إال 24في ذلك ع نة االختبار، عن ثالثة أمتار. ويسممتمر االختبار مدة  يقل ارتفاع التنضمم د، بما األخ رة. وال
يوما  عند حرارة   28المشصممصممة للسمموائل، طوال مدة  6HH2و 6HH1سممتيك، والعبوات المركبة على األسممطوانات والتنكات المصممنوعة من البال

 °س.40تقل عن  ال

العبوات المجمعة  عدم حدوث تسرب في أن ع نة مشتبرة. ويج  في حالة العبوات المركبة أو  م يار اجتياز االختبار: 6-1-5-6-3
أن تشموه  يكون في أن ع نة مشتبرة أن عط  يضمر سمالمة النقل، أو العبوة الداخلية. وال يحدث تسمرب للمادة الم بأة من الوعاء الداخلي أو أال

 نض د العبوات. وتبرد العبوات البالستيكية حتى درجة الحرارة المحيطة قبل إجراء  ذا التقدير.يسب  عدم ثبات ت  يمكن أن يقلل من قوة العبوة أو

 تقرير االختبار 6-1-5-7
 يصال تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التفاص ل التالية على األقل، ويتاح لمستشدمي العبوة: 6-1-5-7-1

 اسم وعنوان مرفق االختبار؛ -1

 لطل  )ح ثما كان ذلك مناسبا (؛اسم وعنوان مقدم ا -2

 رمز وح د مم ز لتقرير االختبار؛ -3

 تاري  تقرير االختبار؛ -4

 صانع العبوة؛ -5

في ذلك   إلى ذلك( بما وصم  النموذج التصمميمي للعبوة )مثل األبعاد والمواد ووسمائل اإلغالق واالسمتشدام وما -6
 سما  )رسوما ( و/أو صورة )صورا (؛طريقة الصنع )مثل التشك ل بالنف ( ويمكن أن يتضمن ر 

 السعة القصوى؛ -7

خصمممممائص محتويات العبوات المشتبرة، مثل اللزوجة والكثافة النسمممممبية في حالة السممممموائل وحجم الجسممممميمات في  -8
درجة حرارة الماء المسمممممتعمل في حالة عبوات البالسمممممتيك التي تشضمممممع الختبار الضمممممغط   حالة المواد الصممممملبة.

 ؛الداخلي

 االختبار ونتائجه؛ وص  -9

 توةيع تقرير االختبار واسم الموقّ ع وصفته. -10

لو كانت سممممممممتنقل قد جرى اختبار ا وفقا  لالشممممممممتراطات   يتضمممممممممن تقرير االختبار بيانات تف د بأن العبوة التي أعدت كما 6-1-5-7-2
 صالح تها. وتقدم نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة.مكونات أخرى قد يبطل  المناسبة في  ذا الفصل وأن استشدام طرائق تعبئة أو
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سمتشدم دقائق ب نما ي  5ف ها وسمائل إغالقها، تحت الماء لمدة  : تثبت العبوات، بماطريقة االختبار والضمغط المسمتشدمان 6-1-5-4-3
 تؤثر طريقة التثب ت في نتائج االختبار. ضغط  وائي داخلي، وال

 ويكون الضغط المانومترن المسّلط على الوجه التالي: 

 IIIمجموعة التعبئة   IIمجموعة التعبئة   Iمجموعة التعبئة  

 ك لوباسكال   30
 بار( على األقل   0,3) 

 ك لوباسكال   20
 بار( على األقل   0,2) 

 ك لوباسكال   20
 بار( على األقل   0,2) 

 تقل عن  ذه فعالية. يمكن استشدام طرائق أخرى، على أال 

 يحدث أن تسرب. أن ال  م يار اجتياز االختبار: 6-1-5-4-4

 اختبار الضغط الداخلي )الهيدرولي( 6-1-5-5
اله درولي( على كل النماذج التصممممميمية المصممممنوعة  : يجرى اختبار الضممممغط الداخلي )العبوات التي تشضممممع لالختبار 6-1-5-5-1

 يلزم إجراء  ذا االختبار على العبوات الداخلية للعبوات المجمعة. البالستيك والعبوات المركبة المصممة الحتواء سوائل. وال من المعدن أو

 ثالث ع نات اختبار لكل نموذج تصميمي وصانع.عدد ع نات االختبار:  6-1-5-5-2

: إما أن تبدل وسمممممممممممائل اإلغالق التي بها فتحات تنأيس بوسمممممممممممائل إغالق التحضممممممممممم ر الشاص للع نات إلجراء االختبار 6-1-5-5-3
 يحكم سد  ذه الفتحات. فتحات تنأيس أو مشابهة بال

في  مافشار(، ب  خزف، أو ُتعرَّض العبوات المعدنية والعبوات المركبة )زجاج، أو طريقة االختبار والضمممممغط المسمممممتشدم: 6-1-5-5-4
في ذلك وسمممائل  ذلك وسمممائل إغالقها، لضمممغط االختبار لمدة خمس دقائق. وُتعرَّض عبوات البالسمممتيك والعبوات المركبة )المادة البالسمممتيكية( بما

تسمممب  طريقة  )د(. وال 1- 3- 1- 6 المطلوبة بموج    دةيقة. وذلك الضمممغط  و الضمممغط الذن يذكر في العالمة 30إغالقها لضمممغط االختبار لمدة 
االختبار. ويكون الضمممغط اله درولي    عم العبوات إبطال نتيجة االختبار. ويسمممتشدم ضمممغط االختبار بشمممكل مسمممتمر ومنتظم، ويظل ثابتا  طوال مدة د 

 يلي: )المانومترن( المستشدم، الذن يحدد بإحدى الطرائق التالية، كما

ر السمممممممائل الم بأ والضمممممممغط الجزئي ال يقل عن الضمممممممغط المانومترن الكلي المقيس في العبوة )أن ضمممممممغط بشا )أ(
°س، مضمممممممممروبا  في عامل 55ك لوباسمممممممممكال( عند درجة   100أن غازات خاملة أخرى، مطروحا  منه  للهواء أو

، 4-1-1-4، ويحدد  ذا الضممممممممممغط المانومترن الكلي على أسمممممممممماس أقصممممممممممى درجة ملء وفقا  للفقرة 1,5أمان 
 °س؛15ودرجة حرارة ملء 

ك لوباسمممممكال، ولكن  100°س، مطروحا  منه 50ضمممممع  ضمممممغط بشار السمممممائل المنقول عند  1,75ال يقل عن  )ب(
 ك لوباسكال؛ 100بحد أدنى لضغط االختبار قدره 

، ولكن بحد ك لوباسممكال 100°س، مطروحا  منه 55ضممع  ضممغط بشار السممائل المنقول عند   1,5ال يقل عن  )ج(
 ك لوباسكال. 100أدنى لضغط االختبار قدره 

عند ضمغط اختبار أدنى   Iوعالوة على ذلك، يجرى االختبار على العبوات المشصمصمة الحتواء سموائل مجموعة التعبئة   6-1-5-5-5
 دةيقة حس  مادة صنع العبوة. 30 ك لوباسكال لفترة اختبار مدتها خمس دقائق أو 250)مانومترن( مقداره 

 في ذلك ضغوط االختبار الدنيا.  االشتراطات الشاصة للنقل الجون، بما   4- 5- 5- 1- 6تغطي األحكام الواردة في   يمكن أال  6- 5- 5- 1- 6

 م يار اجتياز االختبار: عدم التسرب من أية عبوة. 6-1-5-5-7

 اختبار التنضيد 6-1-5-6
 للعبوات باستثناء األوياس.ُيجرى اختبار التنض د على جميع النماذج التصميمية   
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 ثالث ع نات لكل نموذج تصميمي وصانع. عدد ع نات االختبار: 6-1-5-6-1

تعرَّض ع نة االختبار لقوة توضمممممع على سمممممطحها العلون تعادل الوزن الكلي لطرود مماثلة قد توضمممممع   طريقة االختبار: 6-1-5-6-2
 تشتل  كثافته النسممممبية عن السممممائل المقرر نقله، فإن القوة تحسمممم  بالنسممممبة لهذه الكثافة فوقها أثناء النقل؛ فإذا كان محتوى ع نة االختبار سممممائال  

أنه يجرى اختبار التنضمم د   سمماعة، إال 24في ذلك ع نة االختبار، عن ثالثة أمتار. ويسممتمر االختبار مدة  يقل ارتفاع التنضمم د، بما األخ رة. وال
يوما  عند حرارة   28المشصممصممة للسمموائل، طوال مدة  6HH2و 6HH1سممتيك، والعبوات المركبة على األسممطوانات والتنكات المصممنوعة من البال

 °س.40تقل عن  ال

العبوات المجمعة  عدم حدوث تسرب في أن ع نة مشتبرة. ويج  في حالة العبوات المركبة أو  م يار اجتياز االختبار: 6-1-5-6-3
أن تشموه  يكون في أن ع نة مشتبرة أن عط  يضمر سمالمة النقل، أو العبوة الداخلية. وال يحدث تسمرب للمادة الم بأة من الوعاء الداخلي أو أال

 نض د العبوات. وتبرد العبوات البالستيكية حتى درجة الحرارة المحيطة قبل إجراء  ذا التقدير.يسب  عدم ثبات ت  يمكن أن يقلل من قوة العبوة أو

 تقرير االختبار 6-1-5-7
 يصال تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التفاص ل التالية على األقل، ويتاح لمستشدمي العبوة: 6-1-5-7-1

 اسم وعنوان مرفق االختبار؛ -1

 لطل  )ح ثما كان ذلك مناسبا (؛اسم وعنوان مقدم ا -2

 رمز وح د مم ز لتقرير االختبار؛ -3

 تاري  تقرير االختبار؛ -4

 صانع العبوة؛ -5

في ذلك   إلى ذلك( بما وصم  النموذج التصمميمي للعبوة )مثل األبعاد والمواد ووسمائل اإلغالق واالسمتشدام وما -6
 سما  )رسوما ( و/أو صورة )صورا (؛طريقة الصنع )مثل التشك ل بالنف ( ويمكن أن يتضمن ر 

 السعة القصوى؛ -7

خصمممممائص محتويات العبوات المشتبرة، مثل اللزوجة والكثافة النسمممممبية في حالة السممممموائل وحجم الجسممممميمات في  -8
درجة حرارة الماء المسمممممتعمل في حالة عبوات البالسمممممتيك التي تشضمممممع الختبار الضمممممغط   حالة المواد الصممممملبة.

 ؛الداخلي

 االختبار ونتائجه؛ وص  -9

 توةيع تقرير االختبار واسم الموقّ ع وصفته. -10

لو كانت سممممممممتنقل قد جرى اختبار ا وفقا  لالشممممممممتراطات   يتضمممممممممن تقرير االختبار بيانات تف د بأن العبوة التي أعدت كما 6-1-5-7-2
 صالح تها. وتقدم نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة.مكونات أخرى قد يبطل  المناسبة في  ذا الفصل وأن استشدام طرائق تعبئة أو
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 2-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار أوعية الضغط، ورذاذات األيروسول، واألوعية الصغيرة  

 الحاوية للغاز )خراطيش الغاز(، وخراطيش الخاليا الوقودية  
 الحاوية لغاز مسيَّل قابل لالشتعال 

رذاذات األيروسممممول واألوعية الصممممغ رة الحاوية للغاز )خراطيش الغاز( وخراطيش الشاليا الوقودية الحاوية لغاز مسمممم ل  مالحظة:
 .3-2-6إلى  1-2-6تشضع الشتراطات الفقرات  قابل لالشتعال ال

 اشتراطات عامة 6-2-1

 التصميم والبناء 6-2-1-1
 ، بما في ذلك اإلجهاد،تصممم أوعية الضمغط وتصمنع وتشتبر وتجهز بح ا تتحمل جميع األوضماع التي سمتتعرض لها 6-2-1-1-1

 واالستشدام المقصود منها. أثناء ظروف النقل العادية

والتكنولوجي، وتسمليما  بأن أوعية ضمغط أخرى غ ر تلك التي تحمل عالمات األمم المتحدة يمكن  اعترافا  بالتقدم العلمي  6-2-1-1-2
إقليمي، يجوز أن تستشدم أوعية ضغط تستوفي اشتراطات أخرى غ ر االشتراطات المب نة في  ذه الالئحة إذا  أن تستشدم على أساس وطني أو

 شدام.اعتمدت ذلك السلطات المشتصة في بلدان النقل واالست 

 ال يجوز بأن حال أن يقل الحد األدنى لسمك الجدار عن السمك المبّ ن في المعاي ر التقنية للتصميم والبناء. 6-2-1-1-3

 معادن قابلة للحام. في أوعية الضغط الملحومة إال ُتلحمال  6-2-1-1-4

في حالة المواد  ، أوP200توجيه التعبئة ورزم األسمممممممطوانات وفقا  لأوعية الضمممممممغط   هياول يجرى اختبار الضمممممممغط على 6-2-1-1-5
. وُيجرى P203المغلقة وفقا  لتوجيه التعبئة  القّرية ويجرى اختبار الضمممممممممغط على األوعية  .P206الكيميائية تحت الضمممممممممغط، وفقا  لتوجيه التعبئة  

ألسممطوانة في حالة  ا  هيكلاختبار   . ويج  أن يكون ضممغطP205الفلزية وفقا  لتوجيه التعبئة    اختبار الضممغط على منظومات التشزين اله دريدية
 .P208غاز ممتز متوافقا  مع توجيه التعبئة 

 األسطوانات وهياول األسطوانات  في رزم هيكليا  وتربط معا  كوحدة. وتؤمن   المممَُجمَّعة   األسطوانات أو هياول األسطوانات   تدعم  6- 1- 1- 2- 6
لتجميع الهيكلي والحركة التي قد تؤدن إلى تركز االجهادات الموضمممممم ية الضممممممارة. وتصمممممممم مجموعات المشمممممماع  )مثل المشممممممع   ا   حركة   قة تمنع بطري 

والصممممممامات ومقاييس الضمممممغط المانومترية( وتصمممممنع على النحو الذن يحم ها من العط  بسمممممب  الصمممممدم والقوى التي تواجه عادة في النقل. وتشضمممممع  
صمممام مزودا ب  هيكل أسممطوانة حالة الغازات المسمم لة السممامة يكون كل   األقل الختبار الضممغط نفسممه الذن تشضممع له األسممطوانات. وفي المشمماع  على 

 أثناء النقل.   األسطوانات   على حدة، وعدم حدوث تبادل لمحتويات أسطوانة  عزل يكفل إمكانية ملء كل  

 يلزم تجن  تالمس المعادن غ ر المتماثلة تالمسا  قد يؤدن إلى إعطابها بالفعل الغلفاني. 6-2-1-1-7

 المغلقة المعدة لنقل الغازات المبردة المس لة القرّيةاالشتراطات اإلضافية لبناء أوعية الضغط  6-2-1-1-8

في ذلك مقاومة  مرحلة الفحص األولي، بماتحدد الشواص الميكانيكية للمعدن المسممممممممممممممتشدم في كل وعاء ضممممممممممممممغط في  6-2-1-1-8-1
 الصدم ومعامل االنحناء.

 الوعاء الداخلي تعزل أوعية الضمغط حراريا . وُيحمى العزل الحرارن من الصمدم بغالف خارجي. وإذا كانت المسمافة ب ن 6-2-1-1-8-2
ك لوباسممممكال  100أن ضممممغط خارجي يبلغ على األقل   والغالف مفرغة من الهواء )العزل بالتفريغ( يصمممممم الغالف بح ا يتحمل دون تشمممموه دائم

بار(.   2ك لوباسمممكال ) 200يقل ضمممغطه المانومترن عن  ضمممغط تقّوض م يارن محسممموب ال تقني معترف به، أو لمرجعبار( محسممموبا  وفقا    1)
ن ضمممممغط خطر من االنتشمممممار في الطبقة  يتسمممممرب منه الغاز )وما في حالة العزل بالتفريغ( توفر وسممممم لة لمنع أ وإذا كان الغالف مغلقا  بح ا ال

 . وتمنع  ذه الوس لة الرطوبة من النفاذ داخل العزل.معدات التشغ ل الشاصة به أو الوعاء الداخلي العازلة في حالة عدم كفاية ضبط الغاز في
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 اشتراطات بناء واختبار أوعية الضغط، ورذاذات األيروسول، واألوعية الصغيرة  

 الحاوية للغاز )خراطيش الغاز(، وخراطيش الخاليا الوقودية  
 الحاوية لغاز مسيَّل قابل لالشتعال 

رذاذات األيروسممممول واألوعية الصممممغ رة الحاوية للغاز )خراطيش الغاز( وخراطيش الشاليا الوقودية الحاوية لغاز مسمممم ل  مالحظة:
 .3-2-6إلى  1-2-6تشضع الشتراطات الفقرات  قابل لالشتعال ال

 اشتراطات عامة 6-2-1

 التصميم والبناء 6-2-1-1
 ، بما في ذلك اإلجهاد،تصممم أوعية الضمغط وتصمنع وتشتبر وتجهز بح ا تتحمل جميع األوضماع التي سمتتعرض لها 6-2-1-1-1

 واالستشدام المقصود منها. أثناء ظروف النقل العادية

والتكنولوجي، وتسمليما  بأن أوعية ضمغط أخرى غ ر تلك التي تحمل عالمات األمم المتحدة يمكن  اعترافا  بالتقدم العلمي  6-2-1-1-2
إقليمي، يجوز أن تستشدم أوعية ضغط تستوفي اشتراطات أخرى غ ر االشتراطات المب نة في  ذه الالئحة إذا  أن تستشدم على أساس وطني أو

 شدام.اعتمدت ذلك السلطات المشتصة في بلدان النقل واالست 

 ال يجوز بأن حال أن يقل الحد األدنى لسمك الجدار عن السمك المبّ ن في المعاي ر التقنية للتصميم والبناء. 6-2-1-1-3

 معادن قابلة للحام. في أوعية الضغط الملحومة إال ُتلحمال  6-2-1-1-4

في حالة المواد  ، أوP200توجيه التعبئة ورزم األسمممممممطوانات وفقا  لأوعية الضمممممممغط   هياول يجرى اختبار الضمممممممغط على 6-2-1-1-5
. وُيجرى P203المغلقة وفقا  لتوجيه التعبئة  القّرية ويجرى اختبار الضمممممممممغط على األوعية  .P206الكيميائية تحت الضمممممممممغط، وفقا  لتوجيه التعبئة  

ألسممطوانة في حالة  ا  هيكلاختبار   . ويج  أن يكون ضممغطP205الفلزية وفقا  لتوجيه التعبئة    اختبار الضممغط على منظومات التشزين اله دريدية
 .P208غاز ممتز متوافقا  مع توجيه التعبئة 

 األسطوانات وهياول األسطوانات  في رزم هيكليا  وتربط معا  كوحدة. وتؤمن   المممَُجمَّعة   األسطوانات أو هياول األسطوانات   تدعم  6- 1- 1- 2- 6
لتجميع الهيكلي والحركة التي قد تؤدن إلى تركز االجهادات الموضمممممم ية الضممممممارة. وتصمممممممم مجموعات المشمممممماع  )مثل المشممممممع   ا   حركة   قة تمنع بطري 

والصممممممامات ومقاييس الضمممممغط المانومترية( وتصمممممنع على النحو الذن يحم ها من العط  بسمممممب  الصمممممدم والقوى التي تواجه عادة في النقل. وتشضمممممع  
صمممام مزودا ب  هيكل أسممطوانة حالة الغازات المسمم لة السممامة يكون كل   األقل الختبار الضممغط نفسممه الذن تشضممع له األسممطوانات. وفي المشمماع  على 

 أثناء النقل.   األسطوانات   على حدة، وعدم حدوث تبادل لمحتويات أسطوانة  عزل يكفل إمكانية ملء كل  

 يلزم تجن  تالمس المعادن غ ر المتماثلة تالمسا  قد يؤدن إلى إعطابها بالفعل الغلفاني. 6-2-1-1-7

 المغلقة المعدة لنقل الغازات المبردة المس لة القرّيةاالشتراطات اإلضافية لبناء أوعية الضغط  6-2-1-1-8

في ذلك مقاومة  مرحلة الفحص األولي، بماتحدد الشواص الميكانيكية للمعدن المسممممممممممممممتشدم في كل وعاء ضممممممممممممممغط في  6-2-1-1-8-1
 الصدم ومعامل االنحناء.

 الوعاء الداخلي تعزل أوعية الضمغط حراريا . وُيحمى العزل الحرارن من الصمدم بغالف خارجي. وإذا كانت المسمافة ب ن 6-2-1-1-8-2
ك لوباسممممكال  100أن ضممممغط خارجي يبلغ على األقل   والغالف مفرغة من الهواء )العزل بالتفريغ( يصمممممم الغالف بح ا يتحمل دون تشمممموه دائم

بار(.   2ك لوباسمممكال ) 200يقل ضمممغطه المانومترن عن  ضمممغط تقّوض م يارن محسممموب ال تقني معترف به، أو لمرجعبار( محسممموبا  وفقا    1)
ن ضمممممغط خطر من االنتشمممممار في الطبقة  يتسمممممرب منه الغاز )وما في حالة العزل بالتفريغ( توفر وسممممم لة لمنع أ وإذا كان الغالف مغلقا  بح ا ال

 . وتمنع  ذه الوس لة الرطوبة من النفاذ داخل العزل.معدات التشغ ل الشاصة به أو الوعاء الداخلي العازلة في حالة عدم كفاية ضبط الغاز في
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°س عنمد  182- المغلقمة، المعمدة لنقمل الغمازات المسممممممممممممممّ لمة المبردة التي تقع درجمة غليمانهما تحمت  القّريمةوعيمة األيجم  في  6-2-1-1-8-3
األجواء المثراة باألوسج ن، عندما توجد  ذه المواد في  تشتمل على مواد ُيحتمل أن تتفاعل تفاعال  خطرا  مع األوسج ن أو الضغط الجون، أن ال

 مع سائل مثرى باألوسج ن. س مع األوسج ن أوأجزاء من العزل الحرارن معرضة لشطر التالم

 المغلقة وتبنى بترت بات رفع وتثب ت مناسبة. القّريةوعية األتصمم  6-2-1-1-8-4

 نقل األست ل نأسطوانات  اشتراطات إضافية لبناء 6-2-1-1-9

ن المذي ، المدرج تحت ، واألسممت ل ن الشالي م1001األمم المتحدة  وفي حالة غاز األسممت ل ن المذاب المدرج تحت رقم 
بمادة مسامية موزعة بانتظام، ومن نوع يستوفي االشتراطات ويجتاز االختبارات التي يحدد ا   هياول األسطوانات ، تمأل3374األمم المتحدة   رقم

 السلطة المشتصة، عالوة على الشرط ن التال  ن:  ماتقني تعترف به مرجع م يار أو

خطرة بتفماعلهما مع   تؤدن إلى تكوين مركبمات ضممممممممممممممارة أو وأال يكمل األسممممممممممممممطوانمةهأن تكون الممادة متوافقمة مع   )أ(
 ؛1001األمم المتحدة  مع المذي  في حالة رقم أو  األست ل ن

 وأن تكون قادرة على منع انتشار انحالل األست ل ن في المادة المسامية. )ب(

 .هيكل األسطوانة ، يكون المذي  متوافقا  مع1001األمم المتحدة  وفي حالة رقم

 المواد 6-2-1-2

تضمممممع  نتيجة التعرض للسممممملع   تتأثر مواد بناء أوعية الضمممممغط المالمسمممممة مباشمممممرة للسممممملع الشطرة أو ُيحَرص على أال 6-2-1-2-1
 التفاعل مع البضائع الشطرة. تسب  تأث را  خط را  مثل حفز التفاعل أو الشطرة المقصودة، وأال

ن المواد المب نة في المعاي ر التقنية للتصمميم والبناء وتوجيه التعبئة المنطبق على المواد المزمع  تصمنع أوعية الضمغط م 6-2-1-2-2
 و مب ن في  نقلها في وعاء الضمممممغط. وتكون  ذه المواد مقاومة للكسمممممر الناشممممم  عن الهشممممماشمممممة، وللتشمممممقق االجهادن الناشممممم  عن التآول، كما

 المعاي ر التقنية للتصميم والبناء.

 معدات التشغيل 6-2-1-3

ومقاييس الضممممممغط، ومقاييس الضممممممغط    وسممممممائل تشأيف الضممممممغط،المواد المسممممممامية أو الماصممممممة أو الممتزة، و   فيما عدا 6-2-1-3-1
المعرضممة للضممغط وتبنى بح ا تتحمل ضممغط انفجار يسمماون مرة ونصمم  على األقل   معّدات التشممغ ل تصمممم المانومترية أو مؤشممرات الضممغط،

 ار الضغط.تتحمله أوعية اختب  ما

قد يؤدن إلى انطالق محتويات وعاء الضممغط   وفتح غ ر مقصممود  تصمممم لمنع حدوث عط  تشممكل معدات التشممغ ل أو 6-2-1-3-2
  األناب  وتكون    . 8- 1- 6- 1- 4جميع وسائل اإلغالق محمية بنفس الطريقة المطلوبة للصمامات في    أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل. وتكون 

 انطالق محتويات وعاء الضغط. واألناب   من التشوه أو اإلغالق المتش بة المؤدية إلى صمامات اإلغالق مرنة بدرجة تكفي لحماية صمامات

)زالقات، حلقات، أطواق( تكفل مناولتها  مناولة  دحرجة  بوسمممممممممممممائل تجهز أوعية الضمممممممممممممغط غ ر القابلة للمناولة يدويا  أو 6-2-1-3-3
 داعي له. تعرضه إلجهاد ال تضع  قوة وعاء الضغط أو الميكانيكية، وترت  بح ا البأمان بالوسائل 

، P205 أو  P200(1)تجهز فرادى أوعية الضمممممممممغط بوسمممممممممائل لتشأيف الضمممممممممغط على النحو المب ن في توجيه التعبئة   6-2-1-3-4
مادة غريبة وتسممرب الغاز ونشمموء أن ضممغط  . وتصمممم وسممائل تشأيف الضممغط بح ا تمنع دخول  5-6-3-1-2-6و 4-6-3-1-2-6في   أو

لق  زائد خطر. وترت  وسمائل التشأيف، عند ترك بها على أوعية الضمغط األفقية المتشم بة المملوءة بغاز لهوب، بح ا تفرل بحرية في الهواء الط
 بطريقة تمنع أن اصطدام للغاز المتسرب بوعاء الضغط بحّد ذاته في ظل ظروف النقل العادية.

 تزود أوعية الضغط التي تقاس تعبئتها بالحجم بمؤشر للمستوى. 6-2-1-3-5
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 المغلقة القرّيةوعية األ اشتراطات إضافية بشأن 6-2-1-3-6

د كل فتحة من فتحات الملء والتفريغ، موجودة في وعاء  6-2-1-3-6-1 مغلق مسمممتشدم لنقل الغازات المسممم َّلة المبّردة اللهوبة،  قّرن تزوَّ
  يقمل عن وسمممممممممممممم لتي إيقماف متتمال ت ن ومسممممممممممممممتقلت ن الواحمدة عن األخرى، تكون األولى عبمارة عن صممممممممممممممممام َقْطع، والثمانيمة عبمارة عن غطماء   ال بمما
 وس لة مكافئة. أو

ويحتجز المنتج السممممممممممائل داخَلها، ُتزود بوسمممممممممم لة أوتوماتية لتشأيف  ق َطع األناب  ، التي يمكن أن ُتغلق من طرف ها معا   6-2-1-3-6-2
 الضغط تحول دون تراوم ضغط فائض داخل األناب  .

 طور السائل(.  مغلق تب ن وظيفتها )على سب ل المثال، طور البشار أو   قّرن توضع عالمة واضحة على كل وصلة في وعاء  3- 6- 3- 1- 2- 6

 وسائل تشأيف الضغط 6-2-1-3-6-4

مغلق بوسمممم لة واحدة على األقل لتشأيف الضممممغط. وتكون وسمممم لة تشأيف الضممممغط من النوع الذن  قّرن يزّود كل وعاء   4-1- 3-6- 1- 2- 6
 في ذلك التمّور. يقاوم القوى الدينامية بما

المغلق بقرص سمممهل الكسمممر مواز للوسممم لة )الوسمممائل( المحملة بنابض  القّرن وعاء الباإلضمممافة إلى ذلك، يمكن أن يزود   4-2- 3-6- 1- 2- 6
 .5-6-3-1-2-6لكي يستوفي االشتراطات الواردة في 

تشأيف الضمممممممغط تكون وصمممممممالت وسمممممممائل تشأيف الضمممممممغط بحجم كاف يسممممممممح للتفريغ المطلوب بالعبور إلى وسممممممم لة  4-3- 3-6- 1- 2- 6
 عائق. دون 

المغلق، وُترّت   ذه  القّرن لوعاء  ل في ظروف الملء األقصى، ُتجَعل جميع مداخل وسائل تشأيف الضغط في الح ز البشارن  4-4- 3-6- 1- 2- 6
 يضمن تفريغ البشار المنطلق بدون أن عائق.  الوسائل ترت با  

 سعة وترك   وسائل تشأيف الضغط 6-2-1-3-6-5

المغلقة، يعني الحد األقصمى لضمغط التشمغ ل المسمموح به  القرّيةوعية  األفي حالة وسمائل تشأيف الضمغط الموجودة في  مالحظة:
(MAWP الحّد األقصمممممى للضمممممغط المانومترن الفعَّال، الموجود عند قمة وعاء ) في ذلك الضمممممغط   مغلق محمَّل في وضممممم ية التشمممممغ ل، بما قرّن

 يغ.الفعال األعلى أثناء الملء والتفر 

يقّل عن الحد األقصممممى لضممممغط التشممممغ ل المسممممموح به،  تنفتح وسمممم لة تشأيف الضممممغط بشممممكل أوتوماتي عند ضممممغط ال 5-1- 3-6- 1- 2- 6
في المائة من الحد األقصممممى لضممممغط التشممممغ ل المسممممموح به. وبعد التفريغ، تنغلق الوسمممم لة عند ضممممغط    110وتنفتح بالكامل عند ضممممغط يعادل 

 في المائة، وتبقى منغلقة عند كل الضغوط األوثر انشفاضا . 10عنده التفريغ بأوثر من   يقل عن الضغط الذن يبدأ ال

 150ضغط يعادل  تركَّ  األقراص السهلة الكسر بح ا تتمّزق عند ضغط اعتبارن يكون األقّل ب ن ضغط االختبار أو 5-2- 3-6- 1- 2- 6
 في المائة من ةيمة ضغط التشغ ل األقصى المسموح به.

إذا فقد الوعاء القّرن المغلق المعزول بالتفريغ درجة تفريغه، تكون السممممممممعة المشممممممممتركة لكافة وسممممممممائل تشأيف الضممممممممغط  5-3- 3-6- 1- 2- 6
في المائة من الحد األقصممممممممى لضممممممممغط التشممممممممغ ل   120يتجاوز الضممممممممغط )بما فيه التراوم( داخل الوعاء القّرن المغلق  المرّكبة فيه كافية لكي ال

 المسموح به.

 .( 1) تقني تعترف به السلطة المشتصة لمرجعس  السعة الالزمة لوسائل تشأيف الضغط وفقا  تح 5-4- 3-6- 1- 2- 6

 __________ 

صمممهاريج الشمممحن والصمممهاريج النقالة للغازات المضمممغوطةب   - 2الجزء    -بمعاي ر وسمممائل تشأيف الضمممغط    CGA S-1.2-2003انظر على سمممب ل المثال منشمممورات  (1)
 أسطوانات تعبئة الغازات المضغوطةب. - 1الجزء  -بمعاي ر وسائل تشأيف الضغط  S-1.1-2003والم يار 
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°س عنمد  182- المغلقمة، المعمدة لنقمل الغمازات المسممممممممممممممّ لمة المبردة التي تقع درجمة غليمانهما تحمت  القّريمةوعيمة األيجم  في  6-2-1-1-8-3
األجواء المثراة باألوسج ن، عندما توجد  ذه المواد في  تشتمل على مواد ُيحتمل أن تتفاعل تفاعال  خطرا  مع األوسج ن أو الضغط الجون، أن ال

 مع سائل مثرى باألوسج ن. س مع األوسج ن أوأجزاء من العزل الحرارن معرضة لشطر التالم

 المغلقة وتبنى بترت بات رفع وتثب ت مناسبة. القّريةوعية األتصمم  6-2-1-1-8-4

 نقل األست ل نأسطوانات  اشتراطات إضافية لبناء 6-2-1-1-9

ن المذي ، المدرج تحت ، واألسممت ل ن الشالي م1001األمم المتحدة  وفي حالة غاز األسممت ل ن المذاب المدرج تحت رقم 
بمادة مسامية موزعة بانتظام، ومن نوع يستوفي االشتراطات ويجتاز االختبارات التي يحدد ا   هياول األسطوانات ، تمأل3374األمم المتحدة   رقم

 السلطة المشتصة، عالوة على الشرط ن التال  ن:  ماتقني تعترف به مرجع م يار أو

خطرة بتفماعلهما مع   تؤدن إلى تكوين مركبمات ضممممممممممممممارة أو وأال يكمل األسممممممممممممممطوانمةهأن تكون الممادة متوافقمة مع   )أ(
 ؛1001األمم المتحدة  مع المذي  في حالة رقم أو  األست ل ن

 وأن تكون قادرة على منع انتشار انحالل األست ل ن في المادة المسامية. )ب(

 .هيكل األسطوانة ، يكون المذي  متوافقا  مع1001األمم المتحدة  وفي حالة رقم

 المواد 6-2-1-2

تضمممممع  نتيجة التعرض للسممممملع   تتأثر مواد بناء أوعية الضمممممغط المالمسمممممة مباشمممممرة للسممممملع الشطرة أو ُيحَرص على أال 6-2-1-2-1
 التفاعل مع البضائع الشطرة. تسب  تأث را  خط را  مثل حفز التفاعل أو الشطرة المقصودة، وأال

ن المواد المب نة في المعاي ر التقنية للتصمميم والبناء وتوجيه التعبئة المنطبق على المواد المزمع  تصمنع أوعية الضمغط م 6-2-1-2-2
 و مب ن في  نقلها في وعاء الضمممممغط. وتكون  ذه المواد مقاومة للكسمممممر الناشممممم  عن الهشممممماشمممممة، وللتشمممممقق االجهادن الناشممممم  عن التآول، كما

 المعاي ر التقنية للتصميم والبناء.

 معدات التشغيل 6-2-1-3

ومقاييس الضممممممغط، ومقاييس الضممممممغط    وسممممممائل تشأيف الضممممممغط،المواد المسممممممامية أو الماصممممممة أو الممتزة، و   فيما عدا 6-2-1-3-1
المعرضممة للضممغط وتبنى بح ا تتحمل ضممغط انفجار يسمماون مرة ونصمم  على األقل   معّدات التشممغ ل تصمممم المانومترية أو مؤشممرات الضممغط،

 ار الضغط.تتحمله أوعية اختب  ما

قد يؤدن إلى انطالق محتويات وعاء الضممغط   وفتح غ ر مقصممود  تصمممم لمنع حدوث عط  تشممكل معدات التشممغ ل أو 6-2-1-3-2
  األناب  وتكون    . 8- 1- 6- 1- 4جميع وسائل اإلغالق محمية بنفس الطريقة المطلوبة للصمامات في    أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل. وتكون 

 انطالق محتويات وعاء الضغط. واألناب   من التشوه أو اإلغالق المتش بة المؤدية إلى صمامات اإلغالق مرنة بدرجة تكفي لحماية صمامات

)زالقات، حلقات، أطواق( تكفل مناولتها  مناولة  دحرجة  بوسمممممممممممممائل تجهز أوعية الضمممممممممممممغط غ ر القابلة للمناولة يدويا  أو 6-2-1-3-3
 داعي له. تعرضه إلجهاد ال تضع  قوة وعاء الضغط أو الميكانيكية، وترت  بح ا البأمان بالوسائل 

، P205 أو  P200(1)تجهز فرادى أوعية الضمممممممممغط بوسمممممممممائل لتشأيف الضمممممممممغط على النحو المب ن في توجيه التعبئة   6-2-1-3-4
مادة غريبة وتسممرب الغاز ونشمموء أن ضممغط  . وتصمممم وسممائل تشأيف الضممغط بح ا تمنع دخول  5-6-3-1-2-6و 4-6-3-1-2-6في   أو

لق  زائد خطر. وترت  وسمائل التشأيف، عند ترك بها على أوعية الضمغط األفقية المتشم بة المملوءة بغاز لهوب، بح ا تفرل بحرية في الهواء الط
 بطريقة تمنع أن اصطدام للغاز المتسرب بوعاء الضغط بحّد ذاته في ظل ظروف النقل العادية.

 تزود أوعية الضغط التي تقاس تعبئتها بالحجم بمؤشر للمستوى. 6-2-1-3-5
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 المغلقة القرّيةوعية األ اشتراطات إضافية بشأن 6-2-1-3-6

د كل فتحة من فتحات الملء والتفريغ، موجودة في وعاء  6-2-1-3-6-1 مغلق مسمممتشدم لنقل الغازات المسممم َّلة المبّردة اللهوبة،  قّرن تزوَّ
  يقمل عن وسمممممممممممممم لتي إيقماف متتمال ت ن ومسممممممممممممممتقلت ن الواحمدة عن األخرى، تكون األولى عبمارة عن صممممممممممممممممام َقْطع، والثمانيمة عبمارة عن غطماء   ال بمما
 وس لة مكافئة. أو

ويحتجز المنتج السممممممممممائل داخَلها، ُتزود بوسمممممممممم لة أوتوماتية لتشأيف  ق َطع األناب  ، التي يمكن أن ُتغلق من طرف ها معا   6-2-1-3-6-2
 الضغط تحول دون تراوم ضغط فائض داخل األناب  .

 طور السائل(.  مغلق تب ن وظيفتها )على سب ل المثال، طور البشار أو   قّرن توضع عالمة واضحة على كل وصلة في وعاء  3- 6- 3- 1- 2- 6

 وسائل تشأيف الضغط 6-2-1-3-6-4

مغلق بوسمممم لة واحدة على األقل لتشأيف الضممممغط. وتكون وسمممم لة تشأيف الضممممغط من النوع الذن  قّرن يزّود كل وعاء   4-1- 3-6- 1- 2- 6
 في ذلك التمّور. يقاوم القوى الدينامية بما

المغلق بقرص سمممهل الكسمممر مواز للوسممم لة )الوسمممائل( المحملة بنابض  القّرن وعاء الباإلضمممافة إلى ذلك، يمكن أن يزود   4-2- 3-6- 1- 2- 6
 .5-6-3-1-2-6لكي يستوفي االشتراطات الواردة في 

تشأيف الضمممممممغط تكون وصمممممممالت وسمممممممائل تشأيف الضمممممممغط بحجم كاف يسممممممممح للتفريغ المطلوب بالعبور إلى وسممممممم لة  4-3- 3-6- 1- 2- 6
 عائق. دون 

المغلق، وُترّت   ذه  القّرن لوعاء  ل في ظروف الملء األقصى، ُتجَعل جميع مداخل وسائل تشأيف الضغط في الح ز البشارن  4-4- 3-6- 1- 2- 6
 يضمن تفريغ البشار المنطلق بدون أن عائق.  الوسائل ترت با  

 سعة وترك   وسائل تشأيف الضغط 6-2-1-3-6-5

المغلقة، يعني الحد األقصمى لضمغط التشمغ ل المسمموح به  القرّيةوعية  األفي حالة وسمائل تشأيف الضمغط الموجودة في  مالحظة:
(MAWP الحّد األقصمممممى للضمممممغط المانومترن الفعَّال، الموجود عند قمة وعاء ) في ذلك الضمممممغط   مغلق محمَّل في وضممممم ية التشمممممغ ل، بما قرّن

 يغ.الفعال األعلى أثناء الملء والتفر 

يقّل عن الحد األقصممممى لضممممغط التشممممغ ل المسممممموح به،  تنفتح وسمممم لة تشأيف الضممممغط بشممممكل أوتوماتي عند ضممممغط ال 5-1- 3-6- 1- 2- 6
في المائة من الحد األقصممممى لضممممغط التشممممغ ل المسممممموح به. وبعد التفريغ، تنغلق الوسمممم لة عند ضممممغط    110وتنفتح بالكامل عند ضممممغط يعادل 

 في المائة، وتبقى منغلقة عند كل الضغوط األوثر انشفاضا . 10عنده التفريغ بأوثر من   يقل عن الضغط الذن يبدأ ال

 150ضغط يعادل  تركَّ  األقراص السهلة الكسر بح ا تتمّزق عند ضغط اعتبارن يكون األقّل ب ن ضغط االختبار أو 5-2- 3-6- 1- 2- 6
 في المائة من ةيمة ضغط التشغ ل األقصى المسموح به.

إذا فقد الوعاء القّرن المغلق المعزول بالتفريغ درجة تفريغه، تكون السممممممممعة المشممممممممتركة لكافة وسممممممممائل تشأيف الضممممممممغط  5-3- 3-6- 1- 2- 6
في المائة من الحد األقصممممممممى لضممممممممغط التشممممممممغ ل   120يتجاوز الضممممممممغط )بما فيه التراوم( داخل الوعاء القّرن المغلق  المرّكبة فيه كافية لكي ال

 المسموح به.

 .( 1) تقني تعترف به السلطة المشتصة لمرجعس  السعة الالزمة لوسائل تشأيف الضغط وفقا  تح 5-4- 3-6- 1- 2- 6

 __________ 

صمممهاريج الشمممحن والصمممهاريج النقالة للغازات المضمممغوطةب   - 2الجزء    -بمعاي ر وسمممائل تشأيف الضمممغط    CGA S-1.2-2003انظر على سمممب ل المثال منشمممورات  (1)
 أسطوانات تعبئة الغازات المضغوطةب. - 1الجزء  -بمعاي ر وسائل تشأيف الضغط  S-1.1-2003والم يار 
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 اعتماد أوعية الضغط 6-2-1-4
، على النحو الذن تشممترطه السمملطة المشتصممة. وتقوم بفحص صممنعهايجرى تق يم مطابقة أوعية الضممغط للمعاي ر وقت   6-2-1-4-1

ص. وتشممممممممممل المسمممممممممتندات التقنية كامل مواصمممممممممفات التصمممممممممميم والبناء، وكامل المسمممممممممتندات المتعلقة أوعية الضمممممممممغط واختبار ا وإقرار ا   ئة فح
 واالختبار. بالصنع

 يج  أن تتوافق نظم التحقق من الجودة مع اشتراطات السلطة المشتصة. 6-2-1-4-2

 القّرية المغلقة وباختبار ا وإقرار ا.تقوم   ئة فحص بفحص هياول أوعية الضغط واألوعية الداخلية لألوعية  6-2-1-4-3

ووسمممممم لة  للهيكلفي حالة األسممممممطوانات وأسممممممطوانات الضممممممغط واألناب   القابلة إلعادة الملء، يمكن إجراء تق يم التوافق   6-2-1-4-4
 لتجميع النهائي.ليلزم إجراء تق يم إضافي  )وسائل( اإلغالق بشكل منفصل. وفي  ذه الحاالت، ال

األسمممطوانات والصممممام )الصممممامات( بشمممكل منفصمممل، ولكن يلزم إجراء   هياولوفي حالة ُحزم األسمممطوانات، يمكن تق يم   
 .الكليلتجميع لتق يم إضافي 

وفي حالة األوعية القّرية المغلقة، يمكن تق يم األوعية الداخلية ووسممائل اإلغالق بشممكل منفصممل، ولكن يلزم إجراء تق يم   
 .كلياللتجميع لإضافي 

 وفي حالة أسطوانات نقل األس ت ل ن، يكون تق يم التوافق متألفا  إما من: 

 أو؛ تضمهااألسطوانة والمواد المسامية التي  هيكلكالًّ من  يشملتق يم واحد للتوافق    )أ(

المواد  األسمطوانة إلى جان   هيكل  يشمملاألسمطوانة الفارغة وتق يم إضمافي للتوافق  هيكلتق يم منفصمل لتوافق    )ب(
 .تضمهاالمسامية التي 

 الفحص واالختبار األوليان 6-2-1-5
وحزم األسممطوانات ومنظومات التشزين اله دريدية الفلزية،   ،المغلقة القّريةوعية  األتشضممع أوعية الضممغط الجديدة، غ ر   6-2-1-5-1

 يلي: ومن ب نها ما  أو المدونات التقنية المعترف بها وبعده وفقا  لمعاي ر التصميم المنطبقة الصنعلالختبار والفحص أثناء  

 أوعية الضغط: هياول على ع نة مناسبة من 

 اختبار الشصائص الميكانيكية لمادة البناء؛ )أ(

 التحقق من الحد األدنى لسمك الجدار؛ )ب(

 التحقق من تجانس المادة في كل دفعة تصنيع؛ )ج(

 حالة الداخلية والشارجية؛الفحص  )د(

 ؛ترك   وسائل اإلغالق فحص لوال  )ه(

 التحقق من التوافق مع م يار التصميم؛ )و(

 أوعية الضغط لالختبارات التالية:هياول وتشضع كل  

أوعية الضمممممممممغط معاي ر القبول التي يحدد ا م يار تقني    هياول اختبار ضمممممممممغط   درولي. يج  أن تسمممممممممتوفي )ز(
 تقني للتصميم والصنع؛ مرجع أو

يمكن بموافقة السمملطة المشتصممة االسممتعاضممة عن اختبار الضممغط اله درولي باختبار يسممتشدم   مالحظة: 
 تستتبع  ذه العملية أن خطر؛ الغاز ح ثما ال

حالة  وعاء الضمممممممغط غ ر قابل لالسمممممممتشدام. وفي كلجعل هي   إصمممممممالحها أوو ،  الصمممممممنع وتق يمهاع وب فحص   )ح(
 أوعية الضغط الملحومة، يولى ا تمام خاص لنوعية اللحام؛هياول 
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 وعاء الضغط؛ هيكلفحص عالمات  )ط(

األمم   المزمع اسممممممممتشدامها في نقل األسممممممممت ل ن المذاب )رقم  هياول األسممممممممطوانات  باإلضممممممممافة إلى ذلك، تفحص )ن(
( لضممممممان سمممممالمة الترك   وحالة  3374األمم المتحدة  الشالي من المذي  )رقم  األسمممممت ل ن ( أو1001المتحدة 

 المادة المسامية، وكمية المذي ، ح ثما ينطبق.

 على ع نة مناسبة من وسائل اإلغالق:

 التحقق من المواد؛ )ع(

 التحقق من األبعاد؛ )ل(

 التحقق من النظافة؛ )م(

 فحص التجميع الكامل؛ )ن(

 وجود العالمات.التحقق من  )س(

 تشضع كل وسائل اإلغالق لالختبار التالي:

 اختبار منع التسرب. )ع(

 المدوناتوبعده وفقا  لمعاي ر التصمميم المنطبقة أو   الصمنعالمغلقة لالختبار والفحص أثناء   القرّ يةوعية  األجميع    تشضمع 6-2-1-5-2
 التقنية المعترف بها، بما يشمل ما يلي:

 األوعية الداخلية: على ع نة مناسبة من 

 اختبار الشصائص الميكانيكية لمادة البناء؛ )أ(

 التحقق من الحد األدنى لسمك الجدار؛ )ب(

 فحص الحالة الشارجية والداخلية؛ )ج(

 التصميم؛ مرجعالتحقق من التوافق مع م يار أو  )د(

يقة اختبار أخرى مناسمممممبة غ ر فحص اللحام بطريقة التصممممموير باألشمممممعة أو الموجات فوق الصممممموتية أو أن طر  ) م(
 التصميم والبناء المنطبقة. مرجعضارة بما يتوافق مع معاي ر أو 

 تشضع كل األوعية الداخلية لالختبار التالي:

د ا م يار تقني أو اختبار ضممممغط   درولي )و(  مرجع. يج  أن تسممممتوفي األوعية الداخلية معاي ر القبول التي يحدّ 
 تقني للتصميم والصنع؛

يمكن بموافقة السمملطة المشتصممة االسممتعاضممة عن اختبار الضممغط اله درولي باختبار يسممتشدم   مالحظة: 
 أن خطر؛  على  ذه العملية تنطون الغاز ح ثما ال 

 الوعاء الداخلي غ ر قابل لالستشدام؛ على جعل إصالحها أووالحرص إما على ،  الصنعع وب  فحص وتق يم )ز(

 فحص العالمات. )ح(

 على ع نة مناسبة من وسائل اإلغالق:

 التحقق من المواد؛ )ط(

 التحقق من األبعاد؛ )ن(
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 اعتماد أوعية الضغط 6-2-1-4
، على النحو الذن تشممترطه السمملطة المشتصممة. وتقوم بفحص صممنعهايجرى تق يم مطابقة أوعية الضممغط للمعاي ر وقت   6-2-1-4-1

ص. وتشممممممممممل المسمممممممممتندات التقنية كامل مواصمممممممممفات التصمممممممممميم والبناء، وكامل المسمممممممممتندات المتعلقة أوعية الضمممممممممغط واختبار ا وإقرار ا   ئة فح
 واالختبار. بالصنع

 يج  أن تتوافق نظم التحقق من الجودة مع اشتراطات السلطة المشتصة. 6-2-1-4-2

 القّرية المغلقة وباختبار ا وإقرار ا.تقوم   ئة فحص بفحص هياول أوعية الضغط واألوعية الداخلية لألوعية  6-2-1-4-3

ووسمممممم لة  للهيكلفي حالة األسممممممطوانات وأسممممممطوانات الضممممممغط واألناب   القابلة إلعادة الملء، يمكن إجراء تق يم التوافق   6-2-1-4-4
 لتجميع النهائي.ليلزم إجراء تق يم إضافي  )وسائل( اإلغالق بشكل منفصل. وفي  ذه الحاالت، ال

األسمممطوانات والصممممام )الصممممامات( بشمممكل منفصمممل، ولكن يلزم إجراء   هياولوفي حالة ُحزم األسمممطوانات، يمكن تق يم   
 .الكليلتجميع لتق يم إضافي 

وفي حالة األوعية القّرية المغلقة، يمكن تق يم األوعية الداخلية ووسممائل اإلغالق بشممكل منفصممل، ولكن يلزم إجراء تق يم   
 .كلياللتجميع لإضافي 

 وفي حالة أسطوانات نقل األس ت ل ن، يكون تق يم التوافق متألفا  إما من: 

 أو؛ تضمهااألسطوانة والمواد المسامية التي  هيكلكالًّ من  يشملتق يم واحد للتوافق    )أ(

المواد  األسمطوانة إلى جان   هيكل  يشمملاألسمطوانة الفارغة وتق يم إضمافي للتوافق  هيكلتق يم منفصمل لتوافق    )ب(
 .تضمهاالمسامية التي 

 الفحص واالختبار األوليان 6-2-1-5
وحزم األسممطوانات ومنظومات التشزين اله دريدية الفلزية،   ،المغلقة القّريةوعية  األتشضممع أوعية الضممغط الجديدة، غ ر   6-2-1-5-1

 يلي: ومن ب نها ما  أو المدونات التقنية المعترف بها وبعده وفقا  لمعاي ر التصميم المنطبقة الصنعلالختبار والفحص أثناء  

 أوعية الضغط: هياول على ع نة مناسبة من 

 اختبار الشصائص الميكانيكية لمادة البناء؛ )أ(

 التحقق من الحد األدنى لسمك الجدار؛ )ب(

 التحقق من تجانس المادة في كل دفعة تصنيع؛ )ج(

 حالة الداخلية والشارجية؛الفحص  )د(

 ؛ترك   وسائل اإلغالق فحص لوال  )ه(

 التحقق من التوافق مع م يار التصميم؛ )و(

 أوعية الضغط لالختبارات التالية:هياول وتشضع كل  

أوعية الضمممممممممغط معاي ر القبول التي يحدد ا م يار تقني    هياول اختبار ضمممممممممغط   درولي. يج  أن تسمممممممممتوفي )ز(
 تقني للتصميم والصنع؛ مرجع أو

يمكن بموافقة السمملطة المشتصممة االسممتعاضممة عن اختبار الضممغط اله درولي باختبار يسممتشدم   مالحظة: 
 تستتبع  ذه العملية أن خطر؛ الغاز ح ثما ال

حالة  وعاء الضمممممممغط غ ر قابل لالسمممممممتشدام. وفي كلجعل هي   إصمممممممالحها أوو ،  الصمممممممنع وتق يمهاع وب فحص   )ح(
 أوعية الضغط الملحومة، يولى ا تمام خاص لنوعية اللحام؛هياول 
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 وعاء الضغط؛ هيكلفحص عالمات  )ط(

األمم   المزمع اسممممممممتشدامها في نقل األسممممممممت ل ن المذاب )رقم  هياول األسممممممممطوانات  باإلضممممممممافة إلى ذلك، تفحص )ن(
( لضممممممان سمممممالمة الترك   وحالة  3374األمم المتحدة  الشالي من المذي  )رقم  األسمممممت ل ن ( أو1001المتحدة 

 المادة المسامية، وكمية المذي ، ح ثما ينطبق.

 على ع نة مناسبة من وسائل اإلغالق:

 التحقق من المواد؛ )ع(

 التحقق من األبعاد؛ )ل(

 التحقق من النظافة؛ )م(

 فحص التجميع الكامل؛ )ن(

 وجود العالمات.التحقق من  )س(

 تشضع كل وسائل اإلغالق لالختبار التالي:

 اختبار منع التسرب. )ع(

 المدوناتوبعده وفقا  لمعاي ر التصمميم المنطبقة أو   الصمنعالمغلقة لالختبار والفحص أثناء   القرّ يةوعية  األجميع    تشضمع 6-2-1-5-2
 التقنية المعترف بها، بما يشمل ما يلي:

 األوعية الداخلية: على ع نة مناسبة من 

 اختبار الشصائص الميكانيكية لمادة البناء؛ )أ(

 التحقق من الحد األدنى لسمك الجدار؛ )ب(

 فحص الحالة الشارجية والداخلية؛ )ج(

 التصميم؛ مرجعالتحقق من التوافق مع م يار أو  )د(

يقة اختبار أخرى مناسمممممبة غ ر فحص اللحام بطريقة التصممممموير باألشمممممعة أو الموجات فوق الصممممموتية أو أن طر  ) م(
 التصميم والبناء المنطبقة. مرجعضارة بما يتوافق مع معاي ر أو 

 تشضع كل األوعية الداخلية لالختبار التالي:

د ا م يار تقني أو اختبار ضممممغط   درولي )و(  مرجع. يج  أن تسممممتوفي األوعية الداخلية معاي ر القبول التي يحدّ 
 تقني للتصميم والصنع؛

يمكن بموافقة السمملطة المشتصممة االسممتعاضممة عن اختبار الضممغط اله درولي باختبار يسممتشدم   مالحظة: 
 أن خطر؛  على  ذه العملية تنطون الغاز ح ثما ال 

 الوعاء الداخلي غ ر قابل لالستشدام؛ على جعل إصالحها أووالحرص إما على ،  الصنعع وب  فحص وتق يم )ز(

 فحص العالمات. )ح(

 على ع نة مناسبة من وسائل اإلغالق:

 التحقق من المواد؛ )ط(

 التحقق من األبعاد؛ )ن(
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 التحقق من النظافة؛ )ع(

 فحص التجميع الكامل؛ )ل(

 التحقق من وجود العالمات. )م(

 تشضع كل وسائل اإلغالق لالختبار التالي:و 

 اختبار منع التسرب. )ن(

 :والكاملة المغلقة القريةوعية األعلى ع نة مناسبة من 

 اختبار اشتغال معدات التشغ ل بصورة ُمرضية؛ )س(

 التصميم؛ مرجعالتحقق من التوافق مع م يار أو  )ع(

 ر التالي:لالختبا والكاملةالمغلقة  القريةوعية األوتشضع كل 

 منع التسرب. اختبار )ف(

المب نمممممممة   6-2-1-5-3 واالختبمممممممارات  الفحوص  أن  من  التحقق  يجممممممم   الفلزيمممممممة،  اله مممممممدريمممممممديمممممممة  التشزين  منظوممممممممات   بشصمممممممممممممموص 
الضمممممممممممممغط    أوعيةهياول  )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( ح ثما ينطبق، و)و( و)ز( و)ح( و)ط(، قد ُأجريت على عّ نة وافية من1-5-1-2-6في 

 المسممممممممممممممتعملمة في منظوممة التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة. وبماإلضمممممممممممممممافمة إلى ذلمك ُتجرى على عّ نمة وافيمة من منظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة
)ه(، ح ثممما ينطبق، وُيجرى أيضممممممممممممممما  فحص الحممالممة الشممارجيممة  1-5-1-2-6 )ج( و)و( وفي1-5-1-2-6واالختبممارات المبّ نممة في   الفحوص

 له دريدية الفلزية.لمنظومة التشزين ا

                   المبّ نمممة  األوليمممةوإضممممممممممممممممافمممة إلى ذلمممك ُتشضممممممممممممممع منظوممممات التشزين اله مممدريمممديمممة الفلزيمممة كمممافمممة للفحوص واالختبمممارات   
 )ح( و)ط(، والختبار منع التسرب، واختبار اشتغال معدات الشدمة بصورة ُمرضية.1-5-1-2-6في 

            األسممممممممممممطوانات ووسممممممممممممائل اإلغالق للفحص واالختبار األول  ن المب َّنْ ن  هياولفي حالة حزم األسممممممممممممطوانات، تشضممممممممممممع  4-5-1-2-6
 الختبار الحمولة بما يعادل ضع  الوزن اإلجمالي األقصى لُحزم األسطوانات. األطر. ويج  أن تشضع ع نة كافية من 1-5-1-2-6في 

ع جميع مشمممماع  ُحزم األسممممطوانات الختبار ضممممغط   درولي، ويج  أن تشضممممع جميع ُحزم األسممممطوانات  وباإلضممممافة إلى ذلك، يج  أن تشضمممم 
 الختبار منع التسرب. الكاملة

 ذه   تنطون يمكن بموافقة السملطة المشتصمة االسمتعاضمة عن اختبار الضمغط اله درولي باختبار يسمتشدم الغاز ح ثما ال  :مالحظة
 أن خطر. على العملية

 ص واالختبار الدوريانالفح 6-2-1-6

، لفحوص واختبارات دورية تحت إشممممممممراف   ئة  القّريةوعية األالقابلة إلعادة الملء، فيما عدا   أوعية الضممممممممغطتشضممممممممع  6-2-1-6-1
 يلي: ماتشمل  مرخص لها من قبل السلطة المشتصة،

 الشارجية؛مراجعة الحالة الشارجية لوعاء الضغط والتحقق من المعدات ومن العالمات  )أ(

 مراجعة الحالة الداخلية لوعاء الضغط )مثال  عن طريق الفحص الداخلي والتحقق من سماوة الجدار الدنيا(؛  )ب( 

 إما:مراجعة حالة اللوال   )ج(

 ؛ أوتآول كان ثمةإذا  ما معرفةل ‘1‘

 زعت؛نُ لتحديد ما إذا كانت وسائل اإلغالق أو غ ر ا من معّدات التشغ ل قد  ‘2‘
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 اختبار ضغط   درولي، وعند االقتضاء التحقق من خواص المادة بإجراء االختبارات المناسبة. )د(

  يجوز بموافقة السممملطة المشتصمممة االسمممتعاضمممة عن اختبار الضمممغط اله درولي باالختبار باسمممتشدام  :1مالحظة 
 تستتبع  ذه العملية أن خطر.  ثما الغاز ح

 األناب   المصمممممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم، يجوزهياول األسمممممممممطوانات و   هياول  في حالة  :2مالحظة  
-6-1-2-6)ب( واختبار الضمممممغط اله درولي الوارد في  1-6-1-2-6االسمممممتعاضمممممة عن التحقق الوارد في 

  أسمممممممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء -بأسمممممممطوانات الغاز    ISO 16148:2016بإجراء يفي بالم يار (  )د1
( والفحص بالموجات فوق الصممممممموتية ATاختبار االبتعاث الصممممممموتي )  -من الفوالذ غ ر الملحوم  والمصمممممممنوعة 

(UTلالختبار )   .والفحص الدوري ن.ب 

)ب( واختبار 1- 6- 1- 2- 6يجوز االسمتعاضمة عن التحقق من الظروف الداخلية الوارد في  :3مالحظة  
 ISOللم يار )د( بفحص بالموجات فوق الصموتية، يُجرى طبقا  1- 6- 1- 2- 6الضمغط اله درولي الوارد في 

األلوم ن وم    سمممممبائك ومن    المصمممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم   األسمممممطوانات   هياول  حالة  في   18119:2018
 ISOاسمممممممممتشدام الم يار ،  2024األول/ديسممممممممممبر  كانون   31غ ر الملحوم. ويجوز، لفترة انتقالية تمتد حتى 

10461:2005 +A1:2006   األسمطوانات المصمنوعة من سمبائك األلومن وم غ ر الملحوم، ويجوز حالة   في
المصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم   األسممممممطوانات حالة هياول  في   ISO 6406:2005   اسممممممتشدام الم يار 

 لهذا الغرض نفسه. 

  هيمماوملطوانممات، يُجرى االختبممار اله ممدرولي المب َّن في )د( أعاله على  حزم األسمممممممممممممم حممالممة    في :4مالحظة 
 . األسطوانات وعلى المشع

بشممممكل منفصممممل عن فحص    ا التحققمعدات التشممممغ ل إذا أريد اسممممتشدامها مجددا . ويمكن إجراء  ذ  التحقق من )ه(
 هيكل وعاء الضغط؛

 تجميعها.اختبار مقاومة حزم األسطوانات للتسرب بعد إعادة  )و(

في حمممالمممة المواد الكيميمممائيمممة تحمممت  ، أوP200يتعلق بمممالفحص المممدورن وتواتر االختبمممارات، انظر توجيمممه التعبئمممة   فيمممما مالحظة:
 .1-4-1-4، الوارد في الفقرة P206الضغط، توجيه التعبئة 

واألسممممممممتل ن الشالي من  1001دة األمم المتح المعدة لنقل األسممممممممت ل ن المذاب المدرج تحت رقم  األسممممممممطواناتال تفحص  6-2-1-6-2
يج  فحص حالة المادة المسامية  )أ( و)ج( و)ه(. كما1-6-1-2-6على النحو المحدد في   إال  3374األمم المتحدة   المذي  المدرج تحت رقم

 )التشققات والتفريغ العلون والتراخي والترّس (.

 مليات فحص واختبار دورية.المغلقة لع ألوعية القّريةلتشضع صمامات تنأيس الضغط  6-2-1-6-3

 االشتراطات للصانعين 6-2-1-7
ألوعية الضممممممممممغط، ويتعلق  ذا بوجه خاص  والمناسممممممممممبة للصممممممممممنعيمتلك الصممممممممممانع المقدرة التقنية، وكل الموارد الالزمة  6-2-1-7-1

 بالعامل ن المؤ ل ن:

 بأسر ا؛ الصنعلوشراف على عملية  )أ(

 وللقيام بربط المواد؛ )ب(

 وإلجراء االختبارات ذات الصلة. )ج(
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 التحقق من النظافة؛ )ع(

 فحص التجميع الكامل؛ )ل(

 التحقق من وجود العالمات. )م(

 تشضع كل وسائل اإلغالق لالختبار التالي:و 

 اختبار منع التسرب. )ن(

 :والكاملة المغلقة القريةوعية األعلى ع نة مناسبة من 

 اختبار اشتغال معدات التشغ ل بصورة ُمرضية؛ )س(

 التصميم؛ مرجعالتحقق من التوافق مع م يار أو  )ع(

 ر التالي:لالختبا والكاملةالمغلقة  القريةوعية األوتشضع كل 

 منع التسرب. اختبار )ف(

المب نمممممممة   6-2-1-5-3 واالختبمممممممارات  الفحوص  أن  من  التحقق  يجممممممم   الفلزيمممممممة،  اله مممممممدريمممممممديمممممممة  التشزين  منظوممممممممات   بشصمممممممممممممموص 
الضمممممممممممممغط    أوعيةهياول  )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه( ح ثما ينطبق، و)و( و)ز( و)ح( و)ط(، قد ُأجريت على عّ نة وافية من1-5-1-2-6في 

 المسممممممممممممممتعملمة في منظوممة التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة. وبماإلضمممممممممممممممافمة إلى ذلمك ُتجرى على عّ نمة وافيمة من منظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة
)ه(، ح ثممما ينطبق، وُيجرى أيضممممممممممممممما  فحص الحممالممة الشممارجيممة  1-5-1-2-6 )ج( و)و( وفي1-5-1-2-6واالختبممارات المبّ نممة في   الفحوص

 له دريدية الفلزية.لمنظومة التشزين ا

                   المبّ نمممة  األوليمممةوإضممممممممممممممممافمممة إلى ذلمممك ُتشضممممممممممممممع منظوممممات التشزين اله مممدريمممديمممة الفلزيمممة كمممافمممة للفحوص واالختبمممارات   
 )ح( و)ط(، والختبار منع التسرب، واختبار اشتغال معدات الشدمة بصورة ُمرضية.1-5-1-2-6في 

            األسممممممممممممطوانات ووسممممممممممممائل اإلغالق للفحص واالختبار األول  ن المب َّنْ ن  هياولفي حالة حزم األسممممممممممممطوانات، تشضممممممممممممع  4-5-1-2-6
 الختبار الحمولة بما يعادل ضع  الوزن اإلجمالي األقصى لُحزم األسطوانات. األطر. ويج  أن تشضع ع نة كافية من 1-5-1-2-6في 

ع جميع مشمممماع  ُحزم األسممممطوانات الختبار ضممممغط   درولي، ويج  أن تشضممممع جميع ُحزم األسممممطوانات  وباإلضممممافة إلى ذلك، يج  أن تشضمممم 
 الختبار منع التسرب. الكاملة

 ذه   تنطون يمكن بموافقة السملطة المشتصمة االسمتعاضمة عن اختبار الضمغط اله درولي باختبار يسمتشدم الغاز ح ثما ال  :مالحظة
 أن خطر. على العملية

 ص واالختبار الدوريانالفح 6-2-1-6

، لفحوص واختبارات دورية تحت إشممممممممراف   ئة  القّريةوعية األالقابلة إلعادة الملء، فيما عدا   أوعية الضممممممممغطتشضممممممممع  6-2-1-6-1
 يلي: ماتشمل  مرخص لها من قبل السلطة المشتصة،

 الشارجية؛مراجعة الحالة الشارجية لوعاء الضغط والتحقق من المعدات ومن العالمات  )أ(

 مراجعة الحالة الداخلية لوعاء الضغط )مثال  عن طريق الفحص الداخلي والتحقق من سماوة الجدار الدنيا(؛  )ب( 

 إما:مراجعة حالة اللوال   )ج(

 ؛ أوتآول كان ثمةإذا  ما معرفةل ‘1‘

 زعت؛نُ لتحديد ما إذا كانت وسائل اإلغالق أو غ ر ا من معّدات التشغ ل قد  ‘2‘
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 اختبار ضغط   درولي، وعند االقتضاء التحقق من خواص المادة بإجراء االختبارات المناسبة. )د(

  يجوز بموافقة السممملطة المشتصمممة االسمممتعاضمممة عن اختبار الضمممغط اله درولي باالختبار باسمممتشدام  :1مالحظة 
 تستتبع  ذه العملية أن خطر.  ثما الغاز ح

 األناب   المصمممممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم، يجوزهياول األسمممممممممطوانات و   هياول  في حالة  :2مالحظة  
-6-1-2-6)ب( واختبار الضمممممغط اله درولي الوارد في  1-6-1-2-6االسمممممتعاضمممممة عن التحقق الوارد في 

  أسمممممممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء -بأسمممممممطوانات الغاز    ISO 16148:2016بإجراء يفي بالم يار (  )د1
( والفحص بالموجات فوق الصممممممموتية ATاختبار االبتعاث الصممممممموتي )  -من الفوالذ غ ر الملحوم  والمصمممممممنوعة 

(UTلالختبار )   .والفحص الدوري ن.ب 

)ب( واختبار 1- 6- 1- 2- 6يجوز االسمتعاضمة عن التحقق من الظروف الداخلية الوارد في  :3مالحظة  
 ISOللم يار )د( بفحص بالموجات فوق الصموتية، يُجرى طبقا  1- 6- 1- 2- 6الضمغط اله درولي الوارد في 

األلوم ن وم    سمممممبائك ومن    المصمممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم   األسمممممطوانات   هياول  حالة  في   18119:2018
 ISOاسمممممممممتشدام الم يار ،  2024األول/ديسممممممممممبر  كانون   31غ ر الملحوم. ويجوز، لفترة انتقالية تمتد حتى 

10461:2005 +A1:2006   األسمطوانات المصمنوعة من سمبائك األلومن وم غ ر الملحوم، ويجوز حالة   في
المصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم   األسممممممطوانات حالة هياول  في   ISO 6406:2005   اسممممممتشدام الم يار 

 لهذا الغرض نفسه. 

  هيمماوملطوانممات، يُجرى االختبممار اله ممدرولي المب َّن في )د( أعاله على  حزم األسمممممممممممممم حممالممة    في :4مالحظة 
 . األسطوانات وعلى المشع

بشممممكل منفصممممل عن فحص    ا التحققمعدات التشممممغ ل إذا أريد اسممممتشدامها مجددا . ويمكن إجراء  ذ  التحقق من )ه(
 هيكل وعاء الضغط؛

 تجميعها.اختبار مقاومة حزم األسطوانات للتسرب بعد إعادة  )و(

في حمممالمممة المواد الكيميمممائيمممة تحمممت  ، أوP200يتعلق بمممالفحص المممدورن وتواتر االختبمممارات، انظر توجيمممه التعبئمممة   فيمممما مالحظة:
 .1-4-1-4، الوارد في الفقرة P206الضغط، توجيه التعبئة 

واألسممممممممتل ن الشالي من  1001دة األمم المتح المعدة لنقل األسممممممممت ل ن المذاب المدرج تحت رقم  األسممممممممطواناتال تفحص  6-2-1-6-2
يج  فحص حالة المادة المسامية  )أ( و)ج( و)ه(. كما1-6-1-2-6على النحو المحدد في   إال  3374األمم المتحدة   المذي  المدرج تحت رقم

 )التشققات والتفريغ العلون والتراخي والترّس (.

 مليات فحص واختبار دورية.المغلقة لع ألوعية القّريةلتشضع صمامات تنأيس الضغط  6-2-1-6-3

 االشتراطات للصانعين 6-2-1-7
ألوعية الضممممممممممغط، ويتعلق  ذا بوجه خاص  والمناسممممممممممبة للصممممممممممنعيمتلك الصممممممممممانع المقدرة التقنية، وكل الموارد الالزمة  6-2-1-7-1

 بالعامل ن المؤ ل ن:

 بأسر ا؛ الصنعلوشراف على عملية  )أ(

 وللقيام بربط المواد؛ )ب(

 وإلجراء االختبارات ذات الصلة. )ج(
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المغلقة، في كل األحوال،  القرّ يةألوعية  لتقوم بإجراء اختبار كفاءة صمممممممممانعي هياول أوعية الضمممممممممغط واألوعية الداخلية  6-2-1-7-2
تصمممممة ذلك.   ئة فحص تقر ا السممممملطة المشتصمممممة في بلد االعتماد. ويجرى اختبار كفاءة صمممممانعي وسمممممائل اإلغالق إذا اشمممممترطت السممممملطة المش

 .أو أثناء فحص اإلنتاج وإصدار الشهادات  يالتصميم النموذجوُيجرى  ذا االختبار إما أثناء اعتماد  

 االشتراطات المتعلقة بهيئات الفحص 6-2-1-8

 المطلوبة.، ومؤ لة ألداء االختبارات والفحوص وإصدار الموافقات الصنعتكون   ئات الفحص مستقلة عن منشآت  6-2-1-8-1

 اشتراطات أوعية الضغط التي تحمل أرقام األمم المتحدة 6-2-2

، يج  في أوعية الضمممممغط التي تحمل عالمة األمم المتحدة أن 1-2-6باإلضمممممافة إلى االشمممممتراطات العامة الواردة في  
معدات التشمغ ل الجديدة وفقا   وعية الضمغط أويسممح بصمنع أ في ذلك المعاي ر، حسمبما ينطبق. وال تفي باالشمتراطات الواردة في  ذا القسمم، بما

 بعد التاري  المب ن في العمود األيسر من الجداول. 3-2-2- 6و   1- 2- 2- 6ألن م يار خاص من المعاي ر الواردة في  

 ، إن وجدت.استشدام أحدث إصدارات المعاي ريجوز، بموافقة السلطة المشتصة،  :1مالحظة 

المصممممنعة وفقا  للمعاي ر المنطبقة عند و يجوز االسممممتمرار في اسممممتشدام أوعية الضممممغط التي تحمل عالمة األمم المتحدة  :2مالحظة 
 تاري  الصنع ر نا  بأحكام الفحص الدورن الواردة في  ذه الالئحة.

 التصميم والصنع، والفحص واالختبار األوليان 6-2-2-1

التي تحمل عالمة األمم المتحدة  القابلة إلعادة الملء  األسمممممممممطوانات هياول  ميم وبناءتنطبق المعاي ر التالية على تصممممممممم  6-2-2-1-1
 :5-2-2-6وعلى فحصها واختبار ا األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقُا للفقرة 

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 9809-1:1999   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز

: أسمطوانات الفوالذ المسمقي  1الجزء   -التصمميم والبناء واالختبار   -غ ر الملحوم  
 ميغاباسكال 1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن   والمطّوع

من  ذا الم يار    3-7سم في الق  Fتنطبق المالحظة الشاصة بعامل   ال  : مالحظة
 على األسطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة. 

 2018كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-1:2010   المممممممغممممممماز غممممممم مممممممر   -أسممممممممممممممممممممطممممممموانمممممممات  المممممممفممممممموالذيمممممممة  المممممممغممممممماز   أسممممممممممممممممممممطممممممموانمممممممات 
: أسمممممممطوانات الفوالذ المسمممممممقي  1الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار    -الملحومة  

 ميغاباسكال 1 100والطرن التي تقل مقاومة الشد ف ها عن 

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-1:2019   تصممميم وبناء واختبار أسممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة   -أسممطوانات الغاز
: أسمطوانات وأناب   الفوالذ  1الجزء   -الملء والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال 1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن   والمطّوع  المسقي

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-2:2000   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز
: أسمطوانات الفوالذ المسمقي  2الجزء   -التصمميم والبناء واالختبار   -غ ر الملحوم  

 أوثر ميغاباسكال أو 1 100التي تبلغ مقاومة الشد ف ها    والمطّوع
ببطممممانممممة،  ال ينطبق  ممممذا الم يممممار على األسممممممممممممممطوانممممات غ   : مالحظــة ر المزودة 

 المصنوعة من جزأين ملحوم ن

 2018كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-2:2010  أسممطوانات الغاز الفوالذية غبر الملحومة القابلة إلعادة الملء    -أسممطوانات الغاز
التي    والمطّوع: أسطوانات الفوالذ المسقي  2الجزء   -التصميم والبناء واالختبار   -
 ميغاباسكال   1 100ومة الشد ف ها عن تقل مقا ال

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 9809-2:2019   تصممميم وبناء واختبار أسممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة   -أسممطوانات الغاز

: أسمطوانات وأناب   الفوالذ  2الجزء   -الملء والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  
 ميغاباسكال أو أوثر 1 100مقاومة الشد ف ها    تبلغالتي    والمطّوع  المسقي

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-3:2000  أسممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصممنوعة من الفوالذ غ ر    - ت الغاز  أسممطوانا
 المطّبع : أسطوانات الفوالذ  3الجزء    - التصميم والبناء واالختبار    - الملحوم  

 2018كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-3:2010  الملء   أسممطوانات الغاز الفوالذية غبر الملحومة القابلة إلعادة  -أسممطوانات الغاز
 المطّبع: أسطوانات الفوالذ  3الجزء   -التصميم والبناء واالختبار   -

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-3:2019   إلعادة  تصممميم وبناء واختبار أسممطوانات وأناب   الغاز القابلة   -أسممطوانات الغاز
: أسمطوانات وأناب   الفوالذ  3الجزء   -الملء والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 المطّبع

 

ISO 9809-4:2014   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز
: أسمممممممطوانات الفوالذ الذن  4الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار   -غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال 1 100يصدأ التي تقل مقاومة الشد ف ها عن  ال

 حتى إشعار آخر

ISO 7866:1999   أسممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصممنوعة من سممبيكة   -أسممطوانات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -ألومن وم  
من  ذا   2-7، الواردة في القسم  Fتنطبق المالحظة الشاصة بعامل  ال  : مالحظة

يرخص اسممتشدام   الم يار، على األسممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة. ال
 يعادلها.  ما أو 6351A-T6سبيكة األلومن وم  

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 7866:2012+ 
Cor 1:2014 

الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمنوعة من سمبيكة  أسمطوانات   -أسمطوانات الغاز  
 التصميم والبناء واالختبار -ألومن وم  
 أو ما يعادلها.  6351Aيج  أالّ تُستشدم سبيكة األلمن وم    مالحظة: 

 حتى إشعار آخر

ISO 4706:2008   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز
 دون  بار وما 60ضغط االختبار    -الملحوم  

 حتى إشعار آخر

ISO 18172-1:2007  أسمممممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممممنوعة من فوالذ    -أسمممممطوانات الغاز
 دون  ميغاباسكال وما 6: ضغط االختبار  1الجزء    -يصدأ   ملحوم ال

 حتى إشعار آخر

ISO 20703:2006   أسممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصممنوعة من سممبيكة   -أسممطوانات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -ألومن وم  

 حتى إشعار آخر

ISO 11118:1999   المملء  أسممممممممممممممطوانمات الغماز المعمدنيمة غ ر القمابلمة إلعمادة    -أسممممممممممممممطوانمات الغماز- 
 المواصفات وطرائق االختبار

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11118:2015 

 

 -أسممممممممممممممطوانمات الغماز المعمدنيمة غ ر القمابلمة إلعمادة المملء    -أسممممممممممممممطوانمات الغماز  
 المواصفات وطرائق االختبار

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-1:2002   أسممطوانات  1الجزء   -المواصممفات وطرائق االختبار   -أسممطوانات الغاز المركبة :
 الغاز المركبة الملفوفة بأطواق  

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11119-1:2012  أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    -أسممممممممممممطوانات الغاز- 
: أسمممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة  1الجزء   -التصمممميم والبناء واالختبار  

 لترا   450بأطواق والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-2:2002   أسممممممممطوانات  2الجزء    - المواصممممممممفات وطرائق االختبار    - أسممممممممطوانات الغاز المركبة :
 الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي مع بطانات معدنية تتقاسم الحمل 

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11119-
2:2012 +Amd 
1:2014 

 -لمركبة القابلة إلعادة الملء  أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز ا  -أسممممممممممممطوانات الغاز 
: أسمممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة  2الجزء   -التصمممميم والبناء واالختبار  

 حتى إشعار آخر
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المغلقة، في كل األحوال،  القرّ يةألوعية  لتقوم بإجراء اختبار كفاءة صمممممممممانعي هياول أوعية الضمممممممممغط واألوعية الداخلية  6-2-1-7-2
تصمممممة ذلك.   ئة فحص تقر ا السممممملطة المشتصمممممة في بلد االعتماد. ويجرى اختبار كفاءة صمممممانعي وسمممممائل اإلغالق إذا اشمممممترطت السممممملطة المش

 .أو أثناء فحص اإلنتاج وإصدار الشهادات  يالتصميم النموذجوُيجرى  ذا االختبار إما أثناء اعتماد  

 االشتراطات المتعلقة بهيئات الفحص 6-2-1-8

 المطلوبة.، ومؤ لة ألداء االختبارات والفحوص وإصدار الموافقات الصنعتكون   ئات الفحص مستقلة عن منشآت  6-2-1-8-1

 اشتراطات أوعية الضغط التي تحمل أرقام األمم المتحدة 6-2-2

، يج  في أوعية الضمممممغط التي تحمل عالمة األمم المتحدة أن 1-2-6باإلضمممممافة إلى االشمممممتراطات العامة الواردة في  
معدات التشمغ ل الجديدة وفقا   وعية الضمغط أويسممح بصمنع أ في ذلك المعاي ر، حسمبما ينطبق. وال تفي باالشمتراطات الواردة في  ذا القسمم، بما

 بعد التاري  المب ن في العمود األيسر من الجداول. 3-2-2- 6و   1- 2- 2- 6ألن م يار خاص من المعاي ر الواردة في  

 ، إن وجدت.استشدام أحدث إصدارات المعاي ريجوز، بموافقة السلطة المشتصة،  :1مالحظة 

المصممممنعة وفقا  للمعاي ر المنطبقة عند و يجوز االسممممتمرار في اسممممتشدام أوعية الضممممغط التي تحمل عالمة األمم المتحدة  :2مالحظة 
 تاري  الصنع ر نا  بأحكام الفحص الدورن الواردة في  ذه الالئحة.

 التصميم والصنع، والفحص واالختبار األوليان 6-2-2-1

التي تحمل عالمة األمم المتحدة  القابلة إلعادة الملء  األسمممممممممطوانات هياول  ميم وبناءتنطبق المعاي ر التالية على تصممممممممم  6-2-2-1-1
 :5-2-2-6وعلى فحصها واختبار ا األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقُا للفقرة 

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 9809-1:1999   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز

: أسمطوانات الفوالذ المسمقي  1الجزء   -التصمميم والبناء واالختبار   -غ ر الملحوم  
 ميغاباسكال 1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن   والمطّوع

من  ذا الم يار    3-7سم في الق  Fتنطبق المالحظة الشاصة بعامل   ال  : مالحظة
 على األسطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة. 

 2018كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-1:2010   المممممممغممممممماز غممممممم مممممممر   -أسممممممممممممممممممممطممممممموانمممممممات  المممممممفممممممموالذيمممممممة  المممممممغممممممماز   أسممممممممممممممممممممطممممممموانمممممممات 
: أسمممممممطوانات الفوالذ المسمممممممقي  1الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار    -الملحومة  

 ميغاباسكال 1 100والطرن التي تقل مقاومة الشد ف ها عن 

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-1:2019   تصممميم وبناء واختبار أسممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة   -أسممطوانات الغاز
: أسمطوانات وأناب   الفوالذ  1الجزء   -الملء والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال 1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن   والمطّوع  المسقي

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-2:2000   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز
: أسمطوانات الفوالذ المسمقي  2الجزء   -التصمميم والبناء واالختبار   -غ ر الملحوم  

 أوثر ميغاباسكال أو 1 100التي تبلغ مقاومة الشد ف ها    والمطّوع
ببطممممانممممة،  ال ينطبق  ممممذا الم يممممار على األسممممممممممممممطوانممممات غ   : مالحظــة ر المزودة 

 المصنوعة من جزأين ملحوم ن

 2018كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-2:2010  أسممطوانات الغاز الفوالذية غبر الملحومة القابلة إلعادة الملء    -أسممطوانات الغاز
التي    والمطّوع: أسطوانات الفوالذ المسقي  2الجزء   -التصميم والبناء واالختبار   -
 ميغاباسكال   1 100ومة الشد ف ها عن تقل مقا ال

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 9809-2:2019   تصممميم وبناء واختبار أسممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة   -أسممطوانات الغاز

: أسمطوانات وأناب   الفوالذ  2الجزء   -الملء والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  
 ميغاباسكال أو أوثر 1 100مقاومة الشد ف ها    تبلغالتي    والمطّوع  المسقي

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-3:2000  أسممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصممنوعة من الفوالذ غ ر    - ت الغاز  أسممطوانا
 المطّبع : أسطوانات الفوالذ  3الجزء    - التصميم والبناء واالختبار    - الملحوم  

 2018كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-3:2010  الملء   أسممطوانات الغاز الفوالذية غبر الملحومة القابلة إلعادة  -أسممطوانات الغاز
 المطّبع: أسطوانات الفوالذ  3الجزء   -التصميم والبناء واالختبار   -

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 9809-3:2019   إلعادة  تصممميم وبناء واختبار أسممطوانات وأناب   الغاز القابلة   -أسممطوانات الغاز
: أسمطوانات وأناب   الفوالذ  3الجزء   -الملء والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 المطّبع

 

ISO 9809-4:2014   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز
: أسمممممممطوانات الفوالذ الذن  4الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار   -غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال 1 100يصدأ التي تقل مقاومة الشد ف ها عن  ال

 حتى إشعار آخر

ISO 7866:1999   أسممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصممنوعة من سممبيكة   -أسممطوانات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -ألومن وم  
من  ذا   2-7، الواردة في القسم  Fتنطبق المالحظة الشاصة بعامل  ال  : مالحظة

يرخص اسممتشدام   الم يار، على األسممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة. ال
 يعادلها.  ما أو 6351A-T6سبيكة األلومن وم  

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 7866:2012+ 
Cor 1:2014 

الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمنوعة من سمبيكة  أسمطوانات   -أسمطوانات الغاز  
 التصميم والبناء واالختبار -ألومن وم  
 أو ما يعادلها.  6351Aيج  أالّ تُستشدم سبيكة األلمن وم    مالحظة: 

 حتى إشعار آخر

ISO 4706:2008   أسمممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممنوعة من الفوالذ   -أسمممطوانات الغاز
 دون  بار وما 60ضغط االختبار    -الملحوم  

 حتى إشعار آخر

ISO 18172-1:2007  أسمممممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصمممممنوعة من فوالذ    -أسمممممطوانات الغاز
 دون  ميغاباسكال وما 6: ضغط االختبار  1الجزء    -يصدأ   ملحوم ال

 حتى إشعار آخر

ISO 20703:2006   أسممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء والمصممنوعة من سممبيكة   -أسممطوانات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -ألومن وم  

 حتى إشعار آخر

ISO 11118:1999   المملء  أسممممممممممممممطوانمات الغماز المعمدنيمة غ ر القمابلمة إلعمادة    -أسممممممممممممممطوانمات الغماز- 
 المواصفات وطرائق االختبار

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11118:2015 

 

 -أسممممممممممممممطوانمات الغماز المعمدنيمة غ ر القمابلمة إلعمادة المملء    -أسممممممممممممممطوانمات الغماز  
 المواصفات وطرائق االختبار

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-1:2002   أسممطوانات  1الجزء   -المواصممفات وطرائق االختبار   -أسممطوانات الغاز المركبة :
 الغاز المركبة الملفوفة بأطواق  

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11119-1:2012  أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    -أسممممممممممممطوانات الغاز- 
: أسمممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة  1الجزء   -التصمممميم والبناء واالختبار  

 لترا   450بأطواق والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-2:2002   أسممممممممطوانات  2الجزء    - المواصممممممممفات وطرائق االختبار    - أسممممممممطوانات الغاز المركبة :
 الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي مع بطانات معدنية تتقاسم الحمل 

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11119-
2:2012 +Amd 
1:2014 

 -لمركبة القابلة إلعادة الملء  أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز ا  -أسممممممممممممطوانات الغاز 
: أسمممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة  2الجزء   -التصمممميم والبناء واالختبار  

 حتى إشعار آخر
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
لترا مع بطانات معدنية تتقاسم    450بالكامل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من  

 الحمل
ISO 11119-3:2002   أسممطوانات  3الجزء   -المواصممفات وطرائق االختبار   -أسممطوانات الغاز المركبة :

غ ر  الغماز المركبمة الملفوفمة بمالكماممل والمقواة بكرتون ليفي مع بطمانمات معمدنيمة أو
 تتقاسم الحمل معدنية ال

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11119-3:2013  أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    -أسممممممممممممطوانات الغاز- 
: أسمممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة  3الجزء   -التصمممميم والبناء واالختبار  

لترا  مع بطمممانمممات معمممدنيمممة    450بمممالكممماممممل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقمممل من  
 تتقاسم الحمل غ ر معدنية ال أو

ببطممممانممممة،  ال  : مالحظــة  ينطبق  ممممذا الم يممممار على األسممممممممممممممطوانممممات غ ر المزودة 
   المصنوعة من جزأين ملحوم ن

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-4: 
2016 

التصمممممممممميم    - أسمممممممممطوانات الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    - أسممممممممطوانات الغاز  
المقواة  : أسمممممممممممطوانات الغاز المركبة الملفوفة بالكامل و 4الجزء   –والبناء واالختبار  

 لترا مع بطانات معدنية ملحومة تتقاسم الحمل 150بكرتون ليفي وبحجم أقل من 

 حتى إشعار آخر 

 سنة.  15تقل عن  األسطوانات المركبة لكي تشدم فترة ال  هياول  في المعاي ر المشار إل ها أعاله تصمم : 1مالحظة  
األسمممممطوانات المركبة التي تصممممممم لكي تشدم فترة    هياول  يجوز ملء  الصمممممنع، ال بعد مرور السمممممنوات الشمس عشمممممرة األولى من تاري    : 2مالحظة  

من االعتماد   سمممنة بعد تاري  الصمممنع إال  15تقل عن   ال  للنموذج التصمممميمي    األولي إذا اجتاز التصمممميم برنامج اختبار فترة الشدمة. ويج  أن يكون البرنامج جزءا  
التي صممممممممممممنعت وفقا  لها تبقى مأمونة عند انتهاء فترة الشدمة. ويج  أن يحوز برنامج   المركبة   األسممممممممممممطوانات   ياول ه  وأن يحدد الفحوص واالختبارات التي تثبت أن 

تمدد فترة خدمة األسمطوانات المركبة إلى  اختبار فترة الشدمة والنتائج على موافقة السملطة المشتصمة التي أعطت الموافقة األولى لتصمميم األسمطوانات. ويج  أن ال 
 للنموذج التصميمي.   األولي ترة االعتماد  بعد ف  ما 
األناب   التي تحمل عالمة األمم المتحدة وعلى فحصممممممممها واختبار ا  هياول تنطبق المعاي ر التالية على تصممممممممميم وبناء   6-2-2-1-2

 :5-2-2-6األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  للفقرة 

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 11120:1999   أناب   الفوالذ غ ر الملحوم القابلة إلعادة الملء لنقل الغاز المضممغوط   -أسممطوانات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -لتر   3 000لترا  و 150التي تتراوح سعتها المائية ب ن  

من  ذا الم يار على   1-7في القسممممممممم    Fتنطبق المالحظة الشاصممممممممة بعامل   ال  مالحظة: 
 األناب   التي تحمل عالمة األمم المتحدة. 

كانون األول/ديسممممبر   31حتى  
2022  

ISO 11120:2015 

 

األناب   القابلة إلعادة الملء والمصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم وبحجم    - أسممممممطوانات الغاز 
 التصميم والصنع واالختبار    - لتر    3 000لترا  و   150مائي يتراوح ب ن 

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-1:2012   التصممممممممميم   -أسممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء   -أسممممممممطوانات الغاز
: أسممممممممممممممطوانات وأناب   الغماز المركبة الملفوفة بأطواق والمقواة  1الجزء   -والبناء واالختبار  

 لترا   450بكرتون ليفي وبحجم أقل من 

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-2:2012 
+ Amd 1::2014 

التصممممممميم والبناء    - أسممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    - أسممممممطوانات الغاز  
: أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي  2الجزء    - واالختبار  

 لترا  مع بطانات معدنية تتقاسم الحمل   450وبحجم أقل من  

 حتى إشعار آخر
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ISO 11119-3:2013   التصممممممممميم   -أسممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء   -أسممممممممطوانات الغاز
: أسممممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة  3الجزء   -والبناء واالختبار  

 تتقاسم الحمل لترا  مع بطانات معدنية وغ ر معدنية ال 450بكرتون ليفي وبحجم أقل من 
ال ينطبق  ذا الم يار على األناب   غ ر المزودة ببطانة، المصنوعة من جزأين    : مالحظة

 ملحوم ن

 حتى إشعار آخر

ISO 11515:2013  حجم مائي يتراوح ب ن  ذات  أناب م  مركبمة ومقواة قابلمة إلعادة المملء    -أسممممممممممممممطوانات الغماز
 التصميم والبناء واالختبار.   -لتر   3 000لترا  و 450

كانون األول/ديسمبر   31حتى 
2026 

ISO 11515:2013 + 
Amd 1:2018  

حجم مائي يتراوح ب ن  ذات  أناب م  مركبمة ومقواة قابلمة إلعادة المملء   –أسممممممممممممممطوانات الغماز  
 التصميم والبناء واالختبار -لتر   3 000لترا  و 450

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-1:2019  تصمممممميم وبناء واختبار أسمممممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء    -أسمممممطوانات الغاز
التي    والمطّوع الفوالذ المسمممممقي  : أسمممممطوانات  1الجزء   -والمصمممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال   1  100تقل مقاومة الشد ف ها عن  

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-2:2019  تصمممممميم وبناء واختبار أسمممممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء    -أسمممممطوانات الغاز
  والمطّوع وأناب   الفوالذ المسمقي  : أسمطوانات  2الجزء    -والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 أو أوثر  ميغاباسكال   1  100التي تبلغ مقاومة الشد ف ها  

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-3:2019   تصمممممميم وبناء واختبار أسمممممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء    -أسمممممطوانات الغاز
 المطّبع: أسطوانات وأناب   الفوالذ 3الجزء    -والمصنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 حتى إشعار آخر

 سنة.  15تقل عن  المركبة لكي تشدم فترة ال  األناب    هياول  أعاله تصممفي المعاي ر المشار إل ها   : 1مالحظة  
تقل عن  يجوز ملء األناب   المركبة التي تصممم لكي تشدم فترة ال بعد مرور السمنوات الشمس عشمرة األولى من تاري  الصمنع، ال : 2مالحظة  

للنموذج التصمممممميمي وأن   األوليإذا اجتاز التصمممممميم برنامج اختبار فترة الشدمة. ويج  أن يكون البرنامج جزءا   من االعتماد   سمممممنة بعد تاري  الصمممممنع إال 15
التي صممممممنعت وفقا  لها تبقى مأمونة عند انتهاء فترة الشدمة. ويج  أن يحوز برنامج اختبار    المركبة  األناب    هياول حدد الفحوص واالختبارات التي تثبت أني

بعد  تمدد فترة خدمة األناب   المركبة إلى ما فترة الشدمة والنتائج على موافقة السممممملطة المشتصمممممة التي أعطت الموافقة األولى لتصمممممميم األناب  . ويج  أن ال
 التصميمي.   للنموذج  األوليفترة االعتماد  

فحصمممها واختبار ا   تنطبق المعاي ر التالية على تصمممميم وبناء أسمممطوانات األسمممت ل ن التي تحمل عالمة األمم المتحدة وعلى  3- 1- 2- 2- 6
 :5- 2- 2- 6األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  للفقرة  

 غالف األسطوانة:
 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 9809-1:1999   أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعادة الملء   -أسمممممممممطوانات الغاز - 
: أسمممممممطوانات الفوالذ المسمممممممقي والمطّوع التي تقل  1الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار  

 ميغاباسكال 1 100مقاومة الشد ف ها عن 
لم يار على  من  ذا ا 3-7في القسمم    Fال تنطبق المالحظة الشاصمة بعامل   مالحظة: 

 األسطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة. 

 2018كانون األول/ديسمبر    31حتى 

ISO 9809-1:2010   أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعادة الملء   -أسمممممممممطوانات الغاز - 
: أسمممممممطوانات الفوالذ المسمممممممقي والمطّوع التي تقل  1الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار  

 ميغاباسكال 1 100مقاومة الشد ف ها عن 

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 9809-1:2019 تصمميم وبناء واختبار أسمطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء   -  أسمطوانات الغاز
: أسممممممطوانات الفوالذ المسممممممقي والمطّوع  1الجزء   -والمصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال 1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن 

 حتى إشعار آخر 

ISO 9809-3:2000   أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعادة الملء   -أسمممممممممطوانات الغاز - 
 : أسطوانات الفوالذ المطّبع3الجزء   -التصميم والبناء واالختبار  

 2018كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 9809-3:2010   ة الملء  أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعاد -أسمممممممممطوانات الغاز - 
 : أسطوانات الفوالذ المطّبع3الجزء   -التصميم والبناء واالختبار  

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  
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لترا مع بطانات معدنية تتقاسم    450بالكامل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من  

 الحمل
ISO 11119-3:2002   أسممطوانات  3الجزء   -المواصممفات وطرائق االختبار   -أسممطوانات الغاز المركبة :

غ ر  الغماز المركبمة الملفوفمة بمالكماممل والمقواة بكرتون ليفي مع بطمانمات معمدنيمة أو
 تتقاسم الحمل معدنية ال

 2020كانون األول/ ديسمبر   31حتى  

ISO 11119-3:2013  أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    -أسممممممممممممطوانات الغاز- 
: أسمممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة  3الجزء   -التصمممميم والبناء واالختبار  

لترا  مع بطمممانمممات معمممدنيمممة    450بمممالكممماممممل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقمممل من  
 تتقاسم الحمل غ ر معدنية ال أو

ببطممممانممممة،  ال  : مالحظــة  ينطبق  ممممذا الم يممممار على األسممممممممممممممطوانممممات غ ر المزودة 
   المصنوعة من جزأين ملحوم ن

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-4: 
2016 

التصمممممممممميم    - أسمممممممممطوانات الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    - أسممممممممطوانات الغاز  
المقواة  : أسمممممممممممطوانات الغاز المركبة الملفوفة بالكامل و 4الجزء   –والبناء واالختبار  

 لترا مع بطانات معدنية ملحومة تتقاسم الحمل 150بكرتون ليفي وبحجم أقل من 

 حتى إشعار آخر 

 سنة.  15تقل عن  األسطوانات المركبة لكي تشدم فترة ال  هياول  في المعاي ر المشار إل ها أعاله تصمم : 1مالحظة  
األسمممممطوانات المركبة التي تصممممممم لكي تشدم فترة    هياول  يجوز ملء  الصمممممنع، ال بعد مرور السمممممنوات الشمس عشمممممرة األولى من تاري    : 2مالحظة  

من االعتماد   سمممنة بعد تاري  الصمممنع إال  15تقل عن   ال  للنموذج التصمممميمي    األولي إذا اجتاز التصمممميم برنامج اختبار فترة الشدمة. ويج  أن يكون البرنامج جزءا  
التي صممممممممممممنعت وفقا  لها تبقى مأمونة عند انتهاء فترة الشدمة. ويج  أن يحوز برنامج   المركبة   األسممممممممممممطوانات   ياول ه  وأن يحدد الفحوص واالختبارات التي تثبت أن 

تمدد فترة خدمة األسمطوانات المركبة إلى  اختبار فترة الشدمة والنتائج على موافقة السملطة المشتصمة التي أعطت الموافقة األولى لتصمميم األسمطوانات. ويج  أن ال 
 للنموذج التصميمي.   األولي ترة االعتماد  بعد ف  ما 
األناب   التي تحمل عالمة األمم المتحدة وعلى فحصممممممممها واختبار ا  هياول تنطبق المعاي ر التالية على تصممممممممميم وبناء   6-2-2-1-2

 :5-2-2-6األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  للفقرة 

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 11120:1999   أناب   الفوالذ غ ر الملحوم القابلة إلعادة الملء لنقل الغاز المضممغوط   -أسممطوانات الغاز
 التصميم والبناء واالختبار -لتر   3 000لترا  و 150التي تتراوح سعتها المائية ب ن  

من  ذا الم يار على   1-7في القسممممممممم    Fتنطبق المالحظة الشاصممممممممة بعامل   ال  مالحظة: 
 األناب   التي تحمل عالمة األمم المتحدة. 

كانون األول/ديسممممبر   31حتى  
2022  

ISO 11120:2015 

 

األناب   القابلة إلعادة الملء والمصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم وبحجم    - أسممممممطوانات الغاز 
 التصميم والصنع واالختبار    - لتر    3 000لترا  و   150مائي يتراوح ب ن 

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-1:2012   التصممممممممميم   -أسممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء   -أسممممممممطوانات الغاز
: أسممممممممممممممطوانات وأناب   الغماز المركبة الملفوفة بأطواق والمقواة  1الجزء   -والبناء واالختبار  

 لترا   450بكرتون ليفي وبحجم أقل من 

 حتى إشعار آخر

ISO 11119-2:2012 
+ Amd 1::2014 

التصممممممميم والبناء    - أسممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء    - أسممممممطوانات الغاز  
: أسممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي  2الجزء    - واالختبار  

 لترا  مع بطانات معدنية تتقاسم الحمل   450وبحجم أقل من  

 حتى إشعار آخر
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ISO 11119-3:2013   التصممممممممميم   -أسممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة القابلة إلعادة الملء   -أسممممممممطوانات الغاز
: أسممممممممممممممطوانات وأناب   الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة  3الجزء   -والبناء واالختبار  

 تتقاسم الحمل لترا  مع بطانات معدنية وغ ر معدنية ال 450بكرتون ليفي وبحجم أقل من 
ال ينطبق  ذا الم يار على األناب   غ ر المزودة ببطانة، المصنوعة من جزأين    : مالحظة

 ملحوم ن

 حتى إشعار آخر

ISO 11515:2013  حجم مائي يتراوح ب ن  ذات  أناب م  مركبمة ومقواة قابلمة إلعادة المملء    -أسممممممممممممممطوانات الغماز
 التصميم والبناء واالختبار.   -لتر   3 000لترا  و 450

كانون األول/ديسمبر   31حتى 
2026 

ISO 11515:2013 + 
Amd 1:2018  

حجم مائي يتراوح ب ن  ذات  أناب م  مركبمة ومقواة قابلمة إلعادة المملء   –أسممممممممممممممطوانات الغماز  
 التصميم والبناء واالختبار -لتر   3 000لترا  و 450

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-1:2019  تصمممممميم وبناء واختبار أسمممممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء    -أسمممممطوانات الغاز
التي    والمطّوع الفوالذ المسمممممقي  : أسمممممطوانات  1الجزء   -والمصمممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال   1  100تقل مقاومة الشد ف ها عن  

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-2:2019  تصمممممميم وبناء واختبار أسمممممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء    -أسمممممطوانات الغاز
  والمطّوع وأناب   الفوالذ المسمقي  : أسمطوانات  2الجزء    -والمصمنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 أو أوثر  ميغاباسكال   1  100التي تبلغ مقاومة الشد ف ها  

 حتى إشعار آخر

ISO 9809-3:2019   تصمممممميم وبناء واختبار أسمممممطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء    -أسمممممطوانات الغاز
 المطّبع: أسطوانات وأناب   الفوالذ 3الجزء    -والمصنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 حتى إشعار آخر

 سنة.  15تقل عن  المركبة لكي تشدم فترة ال  األناب    هياول  أعاله تصممفي المعاي ر المشار إل ها   : 1مالحظة  
تقل عن  يجوز ملء األناب   المركبة التي تصممم لكي تشدم فترة ال بعد مرور السمنوات الشمس عشمرة األولى من تاري  الصمنع، ال : 2مالحظة  

للنموذج التصمممممميمي وأن   األوليإذا اجتاز التصمممممميم برنامج اختبار فترة الشدمة. ويج  أن يكون البرنامج جزءا   من االعتماد   سمممممنة بعد تاري  الصمممممنع إال 15
التي صممممممنعت وفقا  لها تبقى مأمونة عند انتهاء فترة الشدمة. ويج  أن يحوز برنامج اختبار    المركبة  األناب    هياول حدد الفحوص واالختبارات التي تثبت أني

بعد  تمدد فترة خدمة األناب   المركبة إلى ما فترة الشدمة والنتائج على موافقة السممممملطة المشتصمممممة التي أعطت الموافقة األولى لتصمممممميم األناب  . ويج  أن ال
 التصميمي.   للنموذج  األوليفترة االعتماد  

فحصمممها واختبار ا   تنطبق المعاي ر التالية على تصمممميم وبناء أسمممطوانات األسمممت ل ن التي تحمل عالمة األمم المتحدة وعلى  3- 1- 2- 2- 6
 :5- 2- 2- 6األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  للفقرة  

 غالف األسطوانة:
 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 9809-1:1999   أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعادة الملء   -أسمممممممممطوانات الغاز - 
: أسمممممممطوانات الفوالذ المسمممممممقي والمطّوع التي تقل  1الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار  

 ميغاباسكال 1 100مقاومة الشد ف ها عن 
لم يار على  من  ذا ا 3-7في القسمم    Fال تنطبق المالحظة الشاصمة بعامل   مالحظة: 

 األسطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة. 

 2018كانون األول/ديسمبر    31حتى 

ISO 9809-1:2010   أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعادة الملء   -أسمممممممممطوانات الغاز - 
: أسمممممممطوانات الفوالذ المسمممممممقي والمطّوع التي تقل  1الجزء   -التصمممممممميم والبناء واالختبار  

 ميغاباسكال 1 100مقاومة الشد ف ها عن 

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 9809-1:2019 تصمميم وبناء واختبار أسمطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء   -  أسمطوانات الغاز
: أسممممممطوانات الفوالذ المسممممممقي والمطّوع  1الجزء   -والمصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 ميغاباسكال 1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن 

 حتى إشعار آخر 

ISO 9809-3:2000   أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعادة الملء   -أسمممممممممطوانات الغاز - 
 : أسطوانات الفوالذ المطّبع3الجزء   -التصميم والبناء واالختبار  

 2018كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 9809-3:2010   ة الملء  أسمممممممممطوانات الغاز الفوالذية غ ر الملحومة القابلة إلعاد -أسمممممممممطوانات الغاز - 
 : أسطوانات الفوالذ المطّبع3الجزء   -التصميم والبناء واالختبار  

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 9809-3:2019   تصمميم وبناء واختبار أسمطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء   -أسمطوانات الغاز
 : أسطوانات وأناب   الفوالذ المطّبع3الجزء    -والمصنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 حتى إشعار آخر

ISO 4706:2008  ملء  األسمممممممطوانات المصمممممممنوعة من فوالذ ملحوم القابلة إلعادة ال  -أسمممممممطوانات الغاز – 
 بار وما دون  60ضغط االختبار  

 حتى إشعار آخر

ISO 7866:2012 
+ Cor 1:2014 

األسمممطوانات المصمممنوعة من سمممبائك األلومن وم غ ر الملحوم القابلة    -أسمممطوانات الغاز 
 التصميم والبناء واالختبار -إلعادة الملء  

 أو ما يعادلها.  A 6351يج  أالّ تُستشدم سبيكة األلمن وم    مالحظة: 

 حتى إشعار آخر

 :أسطوانات نقل األست ل ن، بما في ذلك المادة المسامية
 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 3807-1:2000 الجزء األول: األسمممطوانات التي   -االشمممتراطات األسممماسمممية   -  أسمممطوانات نقل األسمممت ل ن
 ليست لها سدادات قابلة لالنصهار

 2020كانون األول/ديسمبر    31حتى 

ISO 3807-2:2000   الجزء الثاني: األسممطوانات ذات   -االشممتراطات األسمماسممية   -أسممطوانات نقل األسممت ل ن
 السدادات القابلة لالنصهار

 2020سمبر  كانون األول/دي   31حتى 

ISO 3807:2013   حتى إشعار آخر االشتراطات األساسية واختبار النوع   - أسطوانات نقل األست ل ن    - أسطوانات الغاز 

التي تحمل عالمة األمم المتحدة، وعلى فحصمممممممممممممها   المغلقة القّريةوعية األتنطبق المعاي ر التالية على تصمممممممممممممميم وبناء   6-2-2-1-4
           األول  ن، باسمممممممممممممتثناء أن اشمممممممممممممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم اسمممممممممممممتيفاء المواصمممممممممممممفات واالعتماد تكون متفقة مع األحكام الواردةواختبار ا 

 :5-2-2-6 في

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 21029-1:2004 بحجم ال  -  القريمممممةوعيمممممة  األ للنقمممممل،  القمممممابلمممممة  بمممممالتفريغ  المعزولمممممة   يتجممممماوز   األوعيمممممة 

 واالختبارات.   ، : التصميم، والصنع، والفحص1الجزء    -لتر  1 000
 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 21029-1:2018 
+ Amd.1:2019 

بحجم ال  -  القريمممممةوعيمممممة  األ للنقمممممل،  القمممممابلمممممة  بمممممالتفريغ  المعزولمممممة   يتجممممماوز   األوعيمممممة 
 : التصميم والصنع والفحص واالختبارات. 1الجزء    -لتر  1 000

 حتى إشعار آخر

الفلزية التي تحمل عالمة األمم المتحدة، وعلى    تنطبق المعاي ر التالية على تصمميم وبناء منظومات التشزين اله دريدية 6-2-2-1-5
لواردة فحصمممها واختبار ا األول  ن، باسمممتثناء أن اشمممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم اسمممتيفاء المواصمممفات واالعتماد تكون متفقة مع األحكام ا

 :5-2-2-6في 

 يمكن تطبيقه في الصنع   العنوان  المرجع 
ISO 16111:2008   حتى إشعار آخر اله دروج ن الممَتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس   - وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل 
ISO 16111:2008   حتى إشعار آخر اله دروج ن الممَتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس   - وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل 

على تصممميم وبناء حزم األسممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة، وعلى فحصممها واختبار ا   تنطبق المعاي ر التالية 6-2-2-1-6
عالمة  يحمالن أو هيكل أسمممطوانة  األول  ن. ويج  أن تكون كل أسمممطوانة في حزمة أسمممطوانات تحمل عالمة األمم المتحدة عبارة عن أسمممطوانة

ويج  أن تكون اشممممممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم اسممممممتيفاء المواصممممممفات  . 2-2-6األمم المتحدة وتسممممممتوفي االشممممممتراطات الواردة في  
 . 5- 2- 2- 6واالعتماد متفقة مع األحكام الواردة في  
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 يمكن تطبيقه في الصنع  العنوان  المرجع 
ISO 10961:2010   2026كانون األول/ديسمبر    31حتى   التصميم والصنع واالختبار والفحص   - حزم األسطوانات    - أسطوانات الغاز 
ISO 10961:2019   حتى إشعار آخر التصميم والصنع واالختبار والفحص   - حزم األسطوانات    - أسطوانات الغاز 

أسممطوانة واحد أو أوثر ذن النموذج التصممميمي    هيكل إن تغ  ر أسممطوانة واحدة أو أوثر ذات النموذج التصممميمي نفسممه أو    مالحظة:
ئمة.  نفسممممممممه، بما في ذلك ضممممممممغط االختبار ذاته، في حزمة أسممممممممطوانات قائمة تحمل رقم األمم المتحدة ال يتطل  إجراء تق يم توافق جديد للحزمة القا 

 . ي التصميم  النموذج مع اعتماد   متوافقة  كانت يمكن استبدال معدات تشغ ل حزمة األسطوانات دون اشتراط إجراء تق يم توافق جديد إذا و 
تنطبق المعاي ر التالية على تصمممممممميم وبناء األسمممممممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة وتحتون على غازات ممتزة،   6-2-2-1-7

األسممطوانات التي تحمل أرقام اشممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم التوافق واالعتماد لحزم   وعلى فحصممها واختبار ا األول  ن باسممتثناء أن
 . 5- 2- 2- 6األمم المتحدة تكون متفقة مع األحكام الواردة في  

 
 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 11513:2011   القابلة إلعادة الملء  - أسطوانات الغاز والمحتوية  أسطوانات الغاز الفوالذية الملحومة 
التصميم   -الجون )باستثناء األست ل ن(    الضغط  على مواد مشصصة لعبوات غاز دون 

 والبناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن 

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 11513:2019   القابلة إلعادة الملء  - أسطوانات الغاز والمحتوية  أسطوانات الغاز الفوالذية الملحومة 
التصميم   -الجون )باستثناء األست ل ن(    الضغط  على مواد مشصصة لعبوات غاز دون 

 والبناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن 

 

ISO 9809-1:2010   الغاز الغاز    - أسطوانات  الملحومة  أسطوانات  غ ر  الملء  الفوالذية  إلعادة    - القابلة 
المسقي  1الجزء    -التصميم والبناء واالختبار   التي تقل    والمطّوع: أسطوانات الفوالذ 

 ميغاباسكال 1 100مقاومة الشد ف ها عن 

كانون األول/ديسمبر    31حتى  
2019 

ISO 9809-1:2019    الغاز غ ر    -أسطوانات  الفوالذية  الغاز  وأناب    أسطوانات  واختبار  وبناء  تصميم 
  والمطّوع : أسطوانات وأناب   الفوالذ المسقي 1الجزء   -الملحومة القابلة إلعادة الملء 

 ميغاباسكال  1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن 

 حتى إشعار آخر 

فحصممممممممها   وعلى  المتحدة تنطبق المعاي ر التالية على تصممممممممميم وصممممممممنع أسممممممممطوانات الضممممممممغط التي تحمل عالمة األمم  6-2-2-1-8
 :5-2-2-6واختبار ا األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  للفقرة 

 العنوان  المرجع 
يمكن تطبيقه في  

 الصنع 
ISO 21172-1:2015   لتر   3  000أوعية الضغط المصنوعة من فوالذ ملحوم التي يصل حجمها إلى    - أسطوانات الغاز

 لتر   1  000: األحجام التي تصل إلى  1الجزء    - التصميم والصنع    - وتستشدم لنقل الغازات  
القسم  مالحظة من  ذا الم يار، يمكن استعمال أوعية الضغط    4-3-3- 6: بغض النظر عن 

االشتراطات   جميع  استيفاء  شريطة  األوالة  المواد  لنقل  المقعرة  األطراف  ذات  الملحومة  الفوالذية 
 المنطبقة من  ذه الالئحة.

كانون    31حتى  
 2026األول/ديسمبر  

ISO 21172-1:2015 
+ Amd 1:2018 

لتر    3  000الضغط المصنوعة من فوالذ ملحوم التي يصل حجمها إلى    برام ل   - أسطوانات الغاز  
 لتر؛ 1 000: األحجام التي تصل إلى 1الجزء  - التصميم والصنع   -وُتستشدم لنقل الغازات 

 حتى إشعار آخر 

ISO 4706: 2008   ضغط االختبار    - القابلة إلعادة الملء والمصنوعة من فوالذ ملحوم    األسطوانات   - أسطوانات الغاز
 بار وما دون  60

 حتى إشعار آخر 

ISO 18172-1:2007   1الجزء  القابلة إلعادة الملء والمصنوعة من فوالذ ال يصدأ ملحوم    األسطوانات   - أسطوانات الغاز  :
 ميغاباسكال وما دون  6ضغط االختبار 

 حتى إشعار آخر 

تنطبق المعماي ر التماليمة على تصممممممممممممممميم وبنماء األسممممممممممممممطوانمات غ ر القمابلمة للمملء التي تحممل عالممة األمم المتحمدة وعلى   6-2-2-1-9
 .5-2-2-6 لمفحصها واختبار ا األول  ن، باستثناء أنَّ اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 9809-3:2019   تصمميم وبناء واختبار أسمطوانات وأناب   الغاز القابلة إلعادة الملء   -أسمطوانات الغاز
 : أسطوانات وأناب   الفوالذ المطّبع3الجزء    -والمصنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم  

 حتى إشعار آخر

ISO 4706:2008  ملء  األسمممممممطوانات المصمممممممنوعة من فوالذ ملحوم القابلة إلعادة ال  -أسمممممممطوانات الغاز – 
 بار وما دون  60ضغط االختبار  

 حتى إشعار آخر

ISO 7866:2012 
+ Cor 1:2014 

األسمممطوانات المصمممنوعة من سمممبائك األلومن وم غ ر الملحوم القابلة    -أسمممطوانات الغاز 
 التصميم والبناء واالختبار -إلعادة الملء  

 أو ما يعادلها.  A 6351يج  أالّ تُستشدم سبيكة األلمن وم    مالحظة: 

 حتى إشعار آخر

 :أسطوانات نقل األست ل ن، بما في ذلك المادة المسامية
 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 3807-1:2000 الجزء األول: األسمممطوانات التي   -االشمممتراطات األسممماسمممية   -  أسمممطوانات نقل األسمممت ل ن
 ليست لها سدادات قابلة لالنصهار

 2020كانون األول/ديسمبر    31حتى 

ISO 3807-2:2000   الجزء الثاني: األسممطوانات ذات   -االشممتراطات األسمماسممية   -أسممطوانات نقل األسممت ل ن
 السدادات القابلة لالنصهار

 2020سمبر  كانون األول/دي   31حتى 

ISO 3807:2013   حتى إشعار آخر االشتراطات األساسية واختبار النوع   - أسطوانات نقل األست ل ن    - أسطوانات الغاز 

التي تحمل عالمة األمم المتحدة، وعلى فحصمممممممممممممها   المغلقة القّريةوعية األتنطبق المعاي ر التالية على تصمممممممممممممميم وبناء   6-2-2-1-4
           األول  ن، باسمممممممممممممتثناء أن اشمممممممممممممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم اسمممممممممممممتيفاء المواصمممممممممممممفات واالعتماد تكون متفقة مع األحكام الواردةواختبار ا 

 :5-2-2-6 في

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 21029-1:2004 بحجم ال  -  القريمممممةوعيمممممة  األ للنقمممممل،  القمممممابلمممممة  بمممممالتفريغ  المعزولمممممة   يتجممممماوز   األوعيمممممة 

 واالختبارات.   ، : التصميم، والصنع، والفحص1الجزء    -لتر  1 000
 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 21029-1:2018 
+ Amd.1:2019 

بحجم ال  -  القريمممممةوعيمممممة  األ للنقمممممل،  القمممممابلمممممة  بمممممالتفريغ  المعزولمممممة   يتجممممماوز   األوعيمممممة 
 : التصميم والصنع والفحص واالختبارات. 1الجزء    -لتر  1 000

 حتى إشعار آخر

الفلزية التي تحمل عالمة األمم المتحدة، وعلى    تنطبق المعاي ر التالية على تصمميم وبناء منظومات التشزين اله دريدية 6-2-2-1-5
لواردة فحصمممها واختبار ا األول  ن، باسمممتثناء أن اشمممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم اسمممتيفاء المواصمممفات واالعتماد تكون متفقة مع األحكام ا

 :5-2-2-6في 

 يمكن تطبيقه في الصنع   العنوان  المرجع 
ISO 16111:2008   حتى إشعار آخر اله دروج ن الممَتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس   - وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل 
ISO 16111:2008   حتى إشعار آخر اله دروج ن الممَتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس   - وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل 

على تصممميم وبناء حزم األسممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة، وعلى فحصممها واختبار ا   تنطبق المعاي ر التالية 6-2-2-1-6
عالمة  يحمالن أو هيكل أسمممطوانة  األول  ن. ويج  أن تكون كل أسمممطوانة في حزمة أسمممطوانات تحمل عالمة األمم المتحدة عبارة عن أسمممطوانة

ويج  أن تكون اشممممممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم اسممممممتيفاء المواصممممممفات  . 2-2-6األمم المتحدة وتسممممممتوفي االشممممممتراطات الواردة في  
 . 5- 2- 2- 6واالعتماد متفقة مع األحكام الواردة في  
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 يمكن تطبيقه في الصنع  العنوان  المرجع 
ISO 10961:2010   2026كانون األول/ديسمبر    31حتى   التصميم والصنع واالختبار والفحص   - حزم األسطوانات    - أسطوانات الغاز 
ISO 10961:2019   حتى إشعار آخر التصميم والصنع واالختبار والفحص   - حزم األسطوانات    - أسطوانات الغاز 

أسممطوانة واحد أو أوثر ذن النموذج التصممميمي    هيكل إن تغ  ر أسممطوانة واحدة أو أوثر ذات النموذج التصممميمي نفسممه أو    مالحظة:
ئمة.  نفسممممممممه، بما في ذلك ضممممممممغط االختبار ذاته، في حزمة أسممممممممطوانات قائمة تحمل رقم األمم المتحدة ال يتطل  إجراء تق يم توافق جديد للحزمة القا 

 . ي التصميم  النموذج مع اعتماد   متوافقة  كانت يمكن استبدال معدات تشغ ل حزمة األسطوانات دون اشتراط إجراء تق يم توافق جديد إذا و 
تنطبق المعاي ر التالية على تصمممممممميم وبناء األسمممممممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة وتحتون على غازات ممتزة،   6-2-2-1-7

األسممطوانات التي تحمل أرقام اشممتراطات الفحص المتعلقة بنظام تق يم التوافق واالعتماد لحزم   وعلى فحصممها واختبار ا األول  ن باسممتثناء أن
 . 5- 2- 2- 6األمم المتحدة تكون متفقة مع األحكام الواردة في  

 
 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 

ISO 11513:2011   القابلة إلعادة الملء  - أسطوانات الغاز والمحتوية  أسطوانات الغاز الفوالذية الملحومة 
التصميم   -الجون )باستثناء األست ل ن(    الضغط  على مواد مشصصة لعبوات غاز دون 

 والبناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن 

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 11513:2019   القابلة إلعادة الملء  - أسطوانات الغاز والمحتوية  أسطوانات الغاز الفوالذية الملحومة 
التصميم   -الجون )باستثناء األست ل ن(    الضغط  على مواد مشصصة لعبوات غاز دون 

 والبناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن 

 

ISO 9809-1:2010   الغاز الغاز    - أسطوانات  الملحومة  أسطوانات  غ ر  الملء  الفوالذية  إلعادة    - القابلة 
المسقي  1الجزء    -التصميم والبناء واالختبار   التي تقل    والمطّوع: أسطوانات الفوالذ 

 ميغاباسكال 1 100مقاومة الشد ف ها عن 

كانون األول/ديسمبر    31حتى  
2019 

ISO 9809-1:2019    الغاز غ ر    -أسطوانات  الفوالذية  الغاز  وأناب    أسطوانات  واختبار  وبناء  تصميم 
  والمطّوع : أسطوانات وأناب   الفوالذ المسقي 1الجزء   -الملحومة القابلة إلعادة الملء 

 ميغاباسكال  1 100التي تقل مقاومة الشد ف ها عن 

 حتى إشعار آخر 

فحصممممممممها   وعلى  المتحدة تنطبق المعاي ر التالية على تصممممممممميم وصممممممممنع أسممممممممطوانات الضممممممممغط التي تحمل عالمة األمم  6-2-2-1-8
 :5-2-2-6واختبار ا األول  ن، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  للفقرة 

 العنوان  المرجع 
يمكن تطبيقه في  

 الصنع 
ISO 21172-1:2015   لتر   3  000أوعية الضغط المصنوعة من فوالذ ملحوم التي يصل حجمها إلى    - أسطوانات الغاز

 لتر   1  000: األحجام التي تصل إلى  1الجزء    - التصميم والصنع    - وتستشدم لنقل الغازات  
القسم  مالحظة من  ذا الم يار، يمكن استعمال أوعية الضغط    4-3-3- 6: بغض النظر عن 

االشتراطات   جميع  استيفاء  شريطة  األوالة  المواد  لنقل  المقعرة  األطراف  ذات  الملحومة  الفوالذية 
 المنطبقة من  ذه الالئحة.

كانون    31حتى  
 2026األول/ديسمبر  

ISO 21172-1:2015 
+ Amd 1:2018 

لتر    3  000الضغط المصنوعة من فوالذ ملحوم التي يصل حجمها إلى    برام ل   - أسطوانات الغاز  
 لتر؛ 1 000: األحجام التي تصل إلى 1الجزء  - التصميم والصنع   -وُتستشدم لنقل الغازات 

 حتى إشعار آخر 

ISO 4706: 2008   ضغط االختبار    - القابلة إلعادة الملء والمصنوعة من فوالذ ملحوم    األسطوانات   - أسطوانات الغاز
 بار وما دون  60

 حتى إشعار آخر 

ISO 18172-1:2007   1الجزء  القابلة إلعادة الملء والمصنوعة من فوالذ ال يصدأ ملحوم    األسطوانات   - أسطوانات الغاز  :
 ميغاباسكال وما دون  6ضغط االختبار 

 حتى إشعار آخر 

تنطبق المعماي ر التماليمة على تصممممممممممممممميم وبنماء األسممممممممممممممطوانمات غ ر القمابلمة للمملء التي تحممل عالممة األمم المتحمدة وعلى   6-2-2-1-9
 .5-2-2-6 لمفحصها واختبار ا األول  ن، باستثناء أنَّ اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تق يم التوافق واالعتماد تكون وفقا  
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 ناعة يمكن تطبيقه في الص العنوان  المرجع 
ISO 11118:1999  المواصفات    -أسطوانات الغاز المعدنية غ ر القابلة إلعادة الملء    -أسطوانات الغاز

 وطرائق االختبار
 2020كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 13340:2001    ألسممممطوانات غ ر القابلة إلعادة الملء  اصمممممامات    -أسممممطوانات الغاز القابلة للنقل- 
 المواصفات واختبار النموذج األولي

 2020كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 11118:2015  المواصفات    -أسطوانات الغاز المعدنية غ ر القابلة إلعادة الملء    -أسطوانات الغاز
 وطرائق االختبار

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 11118:2015 
+Amd.1:2019 

المواصفات    -أسطوانات الغاز المعدنية غ ر القابلة إلعادة الملء    -أسطوانات الغاز 
 وطرائق االختبار

 حتى إشعار آخر

 المواد 6-2-2-2
بناء، وأن ق ود محددة في توجيه التعبئة المنطبق للغاز التصمميم و الباإلضمافة إلى اشمتراطات المواد المحددة في معاي ر  

 (، تنطبق المعاي ر التالية على مالءمة المواد:P205 أو P200)أو الغازات( المنقول )مثل توجيه التعبئة 

 العنوان  المرجع 
ISO 11114-1:2012+ A1:2017   الجزء األول: المواد المعدنية -الغاز  مالءمة مواد األسطوانة والصمام لمحتويات   -أسطوانات الغاز 
ISO 11114-2:2013    االشتراطات األساسية واختبار النوع   -أسطوانات نقل األست ل ن   -أسطوانات الغاز 

 وسائل اإلغالق وحمايتها 6-2-2-3
 وسائل اإلغالق وحمايتها، وعلى فحصها واختبار ا األول  ن:  تنطبق المعاي ر التالية على تصميم وبناء  

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 11117:1998   أغطية حماية الصممممامات وواةيات الصممممامات ألسمممطوانات   -أسمممطوانات الغاز

 التصميم والبناء واالختبارات  -الغازات الطبية والصناعية  
 2014كانون األول/ ديسمبر    31حتى 

ISO 11117:2008 
 +Cor 1:2009 

التصمممميم   -أغطية حماية الصممممامات وواةيات الصممممامات    -أسمممطوانات الغاز 
 والبناء واالختبارات

   2026كانون األول/ديسمبر    31  حتى 

ISO 11117:2019  التصمممميم   -أغطية حماية الصممممامات وواةيات الصممممامات    -أسمممطوانات الغاز
 والبناء واالختبارات

 حتى إشعار آخر 

ISO 10297: 1999  صمممممممممممممممامات أسممممممممممممممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء   -أسممممممممممممممطوانات الغاز - 
 المواصفات واختبار النموذج

 2008كانون األول/ ديسمبر    31حتى 

ISO 10297: 2006   الغاز إلعادة    -أسطوانات  القابلة  الغاز  أسطوانات    -الملء  صمامات 
 المواصفات واختبار النموذج 

 2020كانون األول/ ديسمبر    31حتى 

ISO 10297: 2014  2022 كانون األول/ديسمبر   31حتى   المواصفات واختبار النوع   -صمامات األسطوانات   -أسطوانات الغاز 
ISO 10297:2014 + 

A1:2017 
 حتى إشعار آخر المواصفات واختبار النوع   -صمامات األسطوانات   -أسطوانات الغاز 

   
ISO 14246:2014  2024كانون األول/ديسمبر    31حتى   اختبارات التصنيع والفحص  -صمامات األسطوانات   -أسطوانات الغاز 

ISO 14246:2014 + 
A1:2017 

 حتى إشعار آخر اختبارات التصنيع والفحص  -األسطوانات صمامات   -أسطوانات الغاز 

ISO 17871:2015   الغاز اإلعتاق    -أسطوانات  السريعة  األسطوانات  المواصفات    -صمامات 
 واختبار النوع 

 على الغازات اللهوبة.: ال ينطبق  ذا الم يار مالحظة

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى 
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 17871:2020   المواصمممممفات   -صممممممامات األسمممممطوانات السمممممريعة اإلعتاق   -أسمممممطوانات الغاز

 واختبار النوع
 حتى إشعار آخر

ISO 17879:2017   المواصفات واختبار النوع   - صمامات األسطوانات ذاتية اإلغالق    - أسطوانات الغاز 
   : ال ينطبق  ذا الم يار على صمامات أسطوانات نقل األست ل ن ذاتية اإلغالق. مالحظة 

 حتى إشعار آخر

في حمالمة منظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة التي تحممل عالممة األمم المتحمدة، تنطبق المعماي ر التماليمة على وسممممممممممممممائمل  
 اإلغالق وحمايتها:

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 16111:2008  2026كانون األول/ديسمبر    31حتى   وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل: اله دروج ن الممتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس 
ISO 16111:2018  حتى إشعار آخر  وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل: اله دروج ن الممتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس 

 الفحص واالختبار الدوريان 6-2-2-4
الممممدوري ن    التمممماليممممة على الفحص واالختبممممار  المعمممماي ر  المتحممممدة   ألوعيممممة الضممممممممممممممغطتنطبق  التي تحمممممل عالمممممة األمم 

 إغالقها: ووسائل

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 6406:2005   2024كانون األول/ديسمبر    31حتى  الفحص واالختبار الدوريان   - أسطوانات الغاز المصنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم 
ISO 18119:2018   أسممممممطوانات وأناب   الغاز المصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم   - أسممممممطوانات الغاز  

 الفحص واالختبار الدوريان -ومن سبائك األلومن وم غ ر الملحوم  
 حتى إشعار آخر 

ISO 10460:2005  الفحص   - الفوالذ    - أسمممممطوانات الغاز الملحومة من الكريون   - أسمممممطوانات الغاز
 واالختبار الدوريان 

من  ذا الم يار.    1- 12يسممح بإصمالح اللحامات المذكور في البند   ال   ة: مالحظ 
اعتماد السلطة المحلية التي اعتمدت    2- 12وتستلزم اإلصالحات المب نة في البند  

 . 6- 2- 2- 6  ئة الفحص واالختبار الدوري ن وفقا  للفقرة  

 2024كانون األول/ديسمبر   31حتى 

ISO 10460:2018   أسمممطوانات الغاز المصمممنوعة من سمممبائك األلومن وم الملحوم   -أسمممطوانات الغاز
 الفحص واالختبار الدوريان  -غ ر القابل للصدأفوالذ والالكربون  و 

 حتى إشعار آخر 

ISO 10461:2005/ 
A1:2006 

الفحص   - أسمممممممممممطوانات الغاز المصمممممممممممنوعة من سمممممممممممبائك األلومن وم غ ر الملحوم  
 واالختبار الدوريان 

 2024كانون األول/ديسمبر   31حتى 

ISO 10462:2013   2024كانون األول/ديسمبر    31حتى   الفحص الدورن والصيانة   - أسطوانات نقل األس ت ل ن    - أسطوانات الغاز 
ISO 10462:2013 + 
Amd1:2019 

 حتى إشعار آخر  الفحص الدورن والصيانة  -أسطوانات نقل األس ت ل ن   -أسطوانات الغاز  

ISO 11513:2011   الغممماز القمممابلمممة إلعمممادة    - أسممممممممممممممطوانمممات  الغممماز الفوالذيمممة الملحوممممة  أسممممممممممممممطوانمممات 
الجون )باسمتثناء    الضمغط   والمحتوية على مواد مشصمصمة لعبوات غاز دون  الملء 

 البناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن التصميم و   - األست ل ن(  

 حتى إشعار آخر 

ISO 11513:2019   األسممممممممممممممطوانمات الفوالذيمة الملحوممة القمابلمة إلعمادة المملء    -أسممممممممممممممطوانمات الغماز
الجون )باسممممممتثناء  الضممممممغط  والمحتوية على مواد مشصممممممصممممممة لعبوات غاز دون  

 التصميم والبناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن  -األست ل ن(  

 حتى إشعار آخر 

ISO 11623:2015   حتى إشعار آخر الفحص واالختبار الدوري ن -أسطوانات الغاز المركبة 
ISO 22434:2006   فحص وصيانة صمامات األسطوانات  -أسطوانات الغاز القابلة للنقل 

مالحظة: يمكن اسممممممتيفاء  ذه االشممممممتراطات في غ ر األوقات المحددة لالختبار  
 والفحص الدوري ن لألسطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة

 حتى إشعار آخر

ISO 20475:2018   حتى إشعار آخر الفحص واالختبار الدوريان -حزم األسطوانات    - أسطوانات الغاز 
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 ناعة يمكن تطبيقه في الص العنوان  المرجع 
ISO 11118:1999  المواصفات    -أسطوانات الغاز المعدنية غ ر القابلة إلعادة الملء    -أسطوانات الغاز

 وطرائق االختبار
 2020كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 13340:2001    ألسممممطوانات غ ر القابلة إلعادة الملء  اصمممممامات    -أسممممطوانات الغاز القابلة للنقل- 
 المواصفات واختبار النموذج األولي

 2020كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 11118:2015  المواصفات    -أسطوانات الغاز المعدنية غ ر القابلة إلعادة الملء    -أسطوانات الغاز
 وطرائق االختبار

 2026كانون األول/ديسمبر   31حتى  

ISO 11118:2015 
+Amd.1:2019 

المواصفات    -أسطوانات الغاز المعدنية غ ر القابلة إلعادة الملء    -أسطوانات الغاز 
 وطرائق االختبار

 حتى إشعار آخر

 المواد 6-2-2-2
بناء، وأن ق ود محددة في توجيه التعبئة المنطبق للغاز التصمميم و الباإلضمافة إلى اشمتراطات المواد المحددة في معاي ر  

 (، تنطبق المعاي ر التالية على مالءمة المواد:P205 أو P200)أو الغازات( المنقول )مثل توجيه التعبئة 

 العنوان  المرجع 
ISO 11114-1:2012+ A1:2017   الجزء األول: المواد المعدنية -الغاز  مالءمة مواد األسطوانة والصمام لمحتويات   -أسطوانات الغاز 
ISO 11114-2:2013    االشتراطات األساسية واختبار النوع   -أسطوانات نقل األست ل ن   -أسطوانات الغاز 

 وسائل اإلغالق وحمايتها 6-2-2-3
 وسائل اإلغالق وحمايتها، وعلى فحصها واختبار ا األول  ن:  تنطبق المعاي ر التالية على تصميم وبناء  

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 11117:1998   أغطية حماية الصممممامات وواةيات الصممممامات ألسمممطوانات   -أسمممطوانات الغاز

 التصميم والبناء واالختبارات  -الغازات الطبية والصناعية  
 2014كانون األول/ ديسمبر    31حتى 

ISO 11117:2008 
 +Cor 1:2009 

التصمممميم   -أغطية حماية الصممممامات وواةيات الصممممامات    -أسمممطوانات الغاز 
 والبناء واالختبارات

   2026كانون األول/ديسمبر    31  حتى 

ISO 11117:2019  التصمممميم   -أغطية حماية الصممممامات وواةيات الصممممامات    -أسمممطوانات الغاز
 والبناء واالختبارات

 حتى إشعار آخر 

ISO 10297: 1999  صمممممممممممممممامات أسممممممممممممممطوانات الغاز القابلة إلعادة الملء   -أسممممممممممممممطوانات الغاز - 
 المواصفات واختبار النموذج

 2008كانون األول/ ديسمبر    31حتى 

ISO 10297: 2006   الغاز إلعادة    -أسطوانات  القابلة  الغاز  أسطوانات    -الملء  صمامات 
 المواصفات واختبار النموذج 

 2020كانون األول/ ديسمبر    31حتى 

ISO 10297: 2014  2022 كانون األول/ديسمبر   31حتى   المواصفات واختبار النوع   -صمامات األسطوانات   -أسطوانات الغاز 
ISO 10297:2014 + 

A1:2017 
 حتى إشعار آخر المواصفات واختبار النوع   -صمامات األسطوانات   -أسطوانات الغاز 

   
ISO 14246:2014  2024كانون األول/ديسمبر    31حتى   اختبارات التصنيع والفحص  -صمامات األسطوانات   -أسطوانات الغاز 

ISO 14246:2014 + 
A1:2017 

 حتى إشعار آخر اختبارات التصنيع والفحص  -األسطوانات صمامات   -أسطوانات الغاز 

ISO 17871:2015   الغاز اإلعتاق    -أسطوانات  السريعة  األسطوانات  المواصفات    -صمامات 
 واختبار النوع 

 على الغازات اللهوبة.: ال ينطبق  ذا الم يار مالحظة

 2026كانون األول/ديسمبر    31حتى 
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 17871:2020   المواصمممممفات   -صممممممامات األسمممممطوانات السمممممريعة اإلعتاق   -أسمممممطوانات الغاز

 واختبار النوع
 حتى إشعار آخر

ISO 17879:2017   المواصفات واختبار النوع   - صمامات األسطوانات ذاتية اإلغالق    - أسطوانات الغاز 
   : ال ينطبق  ذا الم يار على صمامات أسطوانات نقل األست ل ن ذاتية اإلغالق. مالحظة 

 حتى إشعار آخر

في حمالمة منظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة التي تحممل عالممة األمم المتحمدة، تنطبق المعماي ر التماليمة على وسممممممممممممممائمل  
 اإلغالق وحمايتها:

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 16111:2008  2026كانون األول/ديسمبر    31حتى   وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل: اله دروج ن الممتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس 
ISO 16111:2018  حتى إشعار آخر  وسائل تشزين الغاز القابلة للنقل: اله دروج ن الممتص في   دريد معدني قابل لالنعكاس 

 الفحص واالختبار الدوريان 6-2-2-4
الممممدوري ن    التمممماليممممة على الفحص واالختبممممار  المعمممماي ر  المتحممممدة   ألوعيممممة الضممممممممممممممغطتنطبق  التي تحمممممل عالمممممة األمم 

 إغالقها: ووسائل

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 6406:2005   2024كانون األول/ديسمبر    31حتى  الفحص واالختبار الدوريان   - أسطوانات الغاز المصنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم 
ISO 18119:2018   أسممممممطوانات وأناب   الغاز المصممممممنوعة من الفوالذ غ ر الملحوم   - أسممممممطوانات الغاز  

 الفحص واالختبار الدوريان -ومن سبائك األلومن وم غ ر الملحوم  
 حتى إشعار آخر 

ISO 10460:2005  الفحص   - الفوالذ    - أسمممممطوانات الغاز الملحومة من الكريون   - أسمممممطوانات الغاز
 واالختبار الدوريان 

من  ذا الم يار.    1- 12يسممح بإصمالح اللحامات المذكور في البند   ال   ة: مالحظ 
اعتماد السلطة المحلية التي اعتمدت    2- 12وتستلزم اإلصالحات المب نة في البند  

 . 6- 2- 2- 6  ئة الفحص واالختبار الدوري ن وفقا  للفقرة  

 2024كانون األول/ديسمبر   31حتى 

ISO 10460:2018   أسمممطوانات الغاز المصمممنوعة من سمممبائك األلومن وم الملحوم   -أسمممطوانات الغاز
 الفحص واالختبار الدوريان  -غ ر القابل للصدأفوالذ والالكربون  و 

 حتى إشعار آخر 

ISO 10461:2005/ 
A1:2006 

الفحص   - أسمممممممممممطوانات الغاز المصمممممممممممنوعة من سمممممممممممبائك األلومن وم غ ر الملحوم  
 واالختبار الدوريان 

 2024كانون األول/ديسمبر   31حتى 

ISO 10462:2013   2024كانون األول/ديسمبر    31حتى   الفحص الدورن والصيانة   - أسطوانات نقل األس ت ل ن    - أسطوانات الغاز 
ISO 10462:2013 + 
Amd1:2019 

 حتى إشعار آخر  الفحص الدورن والصيانة  -أسطوانات نقل األس ت ل ن   -أسطوانات الغاز  

ISO 11513:2011   الغممماز القمممابلمممة إلعمممادة    - أسممممممممممممممطوانمممات  الغممماز الفوالذيمممة الملحوممممة  أسممممممممممممممطوانمممات 
الجون )باسمتثناء    الضمغط   والمحتوية على مواد مشصمصمة لعبوات غاز دون  الملء 

 البناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن التصميم و   - األست ل ن(  

 حتى إشعار آخر 

ISO 11513:2019   األسممممممممممممممطوانمات الفوالذيمة الملحوممة القمابلمة إلعمادة المملء    -أسممممممممممممممطوانمات الغماز
الجون )باسممممممتثناء  الضممممممغط  والمحتوية على مواد مشصممممممصممممممة لعبوات غاز دون  

 التصميم والبناء واالختبار واالستشدام والفحص الدورن  -األست ل ن(  

 حتى إشعار آخر 

ISO 11623:2015   حتى إشعار آخر الفحص واالختبار الدوري ن -أسطوانات الغاز المركبة 
ISO 22434:2006   فحص وصيانة صمامات األسطوانات  -أسطوانات الغاز القابلة للنقل 

مالحظة: يمكن اسممممممتيفاء  ذه االشممممممتراطات في غ ر األوقات المحددة لالختبار  
 والفحص الدوري ن لألسطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة

 حتى إشعار آخر

ISO 20475:2018   حتى إشعار آخر الفحص واالختبار الدوريان -حزم األسطوانات    - أسطوانات الغاز 
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 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 23088:2020   الضممغط المصممنوعة من   لبرام للفحص واالختبار الدوريان  ا -أسممطوانات الغاز

 لتر 1 000األحجام التي تصل إلى   -فوالذ ملحوم  
 حتى إشعار آخر

 على الفحص واالختبمار الدوري ن ألنظممة التشزين اله مدريدية المعمدنيمة التي تحممل عالمة األمم التماليمان الم يمارانينطبق  
 :المتحدة

ISO 16111:2008   وسممممممممممممممائل تشزين الغماز القمابلمة للنقمل: اله مدروج ن الممتص في   مدريد معمدني قابمل
 لالنعكاس 

 2024كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 16111:2018   وسمممممائل تشزين الغاز القابلة للنقل: اله دروج ن الممتص في   دريد معدني قابل
 لالنعكاس

 حتى إشعار آخر 

 التوافق واعتماد صنع أوعية الضغطنظام تقييم  6-2-2-5
 تعاريف 6-2-2-5-1

 ألغراض  ذا القسم: 

يعني نظاما  العتماد السمممممملطة المشتصممممممة لصممممممانع ما، باعتماد النموذج التصممممممميمي لوعاء الضممممممغط،  نظام تق يم التوافق 
 واعتماد نظام الجودة لدى الصانع، واعتماد   ئات الفحص؛

 يعني تصميم وعاء الضغط على النحو المحدد في م يار مع ن ألوعية الضغط؛  النموذج التصميمي 

 بتقديم أدلة موضوعية؛ طات الموضوعة، وذلك بالفحص أويعني تأو د استيفاء االشترا التحقق 

 وعاء هيكل  أو ضمممغط وعاءفي  ذا القسمممم الفرعي، عندما يُسمممتشدم تق يم منفصمممل، يشممم ر مصمممطلح وعاء الضمممغط إلى  مالحظة:
 .االقتضاء حس  اإلغالق، وس لة أو المغلق القرّن  للوعاء داخلي وعاء أو ضغط

م الفقرة 5-2-2-6واردة في  ُتسممممممتشدم االشممممممتراطات ال 6-2-2-5-1 تفاصمممممم ل عن  3-4-1-2-6 لتق يم توافق أوعية الضممممممغط. وتقدّ 
باشممممممتراطات    5-2-2-6أجزاء أوعية الضممممممغط التي يمكن تق يم توافقها على حدة. ومع ذلك، يمكن االسممممممتعاضممممممة عن االشممممممتراطات الواردة في  

د ا السلطة المشتصة في الحاالت التالية:  تحدّ 

 تق يم توافق وسائل اإلغالق؛ )أ(

األسمممطوانات قد خضمممعت لتق يم  هياولات شمممريطة أن تكون  وتق يم توافق عملية التجميع الكامل لُحزم األسمممطوان  )ب(
 ؛5-2-2-6 التوافق وفقا  لالشتراطات الواردة في

المغلقة شمممممممممريطة أن يكون الوعاء الداخلي قد خضمممممممممع لتق يم   القّريةألوعية  لوتق يم توافق عملية التجميع الكامل  )ج(
 . 5-2-2-6التوافق وفقا  لالشتراطات الواردة في 

 اشتراطات عامة 6-2-2-5-2
 السلطة المشتصة 

تضمممممطلع السممممملطة المشتصمممممة التي تعتمد وعاء الضمممممغط بإقرار نظام تق يم التوافق بغية ضممممممان توافق أوعية الضمممممغط مع  1- 2- 5- 2- 2- 6
ي بلد التصمنيع،  السملطة المشتصمة ف  تكون ف ها السملطة المشتصمة التي تعتمد وعاء الضمغط  ي نفسمها  الحاالت التي ال  اشمتراطات  ذه الالئحة. وفي 

 (. 8- 2- 2- 6و  7- 2- 2- 6عالمات بلد االعتماد وبلد التصنيع في عالمات وعاء الضغط )انظر   تب َّن

 وتقدم السلطة المشتصة في بلد االعتماد، عند الطل ، أدلة تب ن اتساق نظام تق يم التوافق  ذا مع نظ ره في بلد االستشدام.  

 جزئيا . تفّوض وظائفها في نظام تق يم التوافق تفويضا كليا  أويجوز للسلطة المشتصة أن  6-2-2-5-2-2
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 تكفل السلطة المشتصة توافر آخر قائمة له ئات الفحص المعتمدة وعالمات  ويتها والصانع ن المعتمدين وعالمات  ويتهم.  6-2-2-5-2-3

   ئة الفحص 

 ية الضغط، على أن:تعتمد السلطة المشتصة   ئة الفحص التي تضطلع بفحص أوع 6-2-2-5-2-4

 يكون لديها عاملون لهم هيكل تنظيمي وقادرون ومدربون وأوفاء ومهرة ألداء مهامها التقنية أداء مرضيا ؛ )أ(

 وتتوفر لها إمكانية الوصول إلى المرافق والمعدات المناسبة والكافية؛ )ب(

 وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أن تأث ر قد يمنعها من ذلك؛ )ج(

 وتكفل السرية التجارية لألنشطة التجارية والتسج لية للصانع وغ ره من اله ئات؛ )د(

 وتضع حدودا  واضحة ب ن مهام   ئة الفحص الفعلية والمهام غ ر المرتبطة بذلك؛ )ه(

 وتقوم بتطب ق نظام جودة موثق؛ )و(

  ذه الالئحة؛ وفيوتكفل أداء االختبارات والفحوص المب نة في م يار وعاء الضغط ذن الصلة  )ز(

 .6-5-2-2-6وتحافي على نظام تقرير وتسج ل فعال ومناس  وفقا  للفقرة  )ح(

  تقوم   ئة الفحص باعتماد النموذج التصمميمي، واختبار وفحص إنتاج أوعية الضمغط، وإصمدار شمهادة التحقق من التوافق 5- 2- 5- 2- 2- 6
 (.5-5-2-2-6و 4-5-2-2-6مع م يار أوعية الضغط ذن الصلة )انظر 

 الصانع
 على الصانع أن: 6-2-2-5-2-6

 ؛3-5-2-2-6يقوم بتطب ق نظام جودة موثق وفقا  للفقرة  )أ(

 ؛4-5-2-2-6ويتقدم بطل  اعتماد النموذج التصميمي وفقا  للفقرة  )ب(

 معتمدة التي تحتفي بها السلطة المشتصة في بلد االعتماد؛ ويشتار   ئة فحص من قائمة   ئات الفحص ال  )ج( 

 .6-5-2-2-6ويحتفي بسجالت وفقا  للفقرة  )د(

 معمل االختبار 

 يلي: يتوفر في معمل االختبار ما 6-2-2-5-2-7

 يكفي عددا  وكفاءة ومهارة؛ عاملون لهم هيكل تنظيمي، بما )أ(

 يرضي   ئة الفحص.  بما الصنع ومرافق ومعدات مناسبة وكافية ألداء االختبارات التي يتطلبها م يار  )ب( 

 نظام الجودة لدى الصانع 6-2-2-5-3

  يتضممن نظام الجودة جميع العناصمر واالشمتراطات واألحكام التي اعتمد ا الصمانع، ويكون موثقا  بأسملوب منهجي ومنظم، 6-2-2-5-3-1
 وإجراءات وتوج هات خطية.في شكل سياسات 

 يلي: وتتضمن المحتويات بوجه خاص أوصافا  كافية لما 

 الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العامل ن بشأن تصميم المنَتج وجودته؛ )أ(

 وتقنيات مراةبة التصميم والتحقق منه، والعمليات واإلجراءات التي ستستشدم عند تصميم أوعية الضغط؛  )ب( 

- 246 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

246 

 الصنع يمكن تطبيقه في  العنوان  المرجع 
ISO 23088:2020   الضممغط المصممنوعة من   لبرام للفحص واالختبار الدوريان  ا -أسممطوانات الغاز

 لتر 1 000األحجام التي تصل إلى   -فوالذ ملحوم  
 حتى إشعار آخر

 على الفحص واالختبمار الدوري ن ألنظممة التشزين اله مدريدية المعمدنيمة التي تحممل عالمة األمم التماليمان الم يمارانينطبق  
 :المتحدة

ISO 16111:2008   وسممممممممممممممائل تشزين الغماز القمابلمة للنقمل: اله مدروج ن الممتص في   مدريد معمدني قابمل
 لالنعكاس 

 2024كانون األول/ديسمبر    31حتى  

ISO 16111:2018   وسمممممائل تشزين الغاز القابلة للنقل: اله دروج ن الممتص في   دريد معدني قابل
 لالنعكاس

 حتى إشعار آخر 

 التوافق واعتماد صنع أوعية الضغطنظام تقييم  6-2-2-5
 تعاريف 6-2-2-5-1

 ألغراض  ذا القسم: 

يعني نظاما  العتماد السمممممملطة المشتصممممممة لصممممممانع ما، باعتماد النموذج التصممممممميمي لوعاء الضممممممغط،  نظام تق يم التوافق 
 واعتماد نظام الجودة لدى الصانع، واعتماد   ئات الفحص؛

 يعني تصميم وعاء الضغط على النحو المحدد في م يار مع ن ألوعية الضغط؛  النموذج التصميمي 

 بتقديم أدلة موضوعية؛ طات الموضوعة، وذلك بالفحص أويعني تأو د استيفاء االشترا التحقق 

 وعاء هيكل  أو ضمممغط وعاءفي  ذا القسمممم الفرعي، عندما يُسمممتشدم تق يم منفصمممل، يشممم ر مصمممطلح وعاء الضمممغط إلى  مالحظة:
 .االقتضاء حس  اإلغالق، وس لة أو المغلق القرّن  للوعاء داخلي وعاء أو ضغط

م الفقرة 5-2-2-6واردة في  ُتسممممممتشدم االشممممممتراطات ال 6-2-2-5-1 تفاصمممممم ل عن  3-4-1-2-6 لتق يم توافق أوعية الضممممممغط. وتقدّ 
باشممممممتراطات    5-2-2-6أجزاء أوعية الضممممممغط التي يمكن تق يم توافقها على حدة. ومع ذلك، يمكن االسممممممتعاضممممممة عن االشممممممتراطات الواردة في  

د ا السلطة المشتصة في الحاالت التالية:  تحدّ 

 تق يم توافق وسائل اإلغالق؛ )أ(

األسمممطوانات قد خضمممعت لتق يم  هياولات شمممريطة أن تكون  وتق يم توافق عملية التجميع الكامل لُحزم األسمممطوان  )ب(
 ؛5-2-2-6 التوافق وفقا  لالشتراطات الواردة في

المغلقة شمممممممممريطة أن يكون الوعاء الداخلي قد خضمممممممممع لتق يم   القّريةألوعية  لوتق يم توافق عملية التجميع الكامل  )ج(
 . 5-2-2-6التوافق وفقا  لالشتراطات الواردة في 

 اشتراطات عامة 6-2-2-5-2
 السلطة المشتصة 

تضمممممطلع السممممملطة المشتصمممممة التي تعتمد وعاء الضمممممغط بإقرار نظام تق يم التوافق بغية ضممممممان توافق أوعية الضمممممغط مع  1- 2- 5- 2- 2- 6
ي بلد التصمنيع،  السملطة المشتصمة ف  تكون ف ها السملطة المشتصمة التي تعتمد وعاء الضمغط  ي نفسمها  الحاالت التي ال  اشمتراطات  ذه الالئحة. وفي 

 (. 8- 2- 2- 6و  7- 2- 2- 6عالمات بلد االعتماد وبلد التصنيع في عالمات وعاء الضغط )انظر   تب َّن

 وتقدم السلطة المشتصة في بلد االعتماد، عند الطل ، أدلة تب ن اتساق نظام تق يم التوافق  ذا مع نظ ره في بلد االستشدام.  

 جزئيا . تفّوض وظائفها في نظام تق يم التوافق تفويضا كليا  أويجوز للسلطة المشتصة أن  6-2-2-5-2-2
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 تكفل السلطة المشتصة توافر آخر قائمة له ئات الفحص المعتمدة وعالمات  ويتها والصانع ن المعتمدين وعالمات  ويتهم.  6-2-2-5-2-3

   ئة الفحص 

 ية الضغط، على أن:تعتمد السلطة المشتصة   ئة الفحص التي تضطلع بفحص أوع 6-2-2-5-2-4

 يكون لديها عاملون لهم هيكل تنظيمي وقادرون ومدربون وأوفاء ومهرة ألداء مهامها التقنية أداء مرضيا ؛ )أ(

 وتتوفر لها إمكانية الوصول إلى المرافق والمعدات المناسبة والكافية؛ )ب(

 وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أن تأث ر قد يمنعها من ذلك؛ )ج(

 وتكفل السرية التجارية لألنشطة التجارية والتسج لية للصانع وغ ره من اله ئات؛ )د(

 وتضع حدودا  واضحة ب ن مهام   ئة الفحص الفعلية والمهام غ ر المرتبطة بذلك؛ )ه(

 وتقوم بتطب ق نظام جودة موثق؛ )و(

  ذه الالئحة؛ وفيوتكفل أداء االختبارات والفحوص المب نة في م يار وعاء الضغط ذن الصلة  )ز(

 .6-5-2-2-6وتحافي على نظام تقرير وتسج ل فعال ومناس  وفقا  للفقرة  )ح(

  تقوم   ئة الفحص باعتماد النموذج التصمميمي، واختبار وفحص إنتاج أوعية الضمغط، وإصمدار شمهادة التحقق من التوافق 5- 2- 5- 2- 2- 6
 (.5-5-2-2-6و 4-5-2-2-6مع م يار أوعية الضغط ذن الصلة )انظر 

 الصانع
 على الصانع أن: 6-2-2-5-2-6

 ؛3-5-2-2-6يقوم بتطب ق نظام جودة موثق وفقا  للفقرة  )أ(

 ؛4-5-2-2-6ويتقدم بطل  اعتماد النموذج التصميمي وفقا  للفقرة  )ب(

 معتمدة التي تحتفي بها السلطة المشتصة في بلد االعتماد؛ ويشتار   ئة فحص من قائمة   ئات الفحص ال  )ج( 

 .6-5-2-2-6ويحتفي بسجالت وفقا  للفقرة  )د(

 معمل االختبار 

 يلي: يتوفر في معمل االختبار ما 6-2-2-5-2-7

 يكفي عددا  وكفاءة ومهارة؛ عاملون لهم هيكل تنظيمي، بما )أ(

 يرضي   ئة الفحص.  بما الصنع ومرافق ومعدات مناسبة وكافية ألداء االختبارات التي يتطلبها م يار  )ب( 

 نظام الجودة لدى الصانع 6-2-2-5-3

  يتضممن نظام الجودة جميع العناصمر واالشمتراطات واألحكام التي اعتمد ا الصمانع، ويكون موثقا  بأسملوب منهجي ومنظم، 6-2-2-5-3-1
 وإجراءات وتوج هات خطية.في شكل سياسات 

 يلي: وتتضمن المحتويات بوجه خاص أوصافا  كافية لما 

 الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العامل ن بشأن تصميم المنَتج وجودته؛ )أ(

 وتقنيات مراةبة التصميم والتحقق منه، والعمليات واإلجراءات التي ستستشدم عند تصميم أوعية الضغط؛  )ب( 
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وعاء الضممممغط المعني ومراةبة جودته وضمممممان الجودة وتوج هات تشممممغ ل   صممممنعوالتوج هات التي تسممممتشدم في  )ج(
 العملية؛

 وسجالت الجودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وبيانات المعايرة؛ )د(

 ؛ 2- 3- 5- 2- 2- 6المراجعات وفقا  للفقرة واستعراضات اإلدارة لضمان التشغ ل الفعال لنظام الجودة المترتبة على  )ه(

 والعملية التي تب ن كيأية استيفاء اشتراطات الزبون؛ )و(

 وعملية مراةبة المستندات ومراجعتها؛ )ز(

ووسمممممائل مراةبة أوعية الضمممممغط غ ر المسمممممتوفية لالشمممممتراطات، والعناصمممممر المشمممممتراة، والمواد الجارن تجه ز ا،   )ح(
 والمواد النهائية؛

 تدري  العامل ن المعن  ن وإجراءات تأ  لهم.وبرامج  )ط(

 مراجعة نظام الجودة 6-2-2-5-3-2

يرضمي السملطة   بما   1- 3- 5- 2- 2- 6إذا كان مسمتوفيا  لالشمتراطات الواردة في   يجرى تق يم في البدء لنظام الجودة لتحديد ما  
 المشتصة. 

 إجراءات تصحيحية مطلوبة.يشطر الصانع بنتائج المراجعة ويتضمن اإلخطار نتائج المراجعة وأن  

  تجرى مراجعات دورية ترضممي السمملطة المشتصممة لضمممان صمميانة الصممانع لنظام الجودة وتطبيقه. وُتبلَّغ تقارير المراجعات 
 الدورية إلى الصانع.

 المحافظة على نظام الجودة 6-2-2-5-3-3

             اعتمممد حتى يظممل كفؤا  وفعمماال . ويشطر الصمممممممممممممممانع السمممممممممممممملطممة المشتصمممممممممممممممة  يحممافي الصمممممممممممممممانع على نظممام الجودة كممما 
إذا كممان نظمممام الجودة المعمممدل سمممممممممممممميسممممممممممممممتوفي  التي اعتممممدت نظمممام الجودة بممأن تغ  رات يعتزم إجراء مما. وتقيَّم التغ  رات المقترحممة لتحمممديممد ممما

 .1-3-5-2-2-6 اشتراطات

 عملية االعتماد 6-2-2-5-4
 للنموذج التصميمي األولياالعتماد   

  الضمغط الذن ينتج. للنموذج التصمميمي من اعتماد نظام الجودة لدى الصمانع واعتماد تصمميم وعاء  األولي يتأل  االعتماد   6-2-2-5-4-1
 .9-4-5-2-2-6و 6-4-5-2-2-6 إلى 2-4-5-2-2-6للنموذج التصميمي لالشتراطات الواردة في  األوليويشضع طل  االعتماد 

يتقدم الصمممانع الراغ  في إنتاج أوعية ضمممغط طبقا  لم يار أوعية الضمممغط ولهذه الالئحة بطل  إلى السممملطة المشتصمممة   6-2-2-5-4-2
، 9-4-5-2-2-6 في بلد االعتماد للحصمممول على شمممهادة اعتماد لنموذج تصمممميمي لوعاء ضمممغط واحد على األقل طبقا  لوجراءات المب نة في

 ويحصل عل ها ويحتفي بها. وتقدم  ذه الشهادة إلى السلطة المشتصة في بلد االستشدام إذا طلبتها.

 يقدم طل  بشأن كل مرفق تصنيع لألوعية ويتضمن: 6-2-2-5-4-3

اسمم الصمانع وعنوانه المسمجل، وباإلضمافة إلى ذلك، إذا كان الطل  مقدما  من ممثل مفوض، اسمم وعنوان  ذا   )أ(
 الممثل؛

 وعنوان مرفق التصنيع )إذا كان مشتلفا  عن العنوان السابق(؛ ()ب

 واسم ولق  الششص )أو األششاص( المسؤول ن عن نظام الجودة؛ )ج(

 وتع  ن وعاء الضغط وم يار وعاء الضغط ذن الصلة؛ )د(
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 وتفاص ل رفض أن طل  مماثل من جان  أن سلطة مشتصة أخرى؛ )ه(

 العتماد النموذج التصميمي؛و وية   ئة الفحص  )و(

 ؛1-3-5-2-2-6ومستندات مرفق التصنيع على النحو المحدد بمقتضى الفقرة  )ز(

والمسممممتندات التقنية الالزمة العتماد النموذج التصممممميمي، والتي تمكّ ن من التحقق من اسممممتيفاء أوعية الضممممغط   )ح(
،  الصمممممممنع وطريقةالشمممممممتراطات م يار تصمممممممميم أوعية الضمممممممغط المعني. وتغطي المسمممممممتندات التقنية التصمممممممميم  

 يلزم للتق يم: يلي على األقل بقدر ما وتتضمن ما

ضممغط، ورسممومات التصممميم والتصممنيع التي تب ن العناصممر والتجميعات الفرعية  م يار تصممميم وعاء ال '1'
 إن وجدت؛

 واألوصاف والتفس رات الالزمة لفهم الرسومات واالستشدام المستهدف ألوعية الضغط؛ '2'

 وقائمة بالمعاي ر الالزمة للتحديد الكامل لعملية التصنيع؛ '3'

 وحسابات التصميم ومواصفات المواد؛ '4'

 للفقرة  وتقارير اختبار اعتماد النموذج التصمميمي، التي تصم  نتائج الفحوص واالختبارات التي أجريت وفقا   '5'
6-2-2-5-4-9. 

 يقنع السلطة المشتصة. بما 2-3-5-2-2-6 ُتجرى مراجعة بدئية وفقا  للفقرة 6-2-2-5-4-4
 للصانع أسبابا  خطية مفصلة لهذا الرفض.إذا رفض اعتماد الصانع، تقدم السلطة المشتصة  6-2-2-5-4-5
 . األولي المتعلقة باالعتماد    3- 4- 5- 2- 2- 6بعد االعتماد، تقدم للسلطة المشتصة أن تغ  رات في المعلومات المقدمة بمقتضى   6- 4- 5- 2- 2- 6

 اعتمادات النماذج التصميمية الالحقة 
شممممممممريطة   9-4-5-2-2-6و 8-4-5-2-2-6لواردة في يشمل طل  اعتماد نموذج تصميمي الحق االشتراطات ا 6-2-2-5-4-7

قد أقر   3-5-2-2-6 ذه الحالة سمميكون نظام الجودة لدى الصممانع بمقتضممى   أن يكون الصممانع حائزا  على اعتماد نموذج تصممميمي بدئي. وفي
 ، وينطبق على التصميم الجديد.األولي أثناء اعتماد النموذج التصميمي

 يلي: مايشمل الطل   6-2-2-5-4-8
 اسم وعنوان الصانع، وباإلضافة إلى ذلك، إذا كان الطل  مقدما  من ممثل مفوض، اسم وعنوان  ذا الممثل؛ )أ(

 وتفاص ل أن رفض لطل  مماثل من أن سلطة مشتصة أخرى؛ )ب(

 ؛األوليودل ل على منح اعتماد للنموذج التصميمي   )ج(

 )ح(.3-4-5-2-2-6 ي مب نة في  والمستندات التقنية كما )د(

 إجراءات اعتماد النموذج التصميمي 
 يلي: تقوم   ئة الفحص بما 6-2-2-5-4-9

 دراسة المستندات التقنية للتحقق من: )أ(

 التصميم يتفق مع األحكام ذات الصلة المتعلقة بالم يار؛أن  '1'

 قد صنعت وفق المستندات التقنية وتعتبر ممثلة للتصميم؛ األوليدفعة إنتاج النموذج أن و  '2'

 ؛5-5-2-2-6وتحقق من أن فحوص اإلنتاج قد أجريت وفقا  للفقرة  )ب(
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وعاء الضممممغط المعني ومراةبة جودته وضمممممان الجودة وتوج هات تشممممغ ل   صممممنعوالتوج هات التي تسممممتشدم في  )ج(
 العملية؛

 وسجالت الجودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وبيانات المعايرة؛ )د(

 ؛ 2- 3- 5- 2- 2- 6المراجعات وفقا  للفقرة واستعراضات اإلدارة لضمان التشغ ل الفعال لنظام الجودة المترتبة على  )ه(

 والعملية التي تب ن كيأية استيفاء اشتراطات الزبون؛ )و(

 وعملية مراةبة المستندات ومراجعتها؛ )ز(

ووسمممممائل مراةبة أوعية الضمممممغط غ ر المسمممممتوفية لالشمممممتراطات، والعناصمممممر المشمممممتراة، والمواد الجارن تجه ز ا،   )ح(
 والمواد النهائية؛

 تدري  العامل ن المعن  ن وإجراءات تأ  لهم.وبرامج  )ط(

 مراجعة نظام الجودة 6-2-2-5-3-2

يرضمي السملطة   بما   1- 3- 5- 2- 2- 6إذا كان مسمتوفيا  لالشمتراطات الواردة في   يجرى تق يم في البدء لنظام الجودة لتحديد ما  
 المشتصة. 

 إجراءات تصحيحية مطلوبة.يشطر الصانع بنتائج المراجعة ويتضمن اإلخطار نتائج المراجعة وأن  

  تجرى مراجعات دورية ترضممي السمملطة المشتصممة لضمممان صمميانة الصممانع لنظام الجودة وتطبيقه. وُتبلَّغ تقارير المراجعات 
 الدورية إلى الصانع.

 المحافظة على نظام الجودة 6-2-2-5-3-3

             اعتمممد حتى يظممل كفؤا  وفعمماال . ويشطر الصمممممممممممممممانع السمممممممممممممملطممة المشتصمممممممممممممممة  يحممافي الصمممممممممممممممانع على نظممام الجودة كممما 
إذا كممان نظمممام الجودة المعمممدل سمممممممممممممميسممممممممممممممتوفي  التي اعتممممدت نظمممام الجودة بممأن تغ  رات يعتزم إجراء مما. وتقيَّم التغ  رات المقترحممة لتحمممديممد ممما

 .1-3-5-2-2-6 اشتراطات

 عملية االعتماد 6-2-2-5-4
 للنموذج التصميمي األولياالعتماد   

  الضمغط الذن ينتج. للنموذج التصمميمي من اعتماد نظام الجودة لدى الصمانع واعتماد تصمميم وعاء  األولي يتأل  االعتماد   6-2-2-5-4-1
 .9-4-5-2-2-6و 6-4-5-2-2-6 إلى 2-4-5-2-2-6للنموذج التصميمي لالشتراطات الواردة في  األوليويشضع طل  االعتماد 

يتقدم الصمممانع الراغ  في إنتاج أوعية ضمممغط طبقا  لم يار أوعية الضمممغط ولهذه الالئحة بطل  إلى السممملطة المشتصمممة   6-2-2-5-4-2
، 9-4-5-2-2-6 في بلد االعتماد للحصمممول على شمممهادة اعتماد لنموذج تصمممميمي لوعاء ضمممغط واحد على األقل طبقا  لوجراءات المب نة في

 ويحصل عل ها ويحتفي بها. وتقدم  ذه الشهادة إلى السلطة المشتصة في بلد االستشدام إذا طلبتها.

 يقدم طل  بشأن كل مرفق تصنيع لألوعية ويتضمن: 6-2-2-5-4-3

اسمم الصمانع وعنوانه المسمجل، وباإلضمافة إلى ذلك، إذا كان الطل  مقدما  من ممثل مفوض، اسمم وعنوان  ذا   )أ(
 الممثل؛

 وعنوان مرفق التصنيع )إذا كان مشتلفا  عن العنوان السابق(؛ ()ب

 واسم ولق  الششص )أو األششاص( المسؤول ن عن نظام الجودة؛ )ج(

 وتع  ن وعاء الضغط وم يار وعاء الضغط ذن الصلة؛ )د(
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 وتفاص ل رفض أن طل  مماثل من جان  أن سلطة مشتصة أخرى؛ )ه(

 العتماد النموذج التصميمي؛و وية   ئة الفحص  )و(

 ؛1-3-5-2-2-6ومستندات مرفق التصنيع على النحو المحدد بمقتضى الفقرة  )ز(

والمسممممتندات التقنية الالزمة العتماد النموذج التصممممميمي، والتي تمكّ ن من التحقق من اسممممتيفاء أوعية الضممممغط   )ح(
،  الصمممممممنع وطريقةالشمممممممتراطات م يار تصمممممممميم أوعية الضمممممممغط المعني. وتغطي المسمممممممتندات التقنية التصمممممممميم  

 يلزم للتق يم: يلي على األقل بقدر ما وتتضمن ما

ضممغط، ورسممومات التصممميم والتصممنيع التي تب ن العناصممر والتجميعات الفرعية  م يار تصممميم وعاء ال '1'
 إن وجدت؛

 واألوصاف والتفس رات الالزمة لفهم الرسومات واالستشدام المستهدف ألوعية الضغط؛ '2'

 وقائمة بالمعاي ر الالزمة للتحديد الكامل لعملية التصنيع؛ '3'

 وحسابات التصميم ومواصفات المواد؛ '4'

 للفقرة  وتقارير اختبار اعتماد النموذج التصمميمي، التي تصم  نتائج الفحوص واالختبارات التي أجريت وفقا   '5'
6-2-2-5-4-9. 

 يقنع السلطة المشتصة. بما 2-3-5-2-2-6 ُتجرى مراجعة بدئية وفقا  للفقرة 6-2-2-5-4-4
 للصانع أسبابا  خطية مفصلة لهذا الرفض.إذا رفض اعتماد الصانع، تقدم السلطة المشتصة  6-2-2-5-4-5
 . األولي المتعلقة باالعتماد    3- 4- 5- 2- 2- 6بعد االعتماد، تقدم للسلطة المشتصة أن تغ  رات في المعلومات المقدمة بمقتضى   6- 4- 5- 2- 2- 6

 اعتمادات النماذج التصميمية الالحقة 
شممممممممريطة   9-4-5-2-2-6و 8-4-5-2-2-6لواردة في يشمل طل  اعتماد نموذج تصميمي الحق االشتراطات ا 6-2-2-5-4-7

قد أقر   3-5-2-2-6 ذه الحالة سمميكون نظام الجودة لدى الصممانع بمقتضممى   أن يكون الصممانع حائزا  على اعتماد نموذج تصممميمي بدئي. وفي
 ، وينطبق على التصميم الجديد.األولي أثناء اعتماد النموذج التصميمي

 يلي: مايشمل الطل   6-2-2-5-4-8
 اسم وعنوان الصانع، وباإلضافة إلى ذلك، إذا كان الطل  مقدما  من ممثل مفوض، اسم وعنوان  ذا الممثل؛ )أ(

 وتفاص ل أن رفض لطل  مماثل من أن سلطة مشتصة أخرى؛ )ب(

 ؛األوليودل ل على منح اعتماد للنموذج التصميمي   )ج(

 )ح(.3-4-5-2-2-6 ي مب نة في  والمستندات التقنية كما )د(

 إجراءات اعتماد النموذج التصميمي 
 يلي: تقوم   ئة الفحص بما 6-2-2-5-4-9

 دراسة المستندات التقنية للتحقق من: )أ(

 التصميم يتفق مع األحكام ذات الصلة المتعلقة بالم يار؛أن  '1'

 قد صنعت وفق المستندات التقنية وتعتبر ممثلة للتصميم؛ األوليدفعة إنتاج النموذج أن و  '2'

 ؛5-5-2-2-6وتحقق من أن فحوص اإلنتاج قد أجريت وفقا  للفقرة  )ب(
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عل ها كما  و مطلوب العتماد النموذج التصمممممميمي، طبقا  لما يقتضممممميه    وُتجرن اختبارات  أوعية الضمممممغط أو تشمممممرف  )ج(
 التقني؛ مرجعهأو   م يار وعاء الضغط 

 تكون قد أدت الفحوص واالختبارات المب نة في م يار أوعية الضغط للتحقق من أن: وتؤدن أو )د(

 الم يار قد طّبق وتم استيفاؤه؛ '1'

 واإلجراءات التي اتبعها الصانع تستوفي اشتراطات الم يار؛ '2'

 وتكفل إجراء مشتل  فحوص اعتماد النموذج بكفاءة وبشكل صحيح. )ه(

 4-5-2-2-6بنتائج مرضممممممممممية، واسممممممممممتيفاء كل االشممممممممممتراطات المنطبقة الواردة في  األوليوبعد إجراء اختبار النموذج  
  . ، والبيانات الالزمة لتحديد النموذج التصممميميواسممتنتاجاته تصممدر شممهادة اعتماد للنموذج التصممميمي تتضمممن اسممم الصممانع وعنوانه، ونتائج الفحص  

تق يم شمامل لتوافق مواد البناء مع محتويات وعاء الضمغط عند إصمدار الشمهادة، أدر ج في شمهادة اعتماد النموذج التصمميمي بيان وإذا تعذَّر إجراء  
 .يف د بأنَّ تق يم التوافق لم يكتمل

لة أسباب  ذا الرفض.    وإذا رفض إصدار اعتماد النموذج التصميمي تقدم السلطة المشتصة للصانع خطيا وبصورة مفصَّ
 التعديالت في النماذج التصميمية المعتمدة 10- 5-4- 2- 2- 6

 يلي: يقوم الصانع بأن مما 

إبالل السمممممممملطة المشتصممممممممة التي أصممممممممدرت االعتماد بأن تعديالت في النموذج التصممممممممميمي المعتمد، إذا كانت  )أ(
 تصميما  جديدا ، على النحو المحدد في م يار أوعية الضغط؛ تشّكل ال

حق للنموذج التصمممميمي، إذا كانت  ذه التعديالت تشمممكل تصمممميما  جديدا  وفقا  لم يار أوعية أو طل  اعتماد ال )ب(
الضممممممغط ذن الصمممممملة. وُيعطى  ذا االعتماد اإلضممممممافي في شممممممكل تعديل لشممممممهادة اعتماد النموذج التصممممممميمي  

 األصلي.

  المتعلقة بالموافقة على النموذج التصممميمي،   ترسممل السمملطة المشتصممة إلى أن سمملطة مشتصممة أخرى، عند الطل ، المعلومات  11- 4- 5- 2- 2- 6
 وتعديالت االعتماد وسحبها.

 فحص اإلنتاج وإصدار الشهادات 6-2-2-5-5

 اشتراطات عامة 
من تفوضممممه، فحص كل وعاء ضممممغط وإصممممدار شممممهادة بشممممأنه. وقد تشتل    ئة الفحص التي  تجرن   ئة الفحص، أو 

 اإلنتاج عن   ئة الفحص المستشدمة الختبار اعتماد النموذج التصميمي.يشتار ا الصانع للفحص واالختبار أثناء 

يرضممي   ئة الفحص أن لدى الصممانع مفتشمم ن مدرب ن وأوفاء، مسممتقل ن عن عمليات التصممنيع، يمكن   وح ثما يثبت بما 
  ذه الحالة يحتفي الصانع بسجالت تدري  المفتش ن. أن يقوم  ؤالء المفتشون بالفحص، وفي

  ئة الفحص من أن عمليات الفحص التي يجريها الصمممانع واالختبارات التي أجريت على أوعية الضمممغط تتفق تماما   وتتحقق  
 مع معاي ر واشتراطات  ذه الالئحة. فإذا رأت أن  ناع عدم توافق في  ذا الفحص واالختبار يمكن سح  اإلذن بإجراء مفتشي الصانع للفحص. 

الفحص، إعالنا  بتطابق المنَتج مع النموذج التصممممممممممميمي المعتمد. ويعتبر التقدم بطل   ويصممممممممممدر الصممممممممممانع، بعد موافقة   ئة   
لالئحة. عالمات شممممهادة ع وعاء الضممممغط إعالنا  بأن وعاء الضممممغط يمتثل لمعاي ر أوعية الضممممغط المنطبقة واشممممتراطات التوافق ب ن نظام التق يم و ذه ا 

ل الصانع القيام بهذه المهمة.  لعالمة المسجلة له ئة الفحص على كل وعاء ضغط مقبول، أو وتقوم اله ئة المشتصة بتثب ت عالمات الشهادة وا   تشوّ 

 وتصدر شهادة االمتثال، موقعة من   ئة الفحص والصانع، قبل ملء أوعية الضغط. 
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 السجالت 6-2-2-5-6

 سنة. 20تقل عن  يحتفي الصانع و  ئة الفحص بسجالت اعتماد النموذج التصميمي وشهادات االستيفاء لمدة ال 

 نظام اعتماد الفحص واالختبار الدوريَْين ألوعية الضغط 6-2-2-6
 التعريف 6-2-2-6-1

 ألغراض  ذا القسم: 

تنف ذ الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية الضممممممممغط يعني نظاما  العتماد السمممممممملطة المشتصممممممممة   ئة  تقوم ب  نظام االعتماد 
 في ذلك اعتماد نظام الجودة التابع لله ئة. )يشار إل ها فيما بعد ب بارة ب  ئة الفحص واالختبار الدوري نب( بما

 اشتراطات عامة 6-2-2-6-2
 السلطة المشتصة 

يتوافق الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية الضمممممممغط مع  تضمممممممع السممممممملطة المشتصمممممممة نظام اعتماد من أجل ضممممممممان أن   6-2-2-6-2-1
تنف ذ أعمال الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية     ئة تكون ف ها السممممممملطة المشتصمممممممة التي تعتمد الحاالت التي ال اشمممممممتراطات  ذه الالئحة. وفي

 ضمممممممنلفحص واالختبار الدوري ن  ا اعتماد أوعية الضممممممغط، تب َّن عالمات بلد صممممممنعالضممممممغط  ي نفسممممممها السمممممملطة المشتصممممممة للبلد الذن يعتمد 
 (.7-2-2-6عالمات وعاء الضغط )انظر 

وتقّدم السممممملطة المشتصمممممة لبلد اعتماد الفحص واالختبار الدوري ن، عند الطل ، أدلة تثبت توافق نظام االعتماد  ذا مع   
 في ذلك سجالت الفحص واالختبار الدوري ن. نظ ره في بلد االستشدام بما

بناء على أدلة  1-4-6-2-2-6لطة المشتصممممة لبلد االعتماد أن تلغي شممممهادة االعتماد المشممممار إل ها في  ويجوز للسمممم  
 تثبت عدم االمتثال لنظام االعتماد.

 جزئيا . يجوز للسلطة المشتصة أن تفّوض مهامها في نظام االعتماد  ذا كليا  أو 6-2-2-6-2-2

 مة له ئات الفحص واالختبار الدوري ن المعتمدة وعالمات  ويتها.تكفل السلطة المشتصة توافر آخر قائ  6-2-2-6-2-3

   ئة الفحص واالختبار الدوري ن 
 تعتمد السلطة المشتصة   ئة الفحص واالختبار الدوري ن، شريطة أن: 6-2-2-6-2-4

مهممامهمما التقنيممة أداء يكون لممدن  ممذه اله ئممة عمماملون لهم هيكممل تنظيمي، قممادرون ومممدربون وأوفمماء ومهرة ألداء   )أ(
 مرضيا ؛

 وتتوفر لها إمكانية الوصول إلى المرافق والمعدات المناسبة والكافية؛ )ب(

 وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أن تأث ر قد يمنعها من القيام بذلك؛ )ج(

 وتكفل السرية التجارية؛ )د(

 الدوري ن الفعلية والمهام غ ر المرتبطة بذلك؛وتضع حدودا  واضحة ب ن مهام   ئة الفحص واالختبار  )ه(

 ؛3-6-2-2-6ورد في  وتقوم بتشغ ل نظام جودة موثَّق وفقا  لما )و(

 ؛4-6-2-2-6وتتقدم بطل  اعتماد بمقتضى   )ز(

 ؛5-6-2-2-6وتكفل أداء الفحوص واالختبارات الدورية بمقتضى  )ح(

 .6-6-2-2-6 للفقرة وتحافي على نظام تقرير وتسج ل فعال ومناس  وفقا   )ط(
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عل ها كما  و مطلوب العتماد النموذج التصمممممميمي، طبقا  لما يقتضممممميه    وُتجرن اختبارات  أوعية الضمممممغط أو تشمممممرف  )ج(
 التقني؛ مرجعهأو   م يار وعاء الضغط 

 تكون قد أدت الفحوص واالختبارات المب نة في م يار أوعية الضغط للتحقق من أن: وتؤدن أو )د(

 الم يار قد طّبق وتم استيفاؤه؛ '1'

 واإلجراءات التي اتبعها الصانع تستوفي اشتراطات الم يار؛ '2'

 وتكفل إجراء مشتل  فحوص اعتماد النموذج بكفاءة وبشكل صحيح. )ه(

 4-5-2-2-6بنتائج مرضممممممممممية، واسممممممممممتيفاء كل االشممممممممممتراطات المنطبقة الواردة في  األوليوبعد إجراء اختبار النموذج  
  . ، والبيانات الالزمة لتحديد النموذج التصممميميواسممتنتاجاته تصممدر شممهادة اعتماد للنموذج التصممميمي تتضمممن اسممم الصممانع وعنوانه، ونتائج الفحص  

تق يم شمامل لتوافق مواد البناء مع محتويات وعاء الضمغط عند إصمدار الشمهادة، أدر ج في شمهادة اعتماد النموذج التصمميمي بيان وإذا تعذَّر إجراء  
 .يف د بأنَّ تق يم التوافق لم يكتمل

لة أسباب  ذا الرفض.    وإذا رفض إصدار اعتماد النموذج التصميمي تقدم السلطة المشتصة للصانع خطيا وبصورة مفصَّ
 التعديالت في النماذج التصميمية المعتمدة 10- 5-4- 2- 2- 6

 يلي: يقوم الصانع بأن مما 

إبالل السمممممممملطة المشتصممممممممة التي أصممممممممدرت االعتماد بأن تعديالت في النموذج التصممممممممميمي المعتمد، إذا كانت  )أ(
 تصميما  جديدا ، على النحو المحدد في م يار أوعية الضغط؛ تشّكل ال

حق للنموذج التصمممميمي، إذا كانت  ذه التعديالت تشمممكل تصمممميما  جديدا  وفقا  لم يار أوعية أو طل  اعتماد ال )ب(
الضممممممغط ذن الصمممممملة. وُيعطى  ذا االعتماد اإلضممممممافي في شممممممكل تعديل لشممممممهادة اعتماد النموذج التصممممممميمي  

 األصلي.

  المتعلقة بالموافقة على النموذج التصممميمي،   ترسممل السمملطة المشتصممة إلى أن سمملطة مشتصممة أخرى، عند الطل ، المعلومات  11- 4- 5- 2- 2- 6
 وتعديالت االعتماد وسحبها.

 فحص اإلنتاج وإصدار الشهادات 6-2-2-5-5

 اشتراطات عامة 
من تفوضممممه، فحص كل وعاء ضممممغط وإصممممدار شممممهادة بشممممأنه. وقد تشتل    ئة الفحص التي  تجرن   ئة الفحص، أو 

 اإلنتاج عن   ئة الفحص المستشدمة الختبار اعتماد النموذج التصميمي.يشتار ا الصانع للفحص واالختبار أثناء 

يرضممي   ئة الفحص أن لدى الصممانع مفتشمم ن مدرب ن وأوفاء، مسممتقل ن عن عمليات التصممنيع، يمكن   وح ثما يثبت بما 
  ذه الحالة يحتفي الصانع بسجالت تدري  المفتش ن. أن يقوم  ؤالء المفتشون بالفحص، وفي

  ئة الفحص من أن عمليات الفحص التي يجريها الصمممانع واالختبارات التي أجريت على أوعية الضمممغط تتفق تماما   وتتحقق  
 مع معاي ر واشتراطات  ذه الالئحة. فإذا رأت أن  ناع عدم توافق في  ذا الفحص واالختبار يمكن سح  اإلذن بإجراء مفتشي الصانع للفحص. 

الفحص، إعالنا  بتطابق المنَتج مع النموذج التصممممممممممميمي المعتمد. ويعتبر التقدم بطل   ويصممممممممممدر الصممممممممممانع، بعد موافقة   ئة   
لالئحة. عالمات شممممهادة ع وعاء الضممممغط إعالنا  بأن وعاء الضممممغط يمتثل لمعاي ر أوعية الضممممغط المنطبقة واشممممتراطات التوافق ب ن نظام التق يم و ذه ا 

ل الصانع القيام بهذه المهمة.  لعالمة المسجلة له ئة الفحص على كل وعاء ضغط مقبول، أو وتقوم اله ئة المشتصة بتثب ت عالمات الشهادة وا   تشوّ 

 وتصدر شهادة االمتثال، موقعة من   ئة الفحص والصانع، قبل ملء أوعية الضغط. 
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 السجالت 6-2-2-5-6

 سنة. 20تقل عن  يحتفي الصانع و  ئة الفحص بسجالت اعتماد النموذج التصميمي وشهادات االستيفاء لمدة ال 

 نظام اعتماد الفحص واالختبار الدوريَْين ألوعية الضغط 6-2-2-6
 التعريف 6-2-2-6-1

 ألغراض  ذا القسم: 

تنف ذ الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية الضممممممممغط يعني نظاما  العتماد السمممممممملطة المشتصممممممممة   ئة  تقوم ب  نظام االعتماد 
 في ذلك اعتماد نظام الجودة التابع لله ئة. )يشار إل ها فيما بعد ب بارة ب  ئة الفحص واالختبار الدوري نب( بما

 اشتراطات عامة 6-2-2-6-2
 السلطة المشتصة 

يتوافق الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية الضمممممممغط مع  تضمممممممع السممممممملطة المشتصمممممممة نظام اعتماد من أجل ضممممممممان أن   6-2-2-6-2-1
تنف ذ أعمال الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية     ئة تكون ف ها السممممممملطة المشتصمممممممة التي تعتمد الحاالت التي ال اشمممممممتراطات  ذه الالئحة. وفي

 ضمممممممنلفحص واالختبار الدوري ن  ا اعتماد أوعية الضممممممغط، تب َّن عالمات بلد صممممممنعالضممممممغط  ي نفسممممممها السمممممملطة المشتصممممممة للبلد الذن يعتمد 
 (.7-2-2-6عالمات وعاء الضغط )انظر 

وتقّدم السممممملطة المشتصمممممة لبلد اعتماد الفحص واالختبار الدوري ن، عند الطل ، أدلة تثبت توافق نظام االعتماد  ذا مع   
 في ذلك سجالت الفحص واالختبار الدوري ن. نظ ره في بلد االستشدام بما

بناء على أدلة  1-4-6-2-2-6لطة المشتصممممة لبلد االعتماد أن تلغي شممممهادة االعتماد المشممممار إل ها في  ويجوز للسمممم  
 تثبت عدم االمتثال لنظام االعتماد.

 جزئيا . يجوز للسلطة المشتصة أن تفّوض مهامها في نظام االعتماد  ذا كليا  أو 6-2-2-6-2-2

 مة له ئات الفحص واالختبار الدوري ن المعتمدة وعالمات  ويتها.تكفل السلطة المشتصة توافر آخر قائ  6-2-2-6-2-3

   ئة الفحص واالختبار الدوري ن 
 تعتمد السلطة المشتصة   ئة الفحص واالختبار الدوري ن، شريطة أن: 6-2-2-6-2-4

مهممامهمما التقنيممة أداء يكون لممدن  ممذه اله ئممة عمماملون لهم هيكممل تنظيمي، قممادرون ومممدربون وأوفمماء ومهرة ألداء   )أ(
 مرضيا ؛

 وتتوفر لها إمكانية الوصول إلى المرافق والمعدات المناسبة والكافية؛ )ب(

 وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أن تأث ر قد يمنعها من القيام بذلك؛ )ج(

 وتكفل السرية التجارية؛ )د(

 الدوري ن الفعلية والمهام غ ر المرتبطة بذلك؛وتضع حدودا  واضحة ب ن مهام   ئة الفحص واالختبار  )ه(

 ؛3-6-2-2-6ورد في  وتقوم بتشغ ل نظام جودة موثَّق وفقا  لما )و(

 ؛4-6-2-2-6وتتقدم بطل  اعتماد بمقتضى   )ز(

 ؛5-6-2-2-6وتكفل أداء الفحوص واالختبارات الدورية بمقتضى  )ح(

 .6-6-2-2-6 للفقرة وتحافي على نظام تقرير وتسج ل فعال ومناس  وفقا   )ط(
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 نظام الجودة ومراجعة   ئة الفحص واالختبار الدوري ن 6-2-2-6-3
 نظام الجودة 6-2-2-6-3-1

يتضمممممممن نظام الجودة جميع العناصممممممر واالشممممممتراطات واألحكام التي اعتمدتها   ئة الفحص واالختبار الدوري ن. ويكون   
 سياسات وإجراءات وتوج هات خطية.موثَّقا  بأسلوب منهجي ومنظَّم في شكل 

 يلي: يشتمل نظام الجودة على ما 

 وص  للهيكل التنظيمي والمسؤوليات؛ )أ(

 والتعليمات ذات الصلة بالفحص واالختبار الدوري ن وبمراةبة الجودة وضمان الجودة وتنف ذ العمليات؛ )ب(

 المعايرة وبياناتها؛ وسجالت الجودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات )ج(

 واسممممممممممممممتعراضممممممممممممممممات التممدق ق اإلداريممة لضمممممممممممممممممان التشممممممممممممممغ ممل الفعممال لنظممام الجودة المترتبممة على المراجعممات  )د(
 ؛2-3-6-2-2-6بمقتضى  

 وعملية مراةبة المستندات ومراجعتها؛ )ه(

 ووسائل مراةبة أوعية الضغط غ ر المستوفية لالشتراطات؛ )و(

 ن  ن وإجراءات تأ  لهم.وبرامج تدري  العامل ن المع )ز(

 المراجعة 6-2-2-6-3-2

إذا كانت تسممتوفي اشممتراطات  ذه   ُتجرى مراجعة لعمل   ئة الفحص واالختبار الدوري ن ونظام الجودة لديها، لمعرفة ما 
 الالئحة على نحو يرضي السلطة المشتصة.

قمممد تلزم المراجعمممة كجزء من عمليمممة  (. و 3-4-6-2-2-6)انظر    األوليُتجرى المراجعمممة كجزء من عمليمممة االعتمممماد   
 (.6-4-6-2-2-6تعديل اعتماد مع ن )انظر 

تجرى مراجعات دورية ترضمممي السممملطة المشتصمممة، لضممممان اسمممتمرار وفاء   ئة الفحص واالختبار الدوري ن باشمممتراطات   
  ذه الالئحة.

اإلخطار نتائج المراجعة وأن إجراءات تصمحيحية  ُتشَطر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن بنتائج أن مراجعة. ويتضممَّن  
 مطلوبة.

 المحافظة على نظام الجودة 3- 3- 6- 2- 2- 6

 تحافي   ئة الفحص واالختبار الدوري ن على نظام الجودة بالشكل الذن اعُتمد فيه حتى يظّل كفؤا  وفّعاال . 

ر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن السمممممممملطة المشتصممممممممة التي اعتمدت نظام الجودة بأن تغ  رات تعتزم القيام بها    وُتشط 
 .6-4-6-2-2-6وفقا  لطريقة تعديل االعتماد الواردة في 

 طريقة اعتماد   ئات الفحص واالختبار الدوري ن 6-2-2-6-4

 األولياالعتماد   

م اله ئة  1- 4- 6- 2- 2- 6 الراغبة في إجراء الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية الضممممغط طبقا  لمعاي ر أوعية الضممممغط ولهذه الالئحة، تتقدَّ
 بطل  إلى السلطة المشتصة للحصول على شهادة اعتماد، وتحتفي بها.

 تقدم  ذه الموافقة المكتوبة إلى السلطة المشتصة في بلد االستشدام إذا طلبتها. 
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 بشأن كل   ئة فحص واختبار دوري ن، يحتون على:يقدم طل   2- 4- 6- 2- 2- 6

ض، اسم وعنوان  ذا الممثل؛  )أ(  ما  من ممّثل مفوَّ  اسم   ئة الفحص واالختبار الدوري ن وعنوانها، وإذا كان الطل  مقدَّ

 وعنوان كل مرفق يؤدن عملية الفحص واالختبار الدوري ن؛  )ب( 

 ن نظام الجودة؛ واسم وصفة الششص )أو األششاص( المسؤول ن ع  )ج( 

 وتع  ن أوعية الضغط، وطرائق الفحص واالختبار الدوري ن، ومعاي ر وعاء الضغط المعني المستوفية لنظام الجودة؛  )د( 

 ؛ 1- 3- 6- 2- 2- 6ومستندات بشصوص كل مرفق والمعدات ونظام الجودة على النحو المحدد بمقتضى الفقرة  )ه( 

 لفحص واالختبار الدوري ن؛ وسجالت التأ  ل والتدري  للعامل ن في ا  )و( 

 وتفاص ل أن رفض العتماد طل  مماثل من جان  أن سلطة مشتصة أخرى.  )ز( 

 على السلطة المشتصة أن: 3- 4- 6- 2- 2- 6

 تفحص المستندات للتحّقق من أن اإلجراءات مستوفية الشتراطات معاي ر وعاء الضغط المعني ولهذه الالئحة؛  )أ( 

ذ طبقما  لمما   2- 3- 2- 2- 6وارد في  و  وتجرن مراجعمة وفقما  لمما  )ب(  تقتضممممممممممممميمه   للتحقق من أن الفحوص واالختبمارات تنفمَّ
 معاي ر وعاء الضغط المعني و ذه الالئحة، وعلى نحو يرضي السلطة المشتصة. 

ّ نة في تصدر شهادة االعتماد بعد أن تجرن المراجعة وتأتي بنتائج مقنعة وتكون قد استوف ت االشتراطات المنطبقة المب  4- 4- 6- 2- 2- 6
لة وعنوان كل مرفق، والبيانات الضممممممرورية 4-6-2-2-6الفقرة  . وتشمممممممل  ذه الشممممممهادة اسممممممم   ئة الفحص واالختبار الدوري ن والعالمة المسممممممجَّ

 لتعرُّف أنشطتها المعتمدة )مثل تع  ن أوعية الضغط، وطريقة تنف ذ الفحص واالختبار الدوري ن، ومعاي ر وعاء الضغط(.

 إذا ُرف ض اعتماد   ئة الفحص واالختبار الدوري ن، تقدم لها السلطة المشتصة بيانا  خطيا  تفص ليا  عن أسباب  ذا الرفض.  5- 4- 6- 2- 2- 6

 التعديالت في اعتماد   ئة الفحص واالختبار الدوري ن 
ن تعديالت في المعلومات بعد االعتماد، ُتشطر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن السمممممملطة المشتصممممممة التي أصممممممدرته بأ 6- 4- 6- 2- 2- 6

مة بمقتضى   .األولي  المتعلقة باالعتماد 2-4-6-2-2-6مقدَّ

إذا كانت تسممممتوفي اشممممتراطات معاي ر وعاء الضممممغط ذات الصمممملة و ذه الالئحة. وقد تتطل   وتقيَّم التعديالت لمعرفة ما 
لة  التعديالت أو. وتقبل السممممممملطة المشتصمممممممة  ذه 2-3-6-2-2-6 و وارد في  مراجعة وفقا  لما ترفضمممممممها خطيا . وُتصمممممممدر شمممممممهادة اعتماد معدَّ

 االقتضاء. عند

في    ، والتعديالت األولية ترسل السلطة المشتصة إلى أن سلطة مشتصة أخرى، عند الطل ، المعلومات المتعلقة باالعتمادات   7- 4- 6- 2- 2- 6
 االعتمادات، والتعديالت المسحوبة.

 واالختبار الدوريان وإصدار الشهاداتالفحص  6-2-2-6-5

يعتبر التقّدم بطل  عالمات للفحص واالختبار الدوري ن لوعاء الضمغط إعالنا  بأن وعاء الضمغط يسمتوفي معاي ر أوعية  
  في ذلك عالمتها  بما الضممممممممغط المنطبقة واشممممممممتراطات  ذه الالئحة. وتقوم   ئة الفحص واالختبار الدوري ن بتثب ت عالمات الفحص واالختبار الدوري ن،  

لة، على كلّ  وعاء ضغط معتمد )انظر   (.7-7-2-2-6المسجَّ

قبل ملء وعاء الضممممممممغط، تصممممممممدر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن شممممممممهادة تف د أن وعاء الضممممممممغط قد اجتاز الفحص  
 واالختبار الدوري ن.
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 نظام الجودة ومراجعة   ئة الفحص واالختبار الدوري ن 6-2-2-6-3
 نظام الجودة 6-2-2-6-3-1

يتضمممممممن نظام الجودة جميع العناصممممممر واالشممممممتراطات واألحكام التي اعتمدتها   ئة الفحص واالختبار الدوري ن. ويكون   
 سياسات وإجراءات وتوج هات خطية.موثَّقا  بأسلوب منهجي ومنظَّم في شكل 

 يلي: يشتمل نظام الجودة على ما 

 وص  للهيكل التنظيمي والمسؤوليات؛ )أ(

 والتعليمات ذات الصلة بالفحص واالختبار الدوري ن وبمراةبة الجودة وضمان الجودة وتنف ذ العمليات؛ )ب(

 المعايرة وبياناتها؛ وسجالت الجودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات )ج(

 واسممممممممممممممتعراضممممممممممممممممات التممدق ق اإلداريممة لضمممممممممممممممممان التشممممممممممممممغ ممل الفعممال لنظممام الجودة المترتبممة على المراجعممات  )د(
 ؛2-3-6-2-2-6بمقتضى  

 وعملية مراةبة المستندات ومراجعتها؛ )ه(

 ووسائل مراةبة أوعية الضغط غ ر المستوفية لالشتراطات؛ )و(

 ن  ن وإجراءات تأ  لهم.وبرامج تدري  العامل ن المع )ز(

 المراجعة 6-2-2-6-3-2

إذا كانت تسممتوفي اشممتراطات  ذه   ُتجرى مراجعة لعمل   ئة الفحص واالختبار الدوري ن ونظام الجودة لديها، لمعرفة ما 
 الالئحة على نحو يرضي السلطة المشتصة.

قمممد تلزم المراجعمممة كجزء من عمليمممة  (. و 3-4-6-2-2-6)انظر    األوليُتجرى المراجعمممة كجزء من عمليمممة االعتمممماد   
 (.6-4-6-2-2-6تعديل اعتماد مع ن )انظر 

تجرى مراجعات دورية ترضمممي السممملطة المشتصمممة، لضممممان اسمممتمرار وفاء   ئة الفحص واالختبار الدوري ن باشمممتراطات   
  ذه الالئحة.

اإلخطار نتائج المراجعة وأن إجراءات تصمحيحية  ُتشَطر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن بنتائج أن مراجعة. ويتضممَّن  
 مطلوبة.

 المحافظة على نظام الجودة 3- 3- 6- 2- 2- 6

 تحافي   ئة الفحص واالختبار الدوري ن على نظام الجودة بالشكل الذن اعُتمد فيه حتى يظّل كفؤا  وفّعاال . 

ر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن السمممممممملطة المشتصممممممممة التي اعتمدت نظام الجودة بأن تغ  رات تعتزم القيام بها    وُتشط 
 .6-4-6-2-2-6وفقا  لطريقة تعديل االعتماد الواردة في 

 طريقة اعتماد   ئات الفحص واالختبار الدوري ن 6-2-2-6-4

 األولياالعتماد   

م اله ئة  1- 4- 6- 2- 2- 6 الراغبة في إجراء الفحص واالختبار الدوري ن ألوعية الضممممغط طبقا  لمعاي ر أوعية الضممممغط ولهذه الالئحة، تتقدَّ
 بطل  إلى السلطة المشتصة للحصول على شهادة اعتماد، وتحتفي بها.

 تقدم  ذه الموافقة المكتوبة إلى السلطة المشتصة في بلد االستشدام إذا طلبتها. 
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 بشأن كل   ئة فحص واختبار دوري ن، يحتون على:يقدم طل   2- 4- 6- 2- 2- 6

ض، اسم وعنوان  ذا الممثل؛  )أ(  ما  من ممّثل مفوَّ  اسم   ئة الفحص واالختبار الدوري ن وعنوانها، وإذا كان الطل  مقدَّ

 وعنوان كل مرفق يؤدن عملية الفحص واالختبار الدوري ن؛  )ب( 

 ن نظام الجودة؛ واسم وصفة الششص )أو األششاص( المسؤول ن ع  )ج( 

 وتع  ن أوعية الضغط، وطرائق الفحص واالختبار الدوري ن، ومعاي ر وعاء الضغط المعني المستوفية لنظام الجودة؛  )د( 

 ؛ 1- 3- 6- 2- 2- 6ومستندات بشصوص كل مرفق والمعدات ونظام الجودة على النحو المحدد بمقتضى الفقرة  )ه( 

 لفحص واالختبار الدوري ن؛ وسجالت التأ  ل والتدري  للعامل ن في ا  )و( 

 وتفاص ل أن رفض العتماد طل  مماثل من جان  أن سلطة مشتصة أخرى.  )ز( 

 على السلطة المشتصة أن: 3- 4- 6- 2- 2- 6

 تفحص المستندات للتحّقق من أن اإلجراءات مستوفية الشتراطات معاي ر وعاء الضغط المعني ولهذه الالئحة؛  )أ( 

ذ طبقما  لمما   2- 3- 2- 2- 6وارد في  و  وتجرن مراجعمة وفقما  لمما  )ب(  تقتضممممممممممممميمه   للتحقق من أن الفحوص واالختبمارات تنفمَّ
 معاي ر وعاء الضغط المعني و ذه الالئحة، وعلى نحو يرضي السلطة المشتصة. 

ّ نة في تصدر شهادة االعتماد بعد أن تجرن المراجعة وتأتي بنتائج مقنعة وتكون قد استوف ت االشتراطات المنطبقة المب  4- 4- 6- 2- 2- 6
لة وعنوان كل مرفق، والبيانات الضممممممرورية 4-6-2-2-6الفقرة  . وتشمممممممل  ذه الشممممممهادة اسممممممم   ئة الفحص واالختبار الدوري ن والعالمة المسممممممجَّ

 لتعرُّف أنشطتها المعتمدة )مثل تع  ن أوعية الضغط، وطريقة تنف ذ الفحص واالختبار الدوري ن، ومعاي ر وعاء الضغط(.

 إذا ُرف ض اعتماد   ئة الفحص واالختبار الدوري ن، تقدم لها السلطة المشتصة بيانا  خطيا  تفص ليا  عن أسباب  ذا الرفض.  5- 4- 6- 2- 2- 6

 التعديالت في اعتماد   ئة الفحص واالختبار الدوري ن 
ن تعديالت في المعلومات بعد االعتماد، ُتشطر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن السمممممملطة المشتصممممممة التي أصممممممدرته بأ 6- 4- 6- 2- 2- 6

مة بمقتضى   .األولي  المتعلقة باالعتماد 2-4-6-2-2-6مقدَّ

إذا كانت تسممممتوفي اشممممتراطات معاي ر وعاء الضممممغط ذات الصمممملة و ذه الالئحة. وقد تتطل   وتقيَّم التعديالت لمعرفة ما 
لة  التعديالت أو. وتقبل السممممممملطة المشتصمممممممة  ذه 2-3-6-2-2-6 و وارد في  مراجعة وفقا  لما ترفضمممممممها خطيا . وُتصمممممممدر شمممممممهادة اعتماد معدَّ

 االقتضاء. عند

في    ، والتعديالت األولية ترسل السلطة المشتصة إلى أن سلطة مشتصة أخرى، عند الطل ، المعلومات المتعلقة باالعتمادات   7- 4- 6- 2- 2- 6
 االعتمادات، والتعديالت المسحوبة.

 واالختبار الدوريان وإصدار الشهاداتالفحص  6-2-2-6-5

يعتبر التقّدم بطل  عالمات للفحص واالختبار الدوري ن لوعاء الضمغط إعالنا  بأن وعاء الضمغط يسمتوفي معاي ر أوعية  
  في ذلك عالمتها  بما الضممممممممغط المنطبقة واشممممممممتراطات  ذه الالئحة. وتقوم   ئة الفحص واالختبار الدوري ن بتثب ت عالمات الفحص واالختبار الدوري ن،  

لة، على كلّ  وعاء ضغط معتمد )انظر   (.7-7-2-2-6المسجَّ

قبل ملء وعاء الضممممممممغط، تصممممممممدر   ئة الفحص واالختبار الدوري ن شممممممممهادة تف د أن وعاء الضممممممممغط قد اجتاز الفحص  
 واالختبار الدوري ن.
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 السجالت 6-2-2-6-6

واالختبارات الدورية المتعلقة بأوعية الضمغط )سمواء اجتازت   تحتفي   ئة الفحص واالختبار الدوري ن بسمجالت الفحوص 
 سنة. 15تقل عن  في ذلك مكان مرفق االختبار، لمدة ال فشلت ف ها( بما  ذه الفحوص أم

يسممممح  وعاء الضممممغط   يحتفي مالك أوعية الضممممغط بسممممجل مطابق حتى موعد الفحص واالختبار الدوري ن التالي ما لم 
 من الشدمة بصورة دائمة.

 وضع العالمات على أوعية الضغط القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة 6-2-2-7

الفلزيمممة التي تحممممل عالممممة األمم المتحمممدة في  مالحظة:               ترد اشمممممممممممممتراطمممات وضمممممممممممممع العالممممات على منظوممممات التشزين اله مممدريمممديمممة 
  ترد اشممممتراطات ، فيما 10- 2- 2- 6األسممممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة في الفقرة ، وترد اشممممتراطات وضممممع العالمات على حزم  9- 2- 2- 6الفقرة 

 .11-2-2-6وضع العالمات على وسائل اإلغالق في الفقرة 

أوعيمة الضممممممممممممممغط واألوعيمة القّريمة المغلقمة القمابلمة إلعمادة المملء التي تحممل عالممة األمم المتحمدة  هيماوملتوضممممممممممممممع على   6-2-2-7-1
تحفر(.  تنقش أو واضحة ومقروءة وكذلك عالمات التشغ ل والتصنيع. وتثبت  ذه العالمات بصورة دائمة )وأن ُتشتم مثال  أو  توشهاداعالمات 

وعاء الضممممممغط )مثل طوق ملحوم   هيكلعلى جزء مثبت بصممممممورة دائمة على  عنقه أو قمته أو وتوضممممممع العالمات على كت  وعاء الضممممممغط أو
مغلق(. ويبلغ الحممد األدنى لحجم العالمممات، بمماسممممممممممممممتثنمماء رمز تعبئممة األمم   قّرن لوحممة مقمماومممة للتممآوممل ملحومممة على الغالف الشممارجي لوعمماء   أو

ويكون الحد األدنى مم.  140مم ألوعية الضممممغط التي يقل قطر ا عن   2,5أوثر و مم أو  140مم ألوعية الضممممغط التي يبلغ قطر ا   5المتحدة، 
 مم. 140مم ألوعية الضغط التي يقل قطر ا عن   5أوثر و مم أو 140 مم ألوعية الضغط التي يبلغ قطر ا 10لحجم رمز تعبئة األمم المتحدة 

 توضع عالمات الشهادة التالية: 6-2-2-7-2

 ؛ رمز تعبئة األمم المتحدة  )أ(

الصممممممممممممممهريج   حماويمات السمممممممممممممموائم  المرنمة أو أن العبوة أوال يسممممممممممممممتشمدم  مذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبمات   
   2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل   أو النقال

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو

 (؛ISO 9809-1الم يار التقني المستشدم في التصميم والبناء واالختبار )مثل  )ب(

 .ISO 3807في حالة أسطوانات نقل األس ت ل ن، يج  أيضا  وضع عالمة الم يار  مالحظة:
 و مب ن بممالعالمممة المم ّ زة الموضمممممممممممممموعممة على المركبممات في نظممام   الحروف التي تممدّل على بلممد االعتممماد كممما )ج(

 ؛(2)الدوليالمرور 

: ألغراض  ذه العالمة يُقصممممد ببلد االعتماد بلد السمممملطة المشتصممممة التي أذنت بإجراء الفحص واالختبار األول  ن  مالحظة 
 لفرادى األوعية عند التصنيع 

 طابع  وية   ئة الفحص المسجلة لدى السلطة المشتصة في البلد المرخّ ص بوضع العالمة؛ عالمة أو )د(

 ، السنة )أربعة أرقام( ثم الشهر )رقمان( يفصل ب نهما شرطة مائلة )أنب/ب(؛األولي الفحصتاري    )ه(

  هيكل )ب( وكانت   ئتا فحص    3- 4- 1- 2- 6عندما تشضممع أسممطوانة نقل األسمم ت ل ن لتق يم التوافق وفقا  للفقرة   مالحظة:
األسممطوانة وأسممطوانة نقل األسمم ت ل ن مشتلفت ن، يلزم وضممع العالمات المشممار إل ها في النقطة )د( الشاصممة بكل منهما. وال  

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949ت في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورا (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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  ئة الفحص المسممممؤولة   اعتماد سمممم ت ل ن المسممممتكملة. وإذا كان بلد  )ه( ألسممممطوانة نقل األ  األولي يلزم سمممموى تاري  الفحص  
 عن التفتيش والفحص األول  ن مشتلفا ، تطبق عالمة ثانية كما يرد في النقطة )ج(. 

 توضع عالمات التشغ ل التالية: 6-2-2-7-3

 ؛"BAR"ويليه الحروف  "PH"اختبار الضغط مقيسا  بالبار يسبقه الحرفان  )و(

اء الضمممممممممممغط الفارل متضممممممممممممنة جميع األجزاء المكونة المثبتة بشمممممممممممكل دائم )مثل حلقة العنق، حلقة القاعدة(  وتلة وع  )ز( 
 حماية   غطاء  أو   وسممممممممممم لة )وسمممممممممممائل( اإلغالق تشممممممممممممل  ذه الكتلة كتلة   (. وال KGبالك لوغرامات يل ها الحرفان بوغب) 

األسممممت ل ن. وتُب َّن  ذه الكتلة بثالثة أرقام   المادة المسممممامية المسممممتشدمة في  أن طالء أو  واقي الصمممممام أو  الصمممممام أو 
بة صمممممممممممممعودا  إلى الرقم  كغ، تبّ ن الكتلة برقم ن    1حالة األسمممممممممممممطوانات التي تقل كتلتها عن  األخ ر. وفي  معنوية مقرَّ
ب ن صمممعودا  إلى الرقم  ، األسمممت ل ن المذاب،  1001األمم المتحدة   حالة أوعية الضمممغط لرقم  األخ ر. وفي  معنوي ن مقرَّ

عشمممممممممممممرن واحد بعمد العالممة  ، األسمممممممممممممت ل ن الشمالي من الممذي ، يجم  على األقل بيمان رقم 3374األمم المتحمدة  ورقم 
 ك لوغرام؛   1العشرية ورقم ن في حالة أوعية الضغط عند استشدام األسطوانات التي تقل عن 

ب. و ذه العالمة ليسممممت مطلوبة MMالحد األدنى للسمممممك المضمممممون لجدار وعاء الضممممغط بالمم يليه الحرفان ب )ح(
 المغلقة؛ القّريةألوعية ل لألسطوانات المركبة أو أقل أو ألوعية الضغط التي تبلغ سعتها المائية لترا  واحدا  أو

( واألسمممممت ل ن الشالي من 1001األمم المتحدة   )رقم   في حالة أوعية ضمممممغط الغازات المضمممممغوطة واألسمممممت ل ن المذاب  )ط(
  القّريةوعية  األ حالة   ب؛ وفي PW(، ضمممممممممغط التشمممممممممغ ل بالبار يسمممممممممبقه الحرفان ب 3374األمم المتحدة  المذي  )رقم 

 ب. MAWPالحد األقصى لضغط التشغ ل المسموح به تسبقه األحرف ب  المغلقة، 

ها  لالسممممممتشدام باعتباره أسممممممطوانة لنقل األسمممممم ت ل ن )بما   هيكل عندما يكون   مالحظة:  في ذلك المواد   األسممممممطوانة موجَّ
 ال يلزم وضع عالمة ضغط التشغ ل حتى تُستكمل أسطوانة نقل األس ت ل ن.   المسامية(، 

اللتر معبرا  السممعة المائية ب  والغازات المذابة، في حالة أوعية ضممغط الغازات المسمم لة والغازات المسمم لة المبردة، )ن(
. ويمكن إغفمممال األرقممام الواردة بعمممد  "L"يل هممما الحرف   عنهممما بثالثممة أرقممام معنويممة مقربممة نزوال  حتى آخر رقم
 االسمية عددا  صحيحا ؛ العالمة العشرية إذا كانت ةيمة السعة المائية الدنيا أو

 (:1001األمم المتحدة  رقم) األست ل ن المذابأسطوانات  في حالة )ع(

ومعدات التشممممغ ل )بما في الفارل   هيكل األسممممطوانةإجمالي كتلة الكتلة الفارغة بالك لوغرام المكونة من  ‘1‘
والغاز المشمممممممممممبع، معبرا  عنها   ،تنزع أثناء الملء، وأن طالء، والمذي  التي ال ذلك المادة المسمممممممممممامية(

عشممممممممممممممرن واحمد على   يمذكر رقمب. و KGاألخ ر ويل هما الحرفمان ب بثالثمة أرقمام معنويمة مقربمة نزوال  للرقم
كغ، يعبر عن الكتلة  1حالة أوعية الضممممممممممغط التي تقل كتلتها عن   األقل بعد العالمة العشممممممممممرية. وفي
ب ن نزوال  للرقم  األخ ر؛ برقم ن معنوي ن مقرَّ

 المادة المسامية )مثل االسم أو العالمة التجارية(؛  وتعريف ‘2‘

 ب؛KGلوءة بالك لوغرام يل ها الحرفان بوإجمالي كتلة أسطوانة األس ت ل ن المم ‘3‘

 :(3374األمم المتحدة  رقمأسطوانات األس ت ل ن الشالي من المذي  ) في حالة )ل(

هيكل األسممممممممممممطوانة الفارل ومعدات التشممممممممممممغ ل )بما في ذلك  إجمالي كتلة الكتلة الفارغة بالك لوغرام المكونة من ‘1‘
األخ ر  تنزع أثناء الملء وأن طالء، معبرا  عنها بثالثة أرقام معنوية مقربة نزوال  للرقم التي ال المادة المسمممامية(
حالة أوعية الضممممممغط  عشممممممرن واحد على األقل بعد العالمة العشممممممرية. وفي ب. ويذكر رقمKGويل هما الحرفان ب

 األخ ر؛ للرقم  كغ، يعبر عن الكتلة برقم ن معنوي ن مقرب ن نزوال   1التي تقل كتلتها عن  

 المادة المسامية )مثل االسم أو العالمة التجارية(؛  وتعريف ‘2‘
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 السجالت 6-2-2-6-6

واالختبارات الدورية المتعلقة بأوعية الضمغط )سمواء اجتازت   تحتفي   ئة الفحص واالختبار الدوري ن بسمجالت الفحوص 
 سنة. 15تقل عن  في ذلك مكان مرفق االختبار، لمدة ال فشلت ف ها( بما  ذه الفحوص أم

يسممممح  وعاء الضممممغط   يحتفي مالك أوعية الضممممغط بسممممجل مطابق حتى موعد الفحص واالختبار الدوري ن التالي ما لم 
 من الشدمة بصورة دائمة.

 وضع العالمات على أوعية الضغط القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة 6-2-2-7

الفلزيمممة التي تحممممل عالممممة األمم المتحمممدة في  مالحظة:               ترد اشمممممممممممممتراطمممات وضمممممممممممممع العالممممات على منظوممممات التشزين اله مممدريمممديمممة 
  ترد اشممممتراطات ، فيما 10- 2- 2- 6األسممممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة في الفقرة ، وترد اشممممتراطات وضممممع العالمات على حزم  9- 2- 2- 6الفقرة 

 .11-2-2-6وضع العالمات على وسائل اإلغالق في الفقرة 

أوعيمة الضممممممممممممممغط واألوعيمة القّريمة المغلقمة القمابلمة إلعمادة المملء التي تحممل عالممة األمم المتحمدة  هيماوملتوضممممممممممممممع على   6-2-2-7-1
تحفر(.  تنقش أو واضحة ومقروءة وكذلك عالمات التشغ ل والتصنيع. وتثبت  ذه العالمات بصورة دائمة )وأن ُتشتم مثال  أو  توشهاداعالمات 

وعاء الضممممممغط )مثل طوق ملحوم   هيكلعلى جزء مثبت بصممممممورة دائمة على  عنقه أو قمته أو وتوضممممممع العالمات على كت  وعاء الضممممممغط أو
مغلق(. ويبلغ الحممد األدنى لحجم العالمممات، بمماسممممممممممممممتثنمماء رمز تعبئممة األمم   قّرن لوحممة مقمماومممة للتممآوممل ملحومممة على الغالف الشممارجي لوعمماء   أو

ويكون الحد األدنى مم.  140مم ألوعية الضممممغط التي يقل قطر ا عن   2,5أوثر و مم أو  140مم ألوعية الضممممغط التي يبلغ قطر ا   5المتحدة، 
 مم. 140مم ألوعية الضغط التي يقل قطر ا عن   5أوثر و مم أو 140 مم ألوعية الضغط التي يبلغ قطر ا 10لحجم رمز تعبئة األمم المتحدة 

 توضع عالمات الشهادة التالية: 6-2-2-7-2

 ؛ رمز تعبئة األمم المتحدة  )أ(

الصممممممممممممممهريج   حماويمات السمممممممممممممموائم  المرنمة أو أن العبوة أوال يسممممممممممممممتشمدم  مذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبمات   
   2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل   أو النقال

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو

 (؛ISO 9809-1الم يار التقني المستشدم في التصميم والبناء واالختبار )مثل  )ب(

 .ISO 3807في حالة أسطوانات نقل األس ت ل ن، يج  أيضا  وضع عالمة الم يار  مالحظة:
 و مب ن بممالعالمممة المم ّ زة الموضمممممممممممممموعممة على المركبممات في نظممام   الحروف التي تممدّل على بلممد االعتممماد كممما )ج(

 ؛(2)الدوليالمرور 

: ألغراض  ذه العالمة يُقصممممد ببلد االعتماد بلد السمممملطة المشتصممممة التي أذنت بإجراء الفحص واالختبار األول  ن  مالحظة 
 لفرادى األوعية عند التصنيع 

 طابع  وية   ئة الفحص المسجلة لدى السلطة المشتصة في البلد المرخّ ص بوضع العالمة؛ عالمة أو )د(

 ، السنة )أربعة أرقام( ثم الشهر )رقمان( يفصل ب نهما شرطة مائلة )أنب/ب(؛األولي الفحصتاري    )ه(

  هيكل )ب( وكانت   ئتا فحص    3- 4- 1- 2- 6عندما تشضممع أسممطوانة نقل األسمم ت ل ن لتق يم التوافق وفقا  للفقرة   مالحظة:
األسممطوانة وأسممطوانة نقل األسمم ت ل ن مشتلفت ن، يلزم وضممع العالمات المشممار إل ها في النقطة )د( الشاصممة بكل منهما. وال  

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949ت في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورا (2)
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  ئة الفحص المسممممؤولة   اعتماد سمممم ت ل ن المسممممتكملة. وإذا كان بلد  )ه( ألسممممطوانة نقل األ  األولي يلزم سمممموى تاري  الفحص  
 عن التفتيش والفحص األول  ن مشتلفا ، تطبق عالمة ثانية كما يرد في النقطة )ج(. 

 توضع عالمات التشغ ل التالية: 6-2-2-7-3

 ؛"BAR"ويليه الحروف  "PH"اختبار الضغط مقيسا  بالبار يسبقه الحرفان  )و(

اء الضمممممممممممغط الفارل متضممممممممممممنة جميع األجزاء المكونة المثبتة بشمممممممممممكل دائم )مثل حلقة العنق، حلقة القاعدة(  وتلة وع  )ز( 
 حماية   غطاء  أو   وسممممممممممم لة )وسمممممممممممائل( اإلغالق تشممممممممممممل  ذه الكتلة كتلة   (. وال KGبالك لوغرامات يل ها الحرفان بوغب) 

األسممممت ل ن. وتُب َّن  ذه الكتلة بثالثة أرقام   المادة المسممممامية المسممممتشدمة في  أن طالء أو  واقي الصمممممام أو  الصمممممام أو 
بة صمممممممممممممعودا  إلى الرقم  كغ، تبّ ن الكتلة برقم ن    1حالة األسمممممممممممممطوانات التي تقل كتلتها عن  األخ ر. وفي  معنوية مقرَّ
ب ن صمممعودا  إلى الرقم  ، األسمممت ل ن المذاب،  1001األمم المتحدة   حالة أوعية الضمممغط لرقم  األخ ر. وفي  معنوي ن مقرَّ

عشمممممممممممممرن واحد بعمد العالممة  ، األسمممممممممممممت ل ن الشمالي من الممذي ، يجم  على األقل بيمان رقم 3374األمم المتحمدة  ورقم 
 ك لوغرام؛   1العشرية ورقم ن في حالة أوعية الضغط عند استشدام األسطوانات التي تقل عن 

ب. و ذه العالمة ليسممممت مطلوبة MMالحد األدنى للسمممممك المضمممممون لجدار وعاء الضممممغط بالمم يليه الحرفان ب )ح(
 المغلقة؛ القّريةألوعية ل لألسطوانات المركبة أو أقل أو ألوعية الضغط التي تبلغ سعتها المائية لترا  واحدا  أو

( واألسمممممت ل ن الشالي من 1001األمم المتحدة   )رقم   في حالة أوعية ضمممممغط الغازات المضمممممغوطة واألسمممممت ل ن المذاب  )ط(
  القّريةوعية  األ حالة   ب؛ وفي PW(، ضمممممممممغط التشمممممممممغ ل بالبار يسمممممممممبقه الحرفان ب 3374األمم المتحدة  المذي  )رقم 

 ب. MAWPالحد األقصى لضغط التشغ ل المسموح به تسبقه األحرف ب  المغلقة، 

ها  لالسممممممتشدام باعتباره أسممممممطوانة لنقل األسمممممم ت ل ن )بما   هيكل عندما يكون   مالحظة:  في ذلك المواد   األسممممممطوانة موجَّ
 ال يلزم وضع عالمة ضغط التشغ ل حتى تُستكمل أسطوانة نقل األس ت ل ن.   المسامية(، 

اللتر معبرا  السممعة المائية ب  والغازات المذابة، في حالة أوعية ضممغط الغازات المسمم لة والغازات المسمم لة المبردة، )ن(
. ويمكن إغفمممال األرقممام الواردة بعمممد  "L"يل هممما الحرف   عنهممما بثالثممة أرقممام معنويممة مقربممة نزوال  حتى آخر رقم
 االسمية عددا  صحيحا ؛ العالمة العشرية إذا كانت ةيمة السعة المائية الدنيا أو

 (:1001األمم المتحدة  رقم) األست ل ن المذابأسطوانات  في حالة )ع(

ومعدات التشممممغ ل )بما في الفارل   هيكل األسممممطوانةإجمالي كتلة الكتلة الفارغة بالك لوغرام المكونة من  ‘1‘
والغاز المشمممممممممممبع، معبرا  عنها   ،تنزع أثناء الملء، وأن طالء، والمذي  التي ال ذلك المادة المسمممممممممممامية(

عشممممممممممممممرن واحمد على   يمذكر رقمب. و KGاألخ ر ويل هما الحرفمان ب بثالثمة أرقمام معنويمة مقربمة نزوال  للرقم
كغ، يعبر عن الكتلة  1حالة أوعية الضممممممممممغط التي تقل كتلتها عن   األقل بعد العالمة العشممممممممممرية. وفي
ب ن نزوال  للرقم  األخ ر؛ برقم ن معنوي ن مقرَّ

 المادة المسامية )مثل االسم أو العالمة التجارية(؛  وتعريف ‘2‘

 ب؛KGلوءة بالك لوغرام يل ها الحرفان بوإجمالي كتلة أسطوانة األس ت ل ن المم ‘3‘

 :(3374األمم المتحدة  رقمأسطوانات األس ت ل ن الشالي من المذي  ) في حالة )ل(

هيكل األسممممممممممممطوانة الفارل ومعدات التشممممممممممممغ ل )بما في ذلك  إجمالي كتلة الكتلة الفارغة بالك لوغرام المكونة من ‘1‘
األخ ر  تنزع أثناء الملء وأن طالء، معبرا  عنها بثالثة أرقام معنوية مقربة نزوال  للرقم التي ال المادة المسمممامية(
حالة أوعية الضممممممغط  عشممممممرن واحد على األقل بعد العالمة العشممممممرية. وفي ب. ويذكر رقمKGويل هما الحرفان ب

 األخ ر؛ للرقم  كغ، يعبر عن الكتلة برقم ن معنوي ن مقرب ن نزوال   1التي تقل كتلتها عن  

 المادة المسامية )مثل االسم أو العالمة التجارية(؛  وتعريف ‘2‘
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 ب؛KGوإجمالي كتلة أسطوانة األس ت ل ن المملوءة بالك لوغرام يل ها الحرفان ب ‘3‘

 توضع عالمات التصنيع التالية: 6-2-2-7-4

 المغلقة؛ القّريةألوعية ل(. و ذه العالمة ليست مطلوبة 25Eتحديد لول  األسطوانة )مثل  )م(

ترد المعلومات عن العالمات التي يمكن اسممممممممممممتعمالها لتحديد اللوال  في األسممممممممممممطوانات في الم يار  مالحظة:
ISO/TR 11364 -  المجموعة الوطنية والدولية للوال  عنق األسممممطوانة ونظام تحديد ا   -أسممممطوانات الغاز

 ووضع العالمات عل ها.

يكون بلد التصمنيع  و نفس بلد االعتماد تسمبق  عالمة الصمانع التي سمجلتها السملطة المشتصمة. وح ن ال  )ن( 
عالمة المم ّ زة المسممممممممممممتشدمة في  عالمة الصممممممممممممانع الحروف التي تدل على بلد الصممممممممممممنع كما  و مبّ ن بال 

 شرطة مائلة ب ن عالمة البلد وعالمة الصانع؛  . وتفصل مسافة أو (2)المركبات في نظام المرور الدولي 

ع    مالحظة: ع أسممطوانة األسمم ت ل ن ومصممّن  مشتلف ن،    األسممطوانة هيكل  في حالة أسممطوانات األسمم ت ل ن، إذا كان مصممّن 
 .ةاألس ت ل ن المستكمل فال يلزم سوى عالمة صانع أسطوانة

 المسلسل الذن وضعه الصانع؛ الرقم )س(

في حالة أوعية الضممممممممغط المصممممممممنوعة من الفوالذ وأوعية الضممممممممغط المركبة والمبطنة بالفوالذ لنقل الغازات التي  )ع(
الذن يب ن توافق الفوالذ مع محتويات الغاز )انظر   "H"تتضمممممممن خطر الهشمممممماشممممممة بفعل اله دروج ن، الحرف  

 (؛ISO 11114-1:2012يار الم 

يل ها فترة  ب  FINALب في حالة األسمممممممممطوانات واألناب   المركبة التي تصممممممممممم لكي تشدم فترة غ ر محدودة، الحروف  )ف( 
 (؛ "/"الشدمة مب نة بالسنة )أربعة أرقام(، ثم الشهر )رقمان(، يفصل ب نهما شرطة مائلة )أن 

سممنة واألسممطوانات واألناب    15في حالة األسممطوانات واألناب   المركبة التي تصمممم لكي تشدم فترة أوبر من  )ص(
 15ب يل هما التماري  الذن يأتي بعمد SERVICEالمركبمة التي تصمممممممممممممممم لكي تشمدم فترة غ ر محمدودة، الحروف ب

سممنة من تاري  الصممنع )الفحص األولي( مب نا  بالسممنة )أربعة أرقام(، ثم الشممهر )رقمان(، يفصممل ب نهما شممرطة  
 (."/"مائلة )أن 

وفقممممما   مالحظة: الشمممممدممممممة  فترة  اختبمممممار  برنمممممامج  اشممممممممممممممتراطمممممات  األولي  التصممممممممممممممميمي  النموذج  يجتممممماز   حمممممالمممممما 
، تصمممممممممممممبح عالمة فترة الشدمة األولية  ذه 2، المالحظة  2-1-2-2-6الفقرة  ، أو2الحظة  ، الم1-1-2-2-6للفقرة 

غ ر ضممرورية لونتاج في المسممتقبل. ويجوز أن تكون عالمة فترة الشدمة األولية غ ر مقروءة على أسممطوانات وأناب   
 نموذج تصميمي يستوفي اشتراطات برنامج اختبار فترة الشدمة.

 المات السابقة في ثالث مجموعات:ترّت  الع 6-2-2-7-5

باسمممممممممممممتثناء العالمات  4-7-2-2-6تكون عالمات الصمممممممممممممنع  ي المجموعة العليا وتظهر بالتتابع المب َّن في  •
)ف( و)ص( التي يجممم  أن تكون مجممماورة لعالممممات الفحص واالختبمممار المممدوري ن  4-7-2-2-6الواردة في  
 .7-7-2-2-6الواردة في 

، وضمممغط االختبار )و( يسمممبقه مباشمممرة 3-7-2-2-6تضمممم المجموعة الوسمممطى عالمات التشمممغ ل الواردة في   •
 ضغط التشغ ل )ط( إن كان األخ ر مطلوبا .

  
 __________ 

أو للسمممممم ر على الطرق    1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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يلي مثال   . وفيما2-7-2-2-6لسممممممممممممفلى وتظهر بالتتابع المب ن في  تكون عالمات الشممممممممممممهادة  ي المجموعة ا •
 للعالمات التي توضع على األسطوانة.

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

 )ط( )و( )ز( )ن( )ح( 
 8.5  MM 50 L 1.62 KG BAR300PH 200PW 

 )أ(  )ب( )ج( )د( )ه( 

  2000/12 IB F 1-9809ISO     

 

يسمممح بوضممع عالمات أخرى في مسمماحات غ ر الجدار الجانبي، شممريطة أن توضممع في مسمماحات منشفضممة اإلجهاد،  6-2-2-7-6
المغلقة يجوز أن توضمممع  ذه العالمات على لوحة منفصممملة ُتربط  القّريةوعية  األحالة   عمق يشلق تركزات إجهاد ضمممارة. وفي تكون بحجم أو وال

 ه العالمات مع العالمات المطلوبة.يجوز أن تتناقض  ذ الشارجي. وال بالغالف

باإلضممممممافة إلى العالمات السممممممابقة، توضممممممع على كل وعاء ضممممممغط، قابل إلعادة الملء ويسممممممتوفي اشممممممتراطات الفحص   6-2-2-7-7
 ، العالماُت التالية:4-2-2-6واالختبار الدوري ن الواردة في 

المممدوري ن كمممما  و مبّ ن بمممالعالممممة المم ّ زة الحروف التي تمممدل على البلمممد المرخّ ص له ئمممة الفحص واالختبمممار   )أ(
تكون  ذه العالمة ضممممرورية إذا كانت اله ئة معتمدة   . وال(2)المسممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي

 من السلطة المشتصة في البلد الذن وافق على التصنيع؛

 الختبار والفحص الدوري ن؛العالمة المسّجلة لله ئة المرخص لها من السلطة المشتصة بإجراء ا )ب(

تاري  الفحص واالختبار الدوري ن، السممممنة )رقمان( يل ها الشممممهر )رقمان( يفصممممل ب نهما شممممرطة مائلة )أنب/ب(.  )ج(
 ويجوز استشدام أربعة أرقام لتحديد السنة.

 وتظهر  ذه العالمات بنفس التتابع المذكور.

الضمممممممممغط عند  برم لعلى حلقة معدنية ملصمممممممممقة على األسمممممممممطوانة أو  7-7-2-2-6يمكن حفر العالمات وفقا  للفقرة  6-2-2-7-8
 الضغط. برم لتثب ت الصمام، وال يمكن نزعها إال بنزع الصمام من األسطوانة أو من 

 حذفت 6-2-2-7-9

 مل أرقام األمم المتحدةغير القابلة إلعادة الملء التي تحعلى األسطوانات وضع العالمات  6-2-2-8
غ ر القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة عالمات وشممممممممهادات واضممممممممحة    األسممممممممطوانات توضممممممممع على 6-2-2-8-1

  . وتوضع األسطوانة تحفر مثال ( على تنقش أو تشتم أو . وتثبت  ذه العالمات بصورة دائمة )تطبع أوباألسطوانة  العالمات الشاصةأو ومقروءة 
)وطوق ملحوم،   األسمطوانة على جزء مثبت بصمورة دائمة في عنقه أو قمته أو أو  هيكل األسمطوانة إذا كانت مطبوعة، على كت  العالمات، إال

 5ب، يكون الحد األدنى لحجم العالمات DO NOT REFILLيعاد الملءب ب وعالمة بال مثال (. وباسمممممممممتثناء رمز األمم المتحدة الشاص بالتعبئة
 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 ب؛KGوإجمالي كتلة أسطوانة األس ت ل ن المملوءة بالك لوغرام يل ها الحرفان ب ‘3‘

 توضع عالمات التصنيع التالية: 6-2-2-7-4

 المغلقة؛ القّريةألوعية ل(. و ذه العالمة ليست مطلوبة 25Eتحديد لول  األسطوانة )مثل  )م(

ترد المعلومات عن العالمات التي يمكن اسممممممممممممتعمالها لتحديد اللوال  في األسممممممممممممطوانات في الم يار  مالحظة:
ISO/TR 11364 -  المجموعة الوطنية والدولية للوال  عنق األسممممطوانة ونظام تحديد ا   -أسممممطوانات الغاز

 ووضع العالمات عل ها.

يكون بلد التصمنيع  و نفس بلد االعتماد تسمبق  عالمة الصمانع التي سمجلتها السملطة المشتصمة. وح ن ال  )ن( 
عالمة المم ّ زة المسممممممممممممتشدمة في  عالمة الصممممممممممممانع الحروف التي تدل على بلد الصممممممممممممنع كما  و مبّ ن بال 

 شرطة مائلة ب ن عالمة البلد وعالمة الصانع؛  . وتفصل مسافة أو (2)المركبات في نظام المرور الدولي 

ع    مالحظة: ع أسممطوانة األسمم ت ل ن ومصممّن  مشتلف ن،    األسممطوانة هيكل  في حالة أسممطوانات األسمم ت ل ن، إذا كان مصممّن 
 .ةاألس ت ل ن المستكمل فال يلزم سوى عالمة صانع أسطوانة

 المسلسل الذن وضعه الصانع؛ الرقم )س(

في حالة أوعية الضممممممممغط المصممممممممنوعة من الفوالذ وأوعية الضممممممممغط المركبة والمبطنة بالفوالذ لنقل الغازات التي  )ع(
الذن يب ن توافق الفوالذ مع محتويات الغاز )انظر   "H"تتضمممممممن خطر الهشمممممماشممممممة بفعل اله دروج ن، الحرف  

 (؛ISO 11114-1:2012يار الم 

يل ها فترة  ب  FINALب في حالة األسمممممممممطوانات واألناب   المركبة التي تصممممممممممم لكي تشدم فترة غ ر محدودة، الحروف  )ف( 
 (؛ "/"الشدمة مب نة بالسنة )أربعة أرقام(، ثم الشهر )رقمان(، يفصل ب نهما شرطة مائلة )أن 

سممنة واألسممطوانات واألناب    15في حالة األسممطوانات واألناب   المركبة التي تصمممم لكي تشدم فترة أوبر من  )ص(
 15ب يل هما التماري  الذن يأتي بعمد SERVICEالمركبمة التي تصمممممممممممممممم لكي تشمدم فترة غ ر محمدودة، الحروف ب

سممنة من تاري  الصممنع )الفحص األولي( مب نا  بالسممنة )أربعة أرقام(، ثم الشممهر )رقمان(، يفصممل ب نهما شممرطة  
 (."/"مائلة )أن 

وفقممممما   مالحظة: الشمممممدممممممة  فترة  اختبمممممار  برنمممممامج  اشممممممممممممممتراطمممممات  األولي  التصممممممممممممممميمي  النموذج  يجتممممماز   حمممممالمممممما 
، تصمممممممممممممبح عالمة فترة الشدمة األولية  ذه 2، المالحظة  2-1-2-2-6الفقرة  ، أو2الحظة  ، الم1-1-2-2-6للفقرة 

غ ر ضممرورية لونتاج في المسممتقبل. ويجوز أن تكون عالمة فترة الشدمة األولية غ ر مقروءة على أسممطوانات وأناب   
 نموذج تصميمي يستوفي اشتراطات برنامج اختبار فترة الشدمة.

 المات السابقة في ثالث مجموعات:ترّت  الع 6-2-2-7-5

باسمممممممممممممتثناء العالمات  4-7-2-2-6تكون عالمات الصمممممممممممممنع  ي المجموعة العليا وتظهر بالتتابع المب َّن في  •
)ف( و)ص( التي يجممم  أن تكون مجممماورة لعالممممات الفحص واالختبمممار المممدوري ن  4-7-2-2-6الواردة في  
 .7-7-2-2-6الواردة في 

، وضمممغط االختبار )و( يسمممبقه مباشمممرة 3-7-2-2-6تضمممم المجموعة الوسمممطى عالمات التشمممغ ل الواردة في   •
 ضغط التشغ ل )ط( إن كان األخ ر مطلوبا .

  
 __________ 

أو للسمممممم ر على الطرق    1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
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يلي مثال   . وفيما2-7-2-2-6لسممممممممممممفلى وتظهر بالتتابع المب ن في  تكون عالمات الشممممممممممممهادة  ي المجموعة ا •
 للعالمات التي توضع على األسطوانة.

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

 )ط( )و( )ز( )ن( )ح( 
 8.5  MM 50 L 1.62 KG BAR300PH 200PW 

 )أ(  )ب( )ج( )د( )ه( 

  2000/12 IB F 1-9809ISO     

 

يسمممح بوضممع عالمات أخرى في مسمماحات غ ر الجدار الجانبي، شممريطة أن توضممع في مسمماحات منشفضممة اإلجهاد،  6-2-2-7-6
المغلقة يجوز أن توضمممع  ذه العالمات على لوحة منفصممملة ُتربط  القّريةوعية  األحالة   عمق يشلق تركزات إجهاد ضمممارة. وفي تكون بحجم أو وال

 ه العالمات مع العالمات المطلوبة.يجوز أن تتناقض  ذ الشارجي. وال بالغالف

باإلضممممممافة إلى العالمات السممممممابقة، توضممممممع على كل وعاء ضممممممغط، قابل إلعادة الملء ويسممممممتوفي اشممممممتراطات الفحص   6-2-2-7-7
 ، العالماُت التالية:4-2-2-6واالختبار الدوري ن الواردة في 

المممدوري ن كمممما  و مبّ ن بمممالعالممممة المم ّ زة الحروف التي تمممدل على البلمممد المرخّ ص له ئمممة الفحص واالختبمممار   )أ(
تكون  ذه العالمة ضممممرورية إذا كانت اله ئة معتمدة   . وال(2)المسممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي

 من السلطة المشتصة في البلد الذن وافق على التصنيع؛

 الختبار والفحص الدوري ن؛العالمة المسّجلة لله ئة المرخص لها من السلطة المشتصة بإجراء ا )ب(

تاري  الفحص واالختبار الدوري ن، السممممنة )رقمان( يل ها الشممممهر )رقمان( يفصممممل ب نهما شممممرطة مائلة )أنب/ب(.  )ج(
 ويجوز استشدام أربعة أرقام لتحديد السنة.

 وتظهر  ذه العالمات بنفس التتابع المذكور.

الضمممممممممغط عند  برم لعلى حلقة معدنية ملصمممممممممقة على األسمممممممممطوانة أو  7-7-2-2-6يمكن حفر العالمات وفقا  للفقرة  6-2-2-7-8
 الضغط. برم لتثب ت الصمام، وال يمكن نزعها إال بنزع الصمام من األسطوانة أو من 

 حذفت 6-2-2-7-9

 مل أرقام األمم المتحدةغير القابلة إلعادة الملء التي تحعلى األسطوانات وضع العالمات  6-2-2-8
غ ر القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة عالمات وشممممممممهادات واضممممممممحة    األسممممممممطوانات توضممممممممع على 6-2-2-8-1

  . وتوضع األسطوانة تحفر مثال ( على تنقش أو تشتم أو . وتثبت  ذه العالمات بصورة دائمة )تطبع أوباألسطوانة  العالمات الشاصةأو ومقروءة 
)وطوق ملحوم،   األسمطوانة على جزء مثبت بصمورة دائمة في عنقه أو قمته أو أو  هيكل األسمطوانة إذا كانت مطبوعة، على كت  العالمات، إال

 5ب، يكون الحد األدنى لحجم العالمات DO NOT REFILLيعاد الملءب ب وعالمة بال مثال (. وباسمممممممممتثناء رمز األمم المتحدة الشاص بالتعبئة
 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
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مم. ويكون أصغر حجم لرمز األمم المتحدة   140التي يقل قطر ا عن   لألسطوانات مم  2,5أوثر و مم أو  140التي يبلغ قطر ا    لألسطوانات مم
مم. ويبلغ الحجم    140التي يقمل قطر ما عن    لألسممممممممممممممطوانمات  مم  5أوثر و مم أو  140التي يبلغ قطر ما   لألسممممممممممممممطوانمات  مم  10 الشماص بمالتعبئمة

 مم. 5ب DO NOT REFILLيعاد الملءب ب األصغر لعالمة بال

فيما عدا )ز( و)ح( و)م(. ويمكن االسمممممممممتعاضمممممممممة عن  4-7-2-2-6إلى  2-7-2-2-6تطبق العالمات الواردة في   6-2-2-8-2
 مم. 5يقل ارتفاعها عن  دفعة اإلنتاج. وباإلضافة إلى ذلك، توضع عبارة بال يعاد الملءب بحروف ال ( برقمOالمسلسل ) الرقم

 .5-7-2-2-6تنطبق االشتراطات الواردة في  6-2-2-8-3

 غ ر القابلة إلعادة الملء، بسب  حجمها، االستعاضة عن  ذه العالمات الدائمة بوضع بطاقة وسم.  األسطوانات يجوز في   مالحظة:
ون بحجم  تك يسمممح بوضممع عالمات أخرى بشممرط أن توضممع في مسمماحات منشفضممة اإلجهاد غ ر الجدار الجانبي، وأال 6-2-2-8-4

 يجوز أن تتناقض  ذه العالمات مع العالمات المطلوبة. وعمق يولدان تركزات إجهاد ضارة، وال

 وضع العالمات على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تحمل أرقام األمم المتحدة 6-2-2-9
العالمات الواضممممحة والمقروءة الواردة   مم المتحدةاأل  توضممممع على منظومات التشزين اله دريدية الفلزية التي تحمل أرقام 6-2-2-9-1

 قممة  بالشمدش( على منظومات التشزين اله مدريدية الفلزية، وذلك على كت  أو  بالنقش، أو  أدناه. وُتثبمَّت  ذه العالمات بصمممممممممممممورة دائممة )بالشتم، مثال ، أو 
 5الفلزية. وباسمممممتثناء رمز التعبئة الشاص باألمم المتحدة، يكون الحد األدنى لحجم  ذه العالمات   عنق كل من منظومات التشزين اله دريدية أو

مم على منظوممات التشزين اله مدريمديمة    2,5أوثر، و مم أو  140 مم لمنظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة التي يبلغ أصممممممممممممممغر بعمد إجممالي لهما
مم على منظومات  10رمز التعبئة الشاص باألمم المتحدة فيكون أصممممممممغر حجم له   مم. أما 140الفلزية التي يقل أصممممممممغر بعد إجمالي لها عن 

مم على منظومات التشزين اله دريدية الفلزية التي  5أوثر، و مم أو 140التشزين اله دريدية الفلزية التي يكون أصممممممغر بعد إجمالي لها مسمممممماويا   
 مم. 140 يكون أصغر بعد إجمالي لها أقل من

 توضع العالمات التالية: 6-2-2-9-2

 ؛  رمز التعبئة الشاص باألمم المتحدة )أ(

الصمممممهريج النقال  حاويات السممممموائ  المرنة أو ال يسمممممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 3-6 وأ 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 )الم يار التقني المستعَمل للتصميم والصنع واالختبار(؛ "ISO 16111"و )ب(

في   والحروف التي تدّل على بلد االعتماد كما  و مب ن بالعالمة المم ّ زة المسمتشدمة في المركبات ذات المحركات  )ج(
 ؛(2)نظام المرور الدولي

  ألغراض  ذه العالمة ُيقصمممد ببلد االعتماد بلد السممملطة المشتصمممة التي أذنت بإجراء الفحص واالختبار: مالحظة 
 األول  ن لفرادى المعدات عند التصنيع

لة لدى السلطة المشتصة في البلد المرخّ ص بوضع العالمات؛  والعالمة أو  )د(   الدمغة المم ّ زة لهوية   ئة الفحص المسجَّ

 (؛ "/"، السنة )أربعة أرقام(، ثم الشهر )رقمان( يفصل ب نهما شرطة مائلة )أن األولي   وتاري  الفحص  )ه( 

 ؛ "BAR"ويليه الحروف   "PH"وضغط اختبار الوعاء بالبار، يسبقه الحرفان  )و( 

 __________ 

للسممممممممم ر على الطرق    1949المم زة لدولة التسمممممممممج ل المسمممممممممتشدمة في الشممممممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام العالمة   (2)
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ويليه الحروف   "RCP"وضممممممممغط الحمولة المقدَّر بالبار لمنظومة التشزين اله دريدية الفلزية، يسممممممممبقه الحروف  )ز(
BAR"؛ 

لة لدى السمملطة المشتصممة. وإذا كان بلد الصممنع غ ر بلد الموافقة يوضممع قبل عالمة الصممانع   )ح(  وعالمة الصممانع المسممجَّ
في   الحروف التي تدل على بلد الصمممممممممنع كما  و مب ن بالعالمة المم ّ زة الموضممممممممموعة على المركبات ذات المحركات 

 بشرطة مائلة؛   ن عالمة البلد وعالمة الصانع بفسحة أو . وُيفَصل ب ( 2) نظام المرور الدولي 

 المسلسل الذن وضعه الصانع؛  الرقم  )ط( 

داللة على مواءمة الفوالذ    "H"األوعية المركبة ذات البطانة الفوالذية، يوضمع الحرف   وفي حالة األوعية الفوالذية أو  )ن( 
 (؛ 1SO 11114-1:2012)انظر الم يار  

  "FINAL"تشزين اله دريدية الفلزية المحدودة العمر، تاري  االنقضاء، مدلوال عليه بالحروف وفي حالة منظومات ال  )ع( 
 (. "/" يل ها السنة )أربعة أرقام(، ثم الشهر )رقمان(، يفصل ب نهما شرطة مائلة )أن 

االختبار )و( يسممممممبقه مباشممممممرة تظهر عالمات الشممممممهادة المب َّنة في البنود )أ( إلى )ه( أعاله بالتتابع المذكور. وضممممممغط  
 ضغط الحمولة المقدَّر )ز(. وتظهر عالمات الصنع المبّ نة في البنود )ح( إلى )ع( أعاله بالتتابع المذكور.

وُيسمممممح بوضممممع عالمات أخرى في المسمممماحات غ ر الجدار الجانبي، بشممممرط أن يكون ذلك في المسمممماحات المنشفضممممة   6-2-2-9-3
 يجوز أن تتعارض  ذه العالمات مع العالمات المطلوبة. يسببان ترّكزات إجهاد ضارة. وال ق الاإلجهاد، وأن تكون بحجم وعم

باإلضمممممممممممممافة إلى العالمات المتقدم بيانها، ُتعلَّم كل منظومة تشزين   دريدية معدنية مسمممممممممممممتوفية الشمممممممممممممتراطات الفحص   6-2-2-9-4
 بالعالمات التالية: 4-2-2-6واالختبار الدوري ن المبّ نة في 

الحروف التي تمممدل على البلمممد المرخّ ص له ئمممة الفحص واالختبمممار المممدوري ن، كمممما  و مب ن بمممالعالممممة المم ّ زة  )أ(
تكون  ذه العالمات مطلوبة إذا كانت   . وال(2) المستشدمة في المركبات ذات المحركات في نظام المرور الدولي

 ق على الصنع؛ ذه اله ئة معتمدة لدى السلطة المشتصة في البلد الذن واف

لتها السلطة المشتصة إجراء الفحص واالختبار الدوري ن؛ )ب( لة لله ئة التي خوَّ  العالمة المسجَّ

(.  "/"تاري  الفحص واالختبار الدوري ن، السمممممممنة )رقمان(، ثم الشمممممممهر )رقمان(، يفصمممممممل ب نهما خط مائل )أن   )ج(
 ويجوز استعمال أربعة أرقام لتحديد السنة.

 ت المتقدم ذكر ا بالتتابع المب َّن.وتظهر العالما 

 وضع العالمات على حزم األسطوانات 6-2-2-10

. وتوضمع العالمات 7-2-2-6 لممممممممممممممم أسمطوانات وفقا   في حزمالمركّبة  األسمطوانات  هياول  توضمع العالمات على فرادى   6-2-2-10-1
 .11-2-2-6 لمحزم األسطوانات وفقا   التي تضمهاعلى فرادى وسائل اإلغالق 

واضمممحة ومقروءة، وكذلك عالمات وشمممهادات  توضمممع على حزم األسمممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة عالمات  6-2-2-10-2
  ى إطار حزمة األسطوانات. تحفر( على لوحة تثبَّت بصورة دائمة عل  تنقش أو  التشغ ل والتصنيع. وتثبت  ذه العالمات بصورة دائمة )وأن ُتشتم مثال  أو 

 مم. 10مم. ويكون الحد األدنى لحجم رمز تعبئة األمم المتحدة  5ويبلغ الحد األدنى لحجم العالمات، باستثناء رمز تعبئة األمم المتحدة،  

 توضع العالمات التالية: 6-2-2-10-3

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه(؛2-7-2-2-6عالمات الشهادة المب نة في  )أ(

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في (2)
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مم. ويكون أصغر حجم لرمز األمم المتحدة   140التي يقل قطر ا عن   لألسطوانات مم  2,5أوثر و مم أو  140التي يبلغ قطر ا    لألسطوانات مم
مم. ويبلغ الحجم    140التي يقمل قطر ما عن    لألسممممممممممممممطوانمات  مم  5أوثر و مم أو  140التي يبلغ قطر ما   لألسممممممممممممممطوانمات  مم  10 الشماص بمالتعبئمة

 مم. 5ب DO NOT REFILLيعاد الملءب ب األصغر لعالمة بال

فيما عدا )ز( و)ح( و)م(. ويمكن االسمممممممممتعاضمممممممممة عن  4-7-2-2-6إلى  2-7-2-2-6تطبق العالمات الواردة في   6-2-2-8-2
 مم. 5يقل ارتفاعها عن  دفعة اإلنتاج. وباإلضافة إلى ذلك، توضع عبارة بال يعاد الملءب بحروف ال ( برقمOالمسلسل ) الرقم

 .5-7-2-2-6تنطبق االشتراطات الواردة في  6-2-2-8-3

 غ ر القابلة إلعادة الملء، بسب  حجمها، االستعاضة عن  ذه العالمات الدائمة بوضع بطاقة وسم.  األسطوانات يجوز في   مالحظة:
ون بحجم  تك يسمممح بوضممع عالمات أخرى بشممرط أن توضممع في مسمماحات منشفضممة اإلجهاد غ ر الجدار الجانبي، وأال 6-2-2-8-4

 يجوز أن تتناقض  ذه العالمات مع العالمات المطلوبة. وعمق يولدان تركزات إجهاد ضارة، وال

 وضع العالمات على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تحمل أرقام األمم المتحدة 6-2-2-9
العالمات الواضممممحة والمقروءة الواردة   مم المتحدةاأل  توضممممع على منظومات التشزين اله دريدية الفلزية التي تحمل أرقام 6-2-2-9-1

 قممة  بالشمدش( على منظومات التشزين اله مدريدية الفلزية، وذلك على كت  أو  بالنقش، أو  أدناه. وُتثبمَّت  ذه العالمات بصمممممممممممممورة دائممة )بالشتم، مثال ، أو 
 5الفلزية. وباسمممممتثناء رمز التعبئة الشاص باألمم المتحدة، يكون الحد األدنى لحجم  ذه العالمات   عنق كل من منظومات التشزين اله دريدية أو

مم على منظوممات التشزين اله مدريمديمة    2,5أوثر، و مم أو  140 مم لمنظوممات التشزين اله مدريمديمة الفلزيمة التي يبلغ أصممممممممممممممغر بعمد إجممالي لهما
مم على منظومات  10رمز التعبئة الشاص باألمم المتحدة فيكون أصممممممممغر حجم له   مم. أما 140الفلزية التي يقل أصممممممممغر بعد إجمالي لها عن 

مم على منظومات التشزين اله دريدية الفلزية التي  5أوثر، و مم أو 140التشزين اله دريدية الفلزية التي يكون أصممممممغر بعد إجمالي لها مسمممممماويا   
 مم. 140 يكون أصغر بعد إجمالي لها أقل من

 توضع العالمات التالية: 6-2-2-9-2

 ؛  رمز التعبئة الشاص باألمم المتحدة )أ(

الصمممممهريج النقال  حاويات السممممموائ  المرنة أو ال يسمممممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 3-6 وأ 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 )الم يار التقني المستعَمل للتصميم والصنع واالختبار(؛ "ISO 16111"و )ب(

في   والحروف التي تدّل على بلد االعتماد كما  و مب ن بالعالمة المم ّ زة المسمتشدمة في المركبات ذات المحركات  )ج(
 ؛(2)نظام المرور الدولي

  ألغراض  ذه العالمة ُيقصمممد ببلد االعتماد بلد السممملطة المشتصمممة التي أذنت بإجراء الفحص واالختبار: مالحظة 
 األول  ن لفرادى المعدات عند التصنيع

لة لدى السلطة المشتصة في البلد المرخّ ص بوضع العالمات؛  والعالمة أو  )د(   الدمغة المم ّ زة لهوية   ئة الفحص المسجَّ

 (؛ "/"، السنة )أربعة أرقام(، ثم الشهر )رقمان( يفصل ب نهما شرطة مائلة )أن األولي   وتاري  الفحص  )ه( 

 ؛ "BAR"ويليه الحروف   "PH"وضغط اختبار الوعاء بالبار، يسبقه الحرفان  )و( 

 __________ 

للسممممممممم ر على الطرق    1949المم زة لدولة التسمممممممممج ل المسمممممممممتشدمة في الشممممممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام العالمة   (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام  أو

 

259 

ويليه الحروف   "RCP"وضممممممممغط الحمولة المقدَّر بالبار لمنظومة التشزين اله دريدية الفلزية، يسممممممممبقه الحروف  )ز(
BAR"؛ 

لة لدى السمملطة المشتصممة. وإذا كان بلد الصممنع غ ر بلد الموافقة يوضممع قبل عالمة الصممانع   )ح(  وعالمة الصممانع المسممجَّ
في   الحروف التي تدل على بلد الصمممممممممنع كما  و مب ن بالعالمة المم ّ زة الموضممممممممموعة على المركبات ذات المحركات 

 بشرطة مائلة؛   ن عالمة البلد وعالمة الصانع بفسحة أو . وُيفَصل ب ( 2) نظام المرور الدولي 

 المسلسل الذن وضعه الصانع؛  الرقم  )ط( 

داللة على مواءمة الفوالذ    "H"األوعية المركبة ذات البطانة الفوالذية، يوضمع الحرف   وفي حالة األوعية الفوالذية أو  )ن( 
 (؛ 1SO 11114-1:2012)انظر الم يار  

  "FINAL"تشزين اله دريدية الفلزية المحدودة العمر، تاري  االنقضاء، مدلوال عليه بالحروف وفي حالة منظومات ال  )ع( 
 (. "/" يل ها السنة )أربعة أرقام(، ثم الشهر )رقمان(، يفصل ب نهما شرطة مائلة )أن 

االختبار )و( يسممممممبقه مباشممممممرة تظهر عالمات الشممممممهادة المب َّنة في البنود )أ( إلى )ه( أعاله بالتتابع المذكور. وضممممممغط  
 ضغط الحمولة المقدَّر )ز(. وتظهر عالمات الصنع المبّ نة في البنود )ح( إلى )ع( أعاله بالتتابع المذكور.

وُيسمممممح بوضممممع عالمات أخرى في المسمممماحات غ ر الجدار الجانبي، بشممممرط أن يكون ذلك في المسمممماحات المنشفضممممة   6-2-2-9-3
 يجوز أن تتعارض  ذه العالمات مع العالمات المطلوبة. يسببان ترّكزات إجهاد ضارة. وال ق الاإلجهاد، وأن تكون بحجم وعم

باإلضمممممممممممممافة إلى العالمات المتقدم بيانها، ُتعلَّم كل منظومة تشزين   دريدية معدنية مسمممممممممممممتوفية الشمممممممممممممتراطات الفحص   6-2-2-9-4
 بالعالمات التالية: 4-2-2-6واالختبار الدوري ن المبّ نة في 

الحروف التي تمممدل على البلمممد المرخّ ص له ئمممة الفحص واالختبمممار المممدوري ن، كمممما  و مب ن بمممالعالممممة المم ّ زة  )أ(
تكون  ذه العالمات مطلوبة إذا كانت   . وال(2) المستشدمة في المركبات ذات المحركات في نظام المرور الدولي

 ق على الصنع؛ ذه اله ئة معتمدة لدى السلطة المشتصة في البلد الذن واف

لتها السلطة المشتصة إجراء الفحص واالختبار الدوري ن؛ )ب( لة لله ئة التي خوَّ  العالمة المسجَّ

(.  "/"تاري  الفحص واالختبار الدوري ن، السمممممممنة )رقمان(، ثم الشمممممممهر )رقمان(، يفصمممممممل ب نهما خط مائل )أن   )ج(
 ويجوز استعمال أربعة أرقام لتحديد السنة.

 ت المتقدم ذكر ا بالتتابع المب َّن.وتظهر العالما 

 وضع العالمات على حزم األسطوانات 6-2-2-10

. وتوضمع العالمات 7-2-2-6 لممممممممممممممم أسمطوانات وفقا   في حزمالمركّبة  األسمطوانات  هياول  توضمع العالمات على فرادى   6-2-2-10-1
 .11-2-2-6 لمحزم األسطوانات وفقا   التي تضمهاعلى فرادى وسائل اإلغالق 

واضمممحة ومقروءة، وكذلك عالمات وشمممهادات  توضمممع على حزم األسمممطوانات التي تحمل عالمة األمم المتحدة عالمات  6-2-2-10-2
  ى إطار حزمة األسطوانات. تحفر( على لوحة تثبَّت بصورة دائمة عل  تنقش أو  التشغ ل والتصنيع. وتثبت  ذه العالمات بصورة دائمة )وأن ُتشتم مثال  أو 

 مم. 10مم. ويكون الحد األدنى لحجم رمز تعبئة األمم المتحدة  5ويبلغ الحد األدنى لحجم العالمات، باستثناء رمز تعبئة األمم المتحدة،  

 توضع العالمات التالية: 6-2-2-10-3

 )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه(؛2-7-2-2-6عالمات الشهادة المب نة في  )أ(

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في (2)
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  )و( و)ط( و)ن( والوزن اإلجمممالي إلطممار الحزمممة وجميع األجزاء 3- 7- 2- 2- 6مممات التشمممممممممممممغ ممل المب نممة في  وعال  )ب(
تحت   الحزم المعدة لنقل األسمت ل ن المذاب، المدرج  (. أما ومعدات التشمغ ل  األسمطوانات هياول  المركبة بصمورة دائمة ) 

، فتحممل  3374األمم المتحمدة   الشمالي من الممذيم ، الممدرج تحمت رقم  ، واألسممممممممممممممت ل ن1001األمم المتحمدة   رقم
 ؛ISO 10961:2010من الم يار  2-4-الكتلة الفارغة على النحو المب ن في الفقرة باء

 )ع(. )ن( و)س(، وحس  االقتضاء،4-7-2-2-6وعالمات التصنيع المب نة في  )ج(

 ترت  العالمات في ثالث مجموعات: 6-2-2-10-4

 )ج(؛3-10-2-2-6ن عالمات الصنع  ي المجموعة العليا وتظهر بالتتابع المب َّن في تكو  )أ(

- 6)ب(، وعالمة التشممغ ل الواردة في  3-10-2-2-6تضممم المجموعة الوسممطى عالمات التشممغ ل الواردة في   )ب(
 )ط( إن كانت األخ رة مطلوبة.3-7-2-2-6 )و( تسبقها عالمة التشغ ل الواردة في2-2-7-3

 )أ(.3-10-2-2-6 تكون عالمات الشهادة  ي المجموعة السفلى وتظهر بالتتابع المب ن في )ج(

 وضع العالمات على وسائل إغالق أوعية الضغط القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة 6-2-2-11
 أو ُتحفر(:  شتم أو ُتنقش توضع العالمات الدائمة التالية على وسائل اإلغالق بصورة واضحة ومقروءة )وأن تُ  

 عالمة تعريف الصانع؛ )أ(

 م يار التصميم؛ مسمىوم يار التصميم أو  )ب(

 وتاري  الصنع )السنة والشهر أو السنة واألسبوع(؛ )ج(

   ئة الفحص المسؤولة عن الفحص واالختبار األول  ن، ح ثما ينطبق.  تعريفوعالمة  )د(

 ما يكون أقل من ضغط االختبار الذن تش ر إليه رتبة وصلة تعبئة الصمام. يج  وضع عالمة ضغط اختبار الصمام عند  

 تحمل أرقام األمم المتحدة اشتراطات أوعية الضغط التي ال 6-2-3

، تصممم وتبنى وتفحص وتشتبر  2-2-6تصممم وتبنى وتفحص وتشتبر وتعتمد وفقا  الشمتراطات   أوعية الضمغط التي ال 6-2-3-1
 .1-2-6تقني تعترف به السلطة المشتصة، ووفقا  لالشتراطات العامة الواردة في  مرجعوتعتمد وفقا  ألحكام 

يوضممممممممممممع عل ها رمز تعبئة    ألحكام  ذا القسممممممممممممم الأوعية الضممممممممممممغط التي تصمممممممممممممم وتبنى وتفحص وتشتبر وتعتمد وفقا   6-2-3-2
 المتحدة. األمم

تبنى األسممطوانات واألناب   وأوعية الضممغط وحزم األسممطوانات وأوعية الضممغط االحتياطية المعدنية بح ا تكون نسممبة   6-2-3-3
 االنفجار الدنيا )ضغط االنفجار مقسوما  على ضغط االختبار( على النحو التالي:

 الضغط القابلة إلعادة الملء،ألوعية  1,50 

 ألوعية الضغط غ ر القابلة إلعادة الملء. 2,00 

 توضع العالمات وفقا  الشتراطات السلطة المشتصة في بلد االستشدام. 6-2-3-4

 أوعية الضغط االحتياطية 6-2-3-5

بطريقة مأمونة، يمكن أن للسمممممممممممماح بمناولة أوعية الضمممممممممممغط المنقولة داخل وعاء الضمممممممممممغط االحتياطي والتشلص منها  
أسممممطوانات الضممممغط، مثل الرؤوس المنبسممممطة، ووسممممائل الفتح  تسممممتشدم بشالف ذلك فيما يتصممممل باألسممممطوانات أو يتضمممممن التصممممميم معدات ال

 السريعة، والفتحات في الجزء االسطواني.
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حتياطية ظا رة بوضمممممممموح في  ويج  أن تكون التوج هات المتعلقة بالمناولة واالسممممممممتشدام المأمون ن ألوعية الضممممممممغط اال 
وثيقة تقديم الطل  إلى السممملطة المشتصمممة، وأن تشمممكل جزءا  من شمممهادة االعتماد. ويج  أن تذكر في شمممهادة االعتماد أوعية الضمممغط المرخص  

 بنقلها في وعاء الضغط االحتياطي. ويج  أيضا  إدراج قائمة بمواد صنع جميع األجزاء المحتمل مالمستها للبضائع الشطرة.

 ويج  أن يسلم الصانع نسشة من شهادة االعتماد إلى مالك وعاء الضغط االحتياطي. 

 3-2-6 يتفق مع الفقرة ويج  أن تحدد السمملطة المشتصممة عملية وضممع العالمات على أوعية الضممغط االحتياطية بما 
ضممممن العالمات الموضممموعة السمممعة المائية في االعتبار حسممم  االقتضممماء. ويج  أن تت  7-2-2-6مع أخذ أحكام وضمممع العالمات الواردة في  
 لوعاء الضغط االحتياطي وضغط اختباره.

 1يجوز تطب ق  ذه األحكام المتعلقة بأوعية الضممممممممغط االحتياطية على أوعية الضممممممممغط االحتياطية الجديدة اعتبارا  من  مالحظة:
كمانون   1عيمة الضممممممممممممممغط االحتيماطيمة الجمديمدة اعتبمارا  من  يرخص بشالف ذلمك، ويجم  تطبيقهما على جميع أو  ، مما لم2013ومانون الثماني/ينماير  

يتفق مع اللوائح الوطنية بموافقة السممممملطات المشتصمممممة في البلدان  . ويجوز اسمممممتشدام أوعية الضمممممغط االحتياطية المعتمدة بما2014الثاني/يناير  
 المستشدمة لها.

خراطيش الغاز( وخراطيش الخاليا الوقودية الحاوية اشـــتراطات رذاذات األيروســـول واألوعية الصـــغيرة الحاوية للغاز ) 6-2-4
 لغاز لهوب مسيَّل

  المسمممم َّلة  الغازات  اسممممتشدام  عند  ( بار   12)   باسممممكال  ميغا   1,2  س 50º عند   األيروسممممول  لرذاذات  الداخلي  الضممممغط  يتجاوز   ال  6-2-4-1
  غازات  اسممممممممتشدام  عند ( بار   15)  باسممممممممكال   ميغا   1,5و   اللهوبة،  غ ر   المسممممممممم َّلة  الغازات اسمممممممممتشدام عند(  بار 13.2) باسمممممممممكال ميغا 1.32و اللهوبة،

 .األض ق الحد يطبَّق متعددة، غازات من خليط وجود حالة   وفي .  لهوبة   غ ر  مذابة   أو   مضغوطة 

الختبار يجرن في حمام مائي سمماخن    خرطوشممة خاليا وقودية خرطوشممة غاز أو تشضممع كل رذاذة أيروسممول مملوءة أو 6-2-4-2
 .2-2-4-2-6 للرقم بديل معتمد لحمام الماء وفقا   أو 1-2-4-2-6 للرقم وفقا  

 اختبار حمام الماء الساخن 6-2-4-2-1
س  55º تكون درجة حرارة حمام الماء ومدة االختبار بح ا يصممممل الضممممغط الداخلي إلى الضممممغط الذن يصممممل إليه عند 6-2-4-2-1-1

س(.  50º خرطوشة الشاليا الوقودية عند خرطوشة الغاز أو في المائة من سعة رذاذة األيروسول أو  95يتجاوز الطور السائل   س إذا لم50º)أو  
خراطيش الشاليا الوقودية مصنوعة من مادة بالستيكية  أو خراطيش الغاز وانت رذاذات األيروسول أو وإذا كانت المحتويات حساسة للحرارة، أو

خرطوشمة   خرطوشمة غاز أو س، ولكن تشتبر باإلضمافة إلى ذلك رذاذة أو30ºو 20تصمبح ل نة عند  ذه الدرجة، تضمبط درجة حرارة الحمام ب ن  
 الحرارة األعلى. عند درجة 2 000خاليا وقودية من كل 

خرطوشمممممممة الشاليا الوقودية،  خرطوشمممممممة الغاز أو تشممممممموه دائم في رذاذة األيروسمممممممول أو يحدث أن تسمممممممرب أو يج  أال 6-2-4-2-1-2
خرطوشمممممة الشاليا الوقودية البالسمممممتيكية بسمممممب  الل ونة، شمممممريطة   خرطوشمممممة الغاز أو باسمممممتثناء أنه يمكن أن يحدث تشممممموه لرذاذة األيروسمممممول أو

 يحدث تسرب منها. أال

 ق البديلةالطرائ  6-2-4-2-2
يجوز، بناء  على موافقة السمممملطة المشتصممممة، اسممممتشدام طرائق بديلة توفر مسممممتوى معادال  من األمان، شممممريطة اسممممتيفاء  

 .3-2-4-2-6 أو 2-2-2-4-2-6، وعند االقتضاء، في 1-2-2-4-2-6االشتراطات المب نة في 

 نظام الجودة 6-2-4-2-2-1

خراطيش الشاليما الوقوديمة ومنتجي  خراطيش الغماز أو يتع ن وجود نظمام للجودة لمدى معبئي رذاذات األيروسمممممممممممممموالت أو 
التي  خراطيش الشاليا الوقودية المشمممو ة أو خراطيش الغاز أو مكوناتها. وينفذ نظام الجودة إجراءات تكفل رفض جميع رذاذات األيروسممموالت أو

 ها للنقل.يحدث تسرب ف ها، وعدم تقديم
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  )و( و)ط( و)ن( والوزن اإلجمممالي إلطممار الحزمممة وجميع األجزاء 3- 7- 2- 2- 6مممات التشمممممممممممممغ ممل المب نممة في  وعال  )ب(
تحت   الحزم المعدة لنقل األسمت ل ن المذاب، المدرج  (. أما ومعدات التشمغ ل  األسمطوانات هياول  المركبة بصمورة دائمة ) 

، فتحممل  3374األمم المتحمدة   الشمالي من الممذيم ، الممدرج تحمت رقم  ، واألسممممممممممممممت ل ن1001األمم المتحمدة   رقم
 ؛ISO 10961:2010من الم يار  2-4-الكتلة الفارغة على النحو المب ن في الفقرة باء

 )ع(. )ن( و)س(، وحس  االقتضاء،4-7-2-2-6وعالمات التصنيع المب نة في  )ج(

 ترت  العالمات في ثالث مجموعات: 6-2-2-10-4

 )ج(؛3-10-2-2-6ن عالمات الصنع  ي المجموعة العليا وتظهر بالتتابع المب َّن في تكو  )أ(

- 6)ب(، وعالمة التشممغ ل الواردة في  3-10-2-2-6تضممم المجموعة الوسممطى عالمات التشممغ ل الواردة في   )ب(
 )ط( إن كانت األخ رة مطلوبة.3-7-2-2-6 )و( تسبقها عالمة التشغ ل الواردة في2-2-7-3

 )أ(.3-10-2-2-6 تكون عالمات الشهادة  ي المجموعة السفلى وتظهر بالتتابع المب ن في )ج(

 وضع العالمات على وسائل إغالق أوعية الضغط القابلة إلعادة الملء التي تحمل عالمة األمم المتحدة 6-2-2-11
 أو ُتحفر(:  شتم أو ُتنقش توضع العالمات الدائمة التالية على وسائل اإلغالق بصورة واضحة ومقروءة )وأن تُ  

 عالمة تعريف الصانع؛ )أ(

 م يار التصميم؛ مسمىوم يار التصميم أو  )ب(

 وتاري  الصنع )السنة والشهر أو السنة واألسبوع(؛ )ج(

   ئة الفحص المسؤولة عن الفحص واالختبار األول  ن، ح ثما ينطبق.  تعريفوعالمة  )د(

 ما يكون أقل من ضغط االختبار الذن تش ر إليه رتبة وصلة تعبئة الصمام. يج  وضع عالمة ضغط اختبار الصمام عند  

 تحمل أرقام األمم المتحدة اشتراطات أوعية الضغط التي ال 6-2-3

، تصممم وتبنى وتفحص وتشتبر  2-2-6تصممم وتبنى وتفحص وتشتبر وتعتمد وفقا  الشمتراطات   أوعية الضمغط التي ال 6-2-3-1
 .1-2-6تقني تعترف به السلطة المشتصة، ووفقا  لالشتراطات العامة الواردة في  مرجعوتعتمد وفقا  ألحكام 

يوضممممممممممممع عل ها رمز تعبئة    ألحكام  ذا القسممممممممممممم الأوعية الضممممممممممممغط التي تصمممممممممممممم وتبنى وتفحص وتشتبر وتعتمد وفقا   6-2-3-2
 المتحدة. األمم

تبنى األسممطوانات واألناب   وأوعية الضممغط وحزم األسممطوانات وأوعية الضممغط االحتياطية المعدنية بح ا تكون نسممبة   6-2-3-3
 االنفجار الدنيا )ضغط االنفجار مقسوما  على ضغط االختبار( على النحو التالي:

 الضغط القابلة إلعادة الملء،ألوعية  1,50 

 ألوعية الضغط غ ر القابلة إلعادة الملء. 2,00 

 توضع العالمات وفقا  الشتراطات السلطة المشتصة في بلد االستشدام. 6-2-3-4

 أوعية الضغط االحتياطية 6-2-3-5

بطريقة مأمونة، يمكن أن للسمممممممممممماح بمناولة أوعية الضمممممممممممغط المنقولة داخل وعاء الضمممممممممممغط االحتياطي والتشلص منها  
أسممممطوانات الضممممغط، مثل الرؤوس المنبسممممطة، ووسممممائل الفتح  تسممممتشدم بشالف ذلك فيما يتصممممل باألسممممطوانات أو يتضمممممن التصممممميم معدات ال

 السريعة، والفتحات في الجزء االسطواني.
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حتياطية ظا رة بوضمممممممموح في  ويج  أن تكون التوج هات المتعلقة بالمناولة واالسممممممممتشدام المأمون ن ألوعية الضممممممممغط اال 
وثيقة تقديم الطل  إلى السممملطة المشتصمممة، وأن تشمممكل جزءا  من شمممهادة االعتماد. ويج  أن تذكر في شمممهادة االعتماد أوعية الضمممغط المرخص  

 بنقلها في وعاء الضغط االحتياطي. ويج  أيضا  إدراج قائمة بمواد صنع جميع األجزاء المحتمل مالمستها للبضائع الشطرة.

 ويج  أن يسلم الصانع نسشة من شهادة االعتماد إلى مالك وعاء الضغط االحتياطي. 

 3-2-6 يتفق مع الفقرة ويج  أن تحدد السمملطة المشتصممة عملية وضممع العالمات على أوعية الضممغط االحتياطية بما 
ضممممن العالمات الموضممموعة السمممعة المائية في االعتبار حسممم  االقتضممماء. ويج  أن تت  7-2-2-6مع أخذ أحكام وضمممع العالمات الواردة في  
 لوعاء الضغط االحتياطي وضغط اختباره.

 1يجوز تطب ق  ذه األحكام المتعلقة بأوعية الضممممممممغط االحتياطية على أوعية الضممممممممغط االحتياطية الجديدة اعتبارا  من  مالحظة:
كمانون   1عيمة الضممممممممممممممغط االحتيماطيمة الجمديمدة اعتبمارا  من  يرخص بشالف ذلمك، ويجم  تطبيقهما على جميع أو  ، مما لم2013ومانون الثماني/ينماير  

يتفق مع اللوائح الوطنية بموافقة السممممملطات المشتصمممممة في البلدان  . ويجوز اسمممممتشدام أوعية الضمممممغط االحتياطية المعتمدة بما2014الثاني/يناير  
 المستشدمة لها.

خراطيش الغاز( وخراطيش الخاليا الوقودية الحاوية اشـــتراطات رذاذات األيروســـول واألوعية الصـــغيرة الحاوية للغاز ) 6-2-4
 لغاز لهوب مسيَّل

  المسمممم َّلة  الغازات  اسممممتشدام  عند  ( بار   12)   باسممممكال  ميغا   1,2  س 50º عند   األيروسممممول  لرذاذات  الداخلي  الضممممغط  يتجاوز   ال  6-2-4-1
  غازات  اسممممممممتشدام  عند ( بار   15)  باسممممممممكال   ميغا   1,5و   اللهوبة،  غ ر   المسممممممممم َّلة  الغازات اسمممممممممتشدام عند(  بار 13.2) باسمممممممممكال ميغا 1.32و اللهوبة،

 .األض ق الحد يطبَّق متعددة، غازات من خليط وجود حالة   وفي .  لهوبة   غ ر  مذابة   أو   مضغوطة 

الختبار يجرن في حمام مائي سمماخن    خرطوشممة خاليا وقودية خرطوشممة غاز أو تشضممع كل رذاذة أيروسممول مملوءة أو 6-2-4-2
 .2-2-4-2-6 للرقم بديل معتمد لحمام الماء وفقا   أو 1-2-4-2-6 للرقم وفقا  

 اختبار حمام الماء الساخن 6-2-4-2-1
س  55º تكون درجة حرارة حمام الماء ومدة االختبار بح ا يصممممل الضممممغط الداخلي إلى الضممممغط الذن يصممممل إليه عند 6-2-4-2-1-1

س(.  50º خرطوشة الشاليا الوقودية عند خرطوشة الغاز أو في المائة من سعة رذاذة األيروسول أو  95يتجاوز الطور السائل   س إذا لم50º)أو  
خراطيش الشاليا الوقودية مصنوعة من مادة بالستيكية  أو خراطيش الغاز وانت رذاذات األيروسول أو وإذا كانت المحتويات حساسة للحرارة، أو

خرطوشمة   خرطوشمة غاز أو س، ولكن تشتبر باإلضمافة إلى ذلك رذاذة أو30ºو 20تصمبح ل نة عند  ذه الدرجة، تضمبط درجة حرارة الحمام ب ن  
 الحرارة األعلى. عند درجة 2 000خاليا وقودية من كل 

خرطوشمممممممة الشاليا الوقودية،  خرطوشمممممممة الغاز أو تشممممممموه دائم في رذاذة األيروسمممممممول أو يحدث أن تسمممممممرب أو يج  أال 6-2-4-2-1-2
خرطوشمممممة الشاليا الوقودية البالسمممممتيكية بسمممممب  الل ونة، شمممممريطة   خرطوشمممممة الغاز أو باسمممممتثناء أنه يمكن أن يحدث تشممممموه لرذاذة األيروسمممممول أو

 يحدث تسرب منها. أال

 ق البديلةالطرائ  6-2-4-2-2
يجوز، بناء  على موافقة السمممملطة المشتصممممة، اسممممتشدام طرائق بديلة توفر مسممممتوى معادال  من األمان، شممممريطة اسممممتيفاء  

 .3-2-4-2-6 أو 2-2-2-4-2-6، وعند االقتضاء، في 1-2-2-4-2-6االشتراطات المب نة في 

 نظام الجودة 6-2-4-2-2-1

خراطيش الشاليما الوقوديمة ومنتجي  خراطيش الغماز أو يتع ن وجود نظمام للجودة لمدى معبئي رذاذات األيروسمممممممممممممموالت أو 
التي  خراطيش الشاليا الوقودية المشمممو ة أو خراطيش الغاز أو مكوناتها. وينفذ نظام الجودة إجراءات تكفل رفض جميع رذاذات األيروسممموالت أو

 ها للنقل.يحدث تسرب ف ها، وعدم تقديم
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 يلي: ويشمل نظام الجودة ما 

 وص  الهيكل التنظيمي والمسؤوليات؛ )أ(

والتعليمات ذات الصمممممممممملة التي سممممممممممتسممممممممممتشدم في الفحص واالختبار، ومراةبة الجودة، وضمممممممممممان الجودة، وتنف ذ  )ب(
 العمليات؛

 الجودة؛ شهاداتوسجالت للجودة، من قب ل تقارير الفحص، وبيانات االختبار، وبيانات المعايرة و  )ج(

 ومراجعات تجريها اإلدارة لتأم ن تشغ ل نظام الجودة على نحو فعال؛ )د(

 وعملية لمراةبة الوثائق ومراجعتها؛ )ه(

 ووس لة لكش  الرذاذات غ ر المستوفية للمواصفات؛ )و(

 وبرامج للتدري  وأسال   لتأ  ل العامل ن المعن  ن؛ )ز(

 ي المنتج النهائي.وإجراءات لضمان عدم وجود عط  ف )ح(

  ويجرى تدق ق بدئي وتدةيقات دورية مقنعة للسمممملطة المشتصممممة. وتكفل  ذه التدةيقات أن يكون النظام المتفق عليه ُمرضمممميا   
 وفعاال ، وأن يظل كذلك. وُتشطر السلطة المشتصة مسبقا  بأن تعديل ُيتوخى إجراؤه في النظام المتفق عليه.

 رذادات األيروسول 6-2-4-2-2-2

 اختبارات الضغط واإلحكام التي تشضع لها رذاذات األيروسول قبل ملئها 6-2-4-2-2-2-1

س  55º يتجاوز الحد األقصمممى المتوقع في الرذاذات المملوءة عند تشضمممع كل رذاذة أيروسمممول فارغة لضمممغط يسممماون أو 
الضممممممممغط عن ثلثي الضممممممممغط   يقل  ذا س(. وال  50ºفي المائة من سممممممممعة رذاذة األيروسممممممممول عند   95يتجاوز الطور السممممممممائل  س إذا لم50º)أو 

عند ضممممممغط   1-. ث1مل بار    2-10×    3,3يتجاوز   المصمممممممم للرذاذات. فإذا أظهرت أية رذاذة أيروسممممممول دل ال  على التسممممممرب بمعدل يسمممممماون أو
 ع با  آخر، وج  رفضها. أظهرت تشو ا  أو االختبار، أو

 اختبار رذاذات األيروسول بعد ملئها 6-2-4-2-2-2-2

قبل عملية الملء، يتحقق القائم بعملية الملء من مالءمة ضمممممممبط جهاز التغضممممممم ن ويتأود من اسمممممممتشدام المادة الدافعة   
 المحددة في المواصفات.

  على األقل  يكفي ليكشم  وتوزن كل رذاذة مملوءة، وتشضمع الختبار اإلحكام. ويكون جهاز كشم  التسمرب حسماسما  بما 
 س.20ºعند  1-. ث1مل بار  3-10×  0,2معدل تسرب مقداره 

 وزن زائد. تشوه أو وُترفض أية رذاذة تكش  عن تسرب أو 

 خراطيش الغاز وخراطيش الشاليا الوقودية 6-2-4-2-2-3

 اختبارات الضغط التي تشضع لها خراطيش الغاز وخراطيش الشاليا الوقودية 6-2-4-2-2-3-1

يتجاوز الحد األقصمممممى المتوقع في   خرطوشمممممة خاليا وقودية لضمممممغط اختبار يسممممماون أو تشضمممممع كل خرطوشمممممة غاز أو 
س(. وضممممغط االختبار  ذا  و 50ºفي المائة من سممممعة الوعاء عند   95 يتجاوز الطور السممممائل س إذا لم50ºس )أو 55ºاألوعية المملوءة عند  

خراطيش الشاليا  يقل عن ثلثي الضمغط المصممم لشراطيش الغاز أو خرطوشمة الشاليا الوقودية ويج  أن ال الضمغط المحدد لشرطوشمة الغاز أو
  1- . ث1مل بار  2-10×  3.3يتجاوز  خرطوشممة خاليا وقودية دل ال  على التسممرب بمعدل يسمماون أو الوقودية. فإذا أظهرت أية خرطوشممة غاز أو

 ع با  آخر، وج  رفضها. أظهرت تشو ا  أو عند ضغط االختبار، أو
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 الوقودية خراطيش الشاليا اختبارات اإلحكام التي تشضع لها خراطيش الغاز أو 6-2-4-2-2-3-2

عدات وجدت( وم قبل عملية الملء وإحكام اإلغالق، يتأود المسمممممؤول عن الملء من إغالق جميع وسمممممائل اإلغالق )إن 
 اإلحكام المرتبطة بها بشكل مالئم ومن استشدام الغاز المحدد.

أنها  خرطوشممممممممممة خاليا وقودية تحتون على كتلة الغاز الصممممممممممحيحة ومن ويج  التحقق من أن كل خرطوشممممممممممة غاز أو 
  1- . ث1مل بار  3-10×  0,2 يكفي ليكشمم  على األقل معدل تسممرب مقداره تشضممع الختبار اإلحكام. ويكون جهاز كشمم  التسممرب حسمماسمما  بما

 س.20ºعند  

تتطابق ف ها كتلة الغاز مع الحدود المصمممممممممرح عنها للكتلة  خرطوشمممممممممة خاليا وقودية ال وُترفض أن خرطوشمممممممممة غاز أو 
 تشوه. تظهر دل ال  على تسرب أو أو

روسموالت واألوعية  األي   2-2-4-2-6و 1-2-4-2-6تشضمع لألحكام المب نة في  ر نا  بموافقة السملطة المشتصمة، ال 6-2-42-3
 الصغ رة التي يشترط تعقيمها ولكنها قد تتأثر تأّثرا ضارا  في اختبار حمام الماء الساخن، وذلك ق د الشروط التالية:

 أن تحتون على غازات غ ر لهوبة وإما )أ(

نات المنتجات الصمممم دلية ألغراض طبية أو '1'  شممممابه ما طبية بيطرية أو تحتون على مواد أخرى من مكوّ 
 من األغراض؛

 أو تحتون على مواد أخرى مستعملة في سياق إنتاج المنتجات الص دلية؛ '2'

 شابه؛ ما الطبية البيطرية أو أو ُتستعمل في التطبيقات الطبية أو '3'

الضممغط، مثل  وتحق ق مسممتوى مكاف  من السممالمة في اسممتعمال الصممانع طرائق بديلة لكشمم  التسممرب ومقاومة )ب(
ل وم وحمام الماء الساخن على عّ نة إحصائية ال  من كل دفعة إنتاجية؛ 2 000 في 1تقل عن  الكش  باله 

إشممراف سمملطة إدارة صممحية وطنية؛  ‘ أعاله، أن ُتصممَنع تحت2‘ و‘1وفي حالة المنتجات الصمم دلية وفقا  ل )أ(‘ )ج(
، إذا ( 3) (WHO)وأن ُتتَّبع في صممنعها مبادئ الممارسممة الصممناعية الج دة التي أقرتها منظمة الصممحة العالمية 

 اقتضت السلطة المشتصة ذلك.

 __________ 

(3) WHO Publication: “Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: 
Good manufacturing practices and inspection ”. 
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 يلي: ويشمل نظام الجودة ما 

 وص  الهيكل التنظيمي والمسؤوليات؛ )أ(

والتعليمات ذات الصمممممممممملة التي سممممممممممتسممممممممممتشدم في الفحص واالختبار، ومراةبة الجودة، وضمممممممممممان الجودة، وتنف ذ  )ب(
 العمليات؛

 الجودة؛ شهاداتوسجالت للجودة، من قب ل تقارير الفحص، وبيانات االختبار، وبيانات المعايرة و  )ج(

 ومراجعات تجريها اإلدارة لتأم ن تشغ ل نظام الجودة على نحو فعال؛ )د(

 وعملية لمراةبة الوثائق ومراجعتها؛ )ه(

 ووس لة لكش  الرذاذات غ ر المستوفية للمواصفات؛ )و(

 وبرامج للتدري  وأسال   لتأ  ل العامل ن المعن  ن؛ )ز(

 ي المنتج النهائي.وإجراءات لضمان عدم وجود عط  ف )ح(

  ويجرى تدق ق بدئي وتدةيقات دورية مقنعة للسمممملطة المشتصممممة. وتكفل  ذه التدةيقات أن يكون النظام المتفق عليه ُمرضمممميا   
 وفعاال ، وأن يظل كذلك. وُتشطر السلطة المشتصة مسبقا  بأن تعديل ُيتوخى إجراؤه في النظام المتفق عليه.

 رذادات األيروسول 6-2-4-2-2-2

 اختبارات الضغط واإلحكام التي تشضع لها رذاذات األيروسول قبل ملئها 6-2-4-2-2-2-1

س  55º يتجاوز الحد األقصمممى المتوقع في الرذاذات المملوءة عند تشضمممع كل رذاذة أيروسمممول فارغة لضمممغط يسممماون أو 
الضممممممممغط عن ثلثي الضممممممممغط   يقل  ذا س(. وال  50ºفي المائة من سممممممممعة رذاذة األيروسممممممممول عند   95يتجاوز الطور السممممممممائل  س إذا لم50º)أو 

عند ضممممممغط   1-. ث1مل بار    2-10×    3,3يتجاوز   المصمممممممم للرذاذات. فإذا أظهرت أية رذاذة أيروسممممممول دل ال  على التسممممممرب بمعدل يسمممممماون أو
 ع با  آخر، وج  رفضها. أظهرت تشو ا  أو االختبار، أو

 اختبار رذاذات األيروسول بعد ملئها 6-2-4-2-2-2-2

قبل عملية الملء، يتحقق القائم بعملية الملء من مالءمة ضمممممممبط جهاز التغضممممممم ن ويتأود من اسمممممممتشدام المادة الدافعة   
 المحددة في المواصفات.

  على األقل  يكفي ليكشم  وتوزن كل رذاذة مملوءة، وتشضمع الختبار اإلحكام. ويكون جهاز كشم  التسمرب حسماسما  بما 
 س.20ºعند  1-. ث1مل بار  3-10×  0,2معدل تسرب مقداره 

 وزن زائد. تشوه أو وُترفض أية رذاذة تكش  عن تسرب أو 

 خراطيش الغاز وخراطيش الشاليا الوقودية 6-2-4-2-2-3

 اختبارات الضغط التي تشضع لها خراطيش الغاز وخراطيش الشاليا الوقودية 6-2-4-2-2-3-1

يتجاوز الحد األقصمممممى المتوقع في   خرطوشمممممة خاليا وقودية لضمممممغط اختبار يسممممماون أو تشضمممممع كل خرطوشمممممة غاز أو 
س(. وضممممغط االختبار  ذا  و 50ºفي المائة من سممممعة الوعاء عند   95 يتجاوز الطور السممممائل س إذا لم50ºس )أو 55ºاألوعية المملوءة عند  

خراطيش الشاليا  يقل عن ثلثي الضمغط المصممم لشراطيش الغاز أو خرطوشمة الشاليا الوقودية ويج  أن ال الضمغط المحدد لشرطوشمة الغاز أو
  1- . ث1مل بار  2-10×  3.3يتجاوز  خرطوشممة خاليا وقودية دل ال  على التسممرب بمعدل يسمماون أو الوقودية. فإذا أظهرت أية خرطوشممة غاز أو

 ع با  آخر، وج  رفضها. أظهرت تشو ا  أو عند ضغط االختبار، أو
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 الوقودية خراطيش الشاليا اختبارات اإلحكام التي تشضع لها خراطيش الغاز أو 6-2-4-2-2-3-2

عدات وجدت( وم قبل عملية الملء وإحكام اإلغالق، يتأود المسمممممؤول عن الملء من إغالق جميع وسمممممائل اإلغالق )إن 
 اإلحكام المرتبطة بها بشكل مالئم ومن استشدام الغاز المحدد.

أنها  خرطوشممممممممممة خاليا وقودية تحتون على كتلة الغاز الصممممممممممحيحة ومن ويج  التحقق من أن كل خرطوشممممممممممة غاز أو 
  1- . ث1مل بار  3-10×  0,2 يكفي ليكشمم  على األقل معدل تسممرب مقداره تشضممع الختبار اإلحكام. ويكون جهاز كشمم  التسممرب حسمماسمما  بما

 س.20ºعند  

تتطابق ف ها كتلة الغاز مع الحدود المصمممممممممرح عنها للكتلة  خرطوشمممممممممة خاليا وقودية ال وُترفض أن خرطوشمممممممممة غاز أو 
 تشوه. تظهر دل ال  على تسرب أو أو

روسموالت واألوعية  األي   2-2-4-2-6و 1-2-4-2-6تشضمع لألحكام المب نة في  ر نا  بموافقة السملطة المشتصمة، ال 6-2-42-3
 الصغ رة التي يشترط تعقيمها ولكنها قد تتأثر تأّثرا ضارا  في اختبار حمام الماء الساخن، وذلك ق د الشروط التالية:

 أن تحتون على غازات غ ر لهوبة وإما )أ(

نات المنتجات الصمممم دلية ألغراض طبية أو '1'  شممممابه ما طبية بيطرية أو تحتون على مواد أخرى من مكوّ 
 من األغراض؛

 أو تحتون على مواد أخرى مستعملة في سياق إنتاج المنتجات الص دلية؛ '2'

 شابه؛ ما الطبية البيطرية أو أو ُتستعمل في التطبيقات الطبية أو '3'

الضممغط، مثل  وتحق ق مسممتوى مكاف  من السممالمة في اسممتعمال الصممانع طرائق بديلة لكشمم  التسممرب ومقاومة )ب(
ل وم وحمام الماء الساخن على عّ نة إحصائية ال  من كل دفعة إنتاجية؛ 2 000 في 1تقل عن  الكش  باله 

إشممراف سمملطة إدارة صممحية وطنية؛  ‘ أعاله، أن ُتصممَنع تحت2‘ و‘1وفي حالة المنتجات الصمم دلية وفقا  ل )أ(‘ )ج(
، إذا ( 3) (WHO)وأن ُتتَّبع في صممنعها مبادئ الممارسممة الصممناعية الج دة التي أقرتها منظمة الصممحة العالمية 

 اقتضت السلطة المشتصة ذلك.

 __________ 

(3) WHO Publication: “Quality assurance of pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: 
Good manufacturing practices and inspection ”. 
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 3-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار عبوات المواد المعدية 

  2-6من الفئة فألفف المدرجة في الشعبة 
 (2900ورقم األمم المتحدة  2814)رقم األمم المتحدة 

 عموميات 6-3-1

  2814تنطبق اشممممممتراطات  ذا الفصممممممل على العبوات التي يقصممممممد منها نقل المواد المعدية من الفئة بأل ب، رقم األمم المتحدة  6-3-1-1
 .2900ورقم األمم المتحدة 

 المتعلقة بالعبوات االشتراطات 6-3-2

ها حاليا  على النحو المحدد  وضممعت االشممتراطات المتعلقة بالعبوات في  ذا القسممم على أسمماس العبوات الجارن اسممتشدام 6-3-2-1
اعتراض على اسممتشدام عبوات ذات مواصممفات مشتلفة عن المواصممفات الموضممحة في  . ومراعاة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فإنه ال4-1-6في 

. 5-3-6صموفة في المو   االشمتراطات  اسمتيفاء  ذا الفصمل شمريطة أن تكون فّعالة على نفس القدر، ومقبولة لدى السملطات المشتصمة وقادرة على
 ويمكن قبول طرائق اختبار تشتل  عن الطرائق المب نة في  ذه الالئحة شريطة أن تكون مكافئة لها.

 تصمنع العبوات وتشتبر بموج  برنامج لضممان الجودة تقبله السملطة المشتصمة بغية ضممان اسمتيفاء كل عبوة االشمتراطات  6-3-2-2
 المب نة في  ذا الفصل.

وعنوان ب طرود النقل للبضممائع   ISO 16106:2006إن الم يار الذن وضممعته المنظمة الدولية للتوح د القياسممي، برقم  مالحظة:
ب يوفر توج هات مقبولة ISO 9001مبادئ لتطب ق   -( والعبوات الكب رة IBCsعبوات البضمائع الشطرة والحاويات الوسميطة للسموائ  )  -الشطرة  

 لوجراءات التي يمكن اتباعها.
يقدم صممممممممممانعو العبوات والموزعون التالون معلومات عن اإلجراءات التي تتبع ووصممممممممممفا  ألنواع وأبعاد وسممممممممممائل اإلغالق   6-3-2-3

في ذلك الحشمممايا المطلوبة( وأن عناصمممر أخرى الزمة لضممممان أن تكون الطرود، بحالتها المقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات األداء  )بما
 الفصل. المنطبقة في  ذا

 رموز تسمية أنواع العبوات 6-3-3

 .7-2-1-6ترد رموز تسمية العبوات في  6-3-3-1

على عبوة خاصممممممة مطابقة لالشممممممتراطات الواردة   "U"رمز العبوة. ويدل الحرف    "W" أو "U"يجوز أن يلي الحرفان   6-3-3-2
على أن العبوة، على الرغم من أنها من النوع نفسه الذن يش ر إليه الرمز، فإنها تصنع وفقا  لمواصفات   "W". ويدل الحرف  6-1-5-3-6في  

 .1-2-3-6وتعتبر مكافئة لها بموج  االشتراطات الواردة في  4-1-6مشتلفة عن المواصفات المب نة في 

 وضع العالمات 6-3-4

تنتمي إلى نموذج تصمميمي اجتاز االختبار بنجاح، وأنها تسمتوفي اشمتراطات  تدل العالمات على أن العبوة التي تحملها  :1مالحظة 
  ذا الفصل التي تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستشدامها.

 القصد من العالمات  و مساعدة منتجي العبوات ومن يقومون بتجديد ا واستشدامها ونقلها وكذلك السلطات التنظيمية. :2مالحظة 
عالمات دائما  تفاصممممم ل كاملة عن مسمممممتويات االختبار، وما إلى ذلك، وقد يتطل  األمر إيالء مزيد من االعتبار  ال تقدم ال  :3مالحظة 

 سجل العبوات التي اجتازت االختبار بنجاح.  تقارير االختبار، أو  لهذه المستويات، وذلك مثال  عن طريق الرجوع إلى شهادة االختبار، أو 
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 3-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار عبوات المواد المعدية 

  2-6من الفئة فألفف المدرجة في الشعبة 
 (2900ورقم األمم المتحدة  2814)رقم األمم المتحدة 

 عموميات 6-3-1

  2814تنطبق اشممممممتراطات  ذا الفصممممممل على العبوات التي يقصممممممد منها نقل المواد المعدية من الفئة بأل ب، رقم األمم المتحدة  6-3-1-1
 .2900ورقم األمم المتحدة 

 المتعلقة بالعبوات االشتراطات 6-3-2

ها حاليا  على النحو المحدد  وضممعت االشممتراطات المتعلقة بالعبوات في  ذا القسممم على أسمماس العبوات الجارن اسممتشدام 6-3-2-1
اعتراض على اسممتشدام عبوات ذات مواصممفات مشتلفة عن المواصممفات الموضممحة في  . ومراعاة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فإنه ال4-1-6في 

. 5-3-6صموفة في المو   االشمتراطات  اسمتيفاء  ذا الفصمل شمريطة أن تكون فّعالة على نفس القدر، ومقبولة لدى السملطات المشتصمة وقادرة على
 ويمكن قبول طرائق اختبار تشتل  عن الطرائق المب نة في  ذه الالئحة شريطة أن تكون مكافئة لها.

 تصمنع العبوات وتشتبر بموج  برنامج لضممان الجودة تقبله السملطة المشتصمة بغية ضممان اسمتيفاء كل عبوة االشمتراطات  6-3-2-2
 المب نة في  ذا الفصل.

وعنوان ب طرود النقل للبضممائع   ISO 16106:2006إن الم يار الذن وضممعته المنظمة الدولية للتوح د القياسممي، برقم  مالحظة:
ب يوفر توج هات مقبولة ISO 9001مبادئ لتطب ق   -( والعبوات الكب رة IBCsعبوات البضمائع الشطرة والحاويات الوسميطة للسموائ  )  -الشطرة  

 لوجراءات التي يمكن اتباعها.
يقدم صممممممممممانعو العبوات والموزعون التالون معلومات عن اإلجراءات التي تتبع ووصممممممممممفا  ألنواع وأبعاد وسممممممممممائل اإلغالق   6-3-2-3

في ذلك الحشمممايا المطلوبة( وأن عناصمممر أخرى الزمة لضممممان أن تكون الطرود، بحالتها المقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات األداء  )بما
 الفصل. المنطبقة في  ذا

 رموز تسمية أنواع العبوات 6-3-3

 .7-2-1-6ترد رموز تسمية العبوات في  6-3-3-1

على عبوة خاصممممممة مطابقة لالشممممممتراطات الواردة   "U"رمز العبوة. ويدل الحرف    "W" أو "U"يجوز أن يلي الحرفان   6-3-3-2
على أن العبوة، على الرغم من أنها من النوع نفسه الذن يش ر إليه الرمز، فإنها تصنع وفقا  لمواصفات   "W". ويدل الحرف  6-1-5-3-6في  

 .1-2-3-6وتعتبر مكافئة لها بموج  االشتراطات الواردة في  4-1-6مشتلفة عن المواصفات المب نة في 

 وضع العالمات 6-3-4

تنتمي إلى نموذج تصمميمي اجتاز االختبار بنجاح، وأنها تسمتوفي اشمتراطات  تدل العالمات على أن العبوة التي تحملها  :1مالحظة 
  ذا الفصل التي تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستشدامها.

 القصد من العالمات  و مساعدة منتجي العبوات ومن يقومون بتجديد ا واستشدامها ونقلها وكذلك السلطات التنظيمية. :2مالحظة 
عالمات دائما  تفاصممممم ل كاملة عن مسمممممتويات االختبار، وما إلى ذلك، وقد يتطل  األمر إيالء مزيد من االعتبار  ال تقدم ال  :3مالحظة 

 سجل العبوات التي اجتازت االختبار بنجاح.  تقارير االختبار، أو  لهذه المستويات، وذلك مثال  عن طريق الرجوع إلى شهادة االختبار، أو 
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دامها وفقا  لهذه الالئحة عالمات مسممممتديمة ومقروءة وموضمممموعة في مكان وبحجم مناسممممب ن  تحمل كل عبوة يعتزم اسممممتش 6-3-4-1
نسممممممممممم  مكررة منها على قمة   كغ تظهر العالمات أو 30حالة العبوات التي تتجاوز كتلتها اإلجمالية   للعبوة بح ا تسمممممممممممهل رؤية العالمات. وفي

لترا  أو كتلتها الصمممممممممممافية   30مم، باسممممممممممتثناء العبوات التي ال تتجاوز سممممممممممعتها   12لرموز عن  وال يقل ارتفاع الحروف واألرقام وا على جانبها. العبوة أو
كغ،   5لترات أو كتلتها الصمافية القصموى   5مم، وباسمتثناء العبوات التي ال تتجاوز سمعتها  6كغ، ح ا يج  أال يقل ارتفاعها عن  30القصموى  

 .ح ا تكون بحجم مناس 

 :5-3-6توضع العالمات التالية على العبوة التي تستوفي اشتراطات  ذا القسم والقسم  6-3-4-2

 ؛ رمز األمم المتحدة للتعبئة   )أ(

النقال  الصمممممهريج حاويات السممممموائ  المرنة أو ال يسمممممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 3-6 أو 2-6 أو 1-6ذات الصملة الواردة في الفصمل    حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 ؛2-1-6الرمز الذن يع ن نوع العبوة وفقا  الشتراطات الفقرة  )ب(

 ب؛2-6بالرتبة  "CLASS 6-2"عبارة  )ج(

 آخر رقم ن من سنة تصنيع العبوة؛ )د(

بالعالمة المم زة المسممممممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولة المرخصممممممممممة بتشصمممممممممميص العالمة، المب نة   )ه(
 ؛( 1) الدولي

 غ ر ذلك من العالمات المم زة للعبوة حسبما تحدده السلطة المشتصة؛ اسم الصانع أو )و(

مباشممممرة بعد الرمز المطلوب في   "U"يلزم إدراج الحرف   6-1-5-3-6في العبوات التي تسممممتوفي اشممممتراطات   )ز(
 ه.البند )ب( أعال

)أ( إلى )ز(؛ وكل عالمة من العالمات التي يلزم وضممممممعها 2-4-3-6يطبق وضممممممع العالمات بالتسمممممملسممممممل المب ن في   6-3-4-3
ترع مسممممممافة،   بموج   ذه الفقرة الفرعية يج  أن تكون منفصمممممملة عن األخرى بصممممممورة واضممممممحة، على سممممممب ل المثال، بوضممممممع شممممممرطة مائلة أو

 .4-4-3-6مثال، انظر يسهل التعرف عل ها. وعلى سب ل ال ويما

وتوضمع أية عالمة إضمافية ترخص بها سملطة مشتصمة بح ا تبقى العالمة مم زة على الوجه الصمحيح حسمبما  و وارد  
 .1-4-3-6في 

 أمثلة العالمات 6-3-4-4
4G/CLASS 6.2/06  أ( و)ب( و)ج( و)د(2-4-3-6حسبما  و وارد في( 

S/S-9989-ERIKSSON  ه( و)و(2-4-3-6حسبما  و وارد في( 

 اختبارات العبوات اشتراطات 6-3-5

 أداء االختبارات وتواترها 6-3-5-1
يشتبر النموذج التصمممميمي لكل عبوة على النحو المنصممموص عليه في  ذا القسمممم وفقا  لوجراءات التي حددتها السممملطة   6-3-5-1-1

 المشتصة.

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (1)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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تصممميمي للعبوات أن يجتاز بنجاح االختبارات الموصمموفة في  ذا الفصممل قبل اسممتشدامها. ويحدد يج  في كل نموذج  6-3-5-1-2
النموذج التصمممميمي للعبوة حسممم  تصمممميم صمممنعها وحجمها والمواد التي تصمممنع منها وسممممكها وطريقة التصمممنيع والتعبئة، ولكن يجوز أن يشممممل 

 في أن ارتفاعها أقل. ل  عن النموذج التصميمي إالتشت  يشمل ذلك العبوات التي ال معالجات شتى لسطحها. كما

 تكرر االختبارات على ع نات من اإلنتاج على فترات تحدد ا السلطة المشتصة. 6-3-5-1-3

 طريقة تصنيعها. المواد التي تصنع منها أو تكرر االختبارات بعد كل تعديل يغ ر تصميم صنع العبوة أو 6-3-5-1-4

بصمممورة طأيفة عن نموذج تم اختباره،  تشتل  إال  شتصمممة أن تسممممح باالختبار االختيارن للعبوات التي ال يجوز للسممملطة الم  5- 1- 5- 3- 6
 أوزان صافية أقل لألوعية األولية؛ ولعبوات مثل األسطوانات والصناديق تكون أبعاد ا الشارجية أصغر قل ال .  على سب ل المثال، أحجام أصغر أو 

 ولية ألن نموذج داخل عبوة ثانوية ونقلها بدون اختبار في العبوة الشارجية الصلبة بالشروط التالية:يجوز تجميع األوعية األ  6- 1- 5- 3- 6

مع وجود أوعية أولية  2-2-5-3-6أن تجتاز العبوة الشارجية الصممملبة بنجاح االختبار المنصممموص عليه في  )أ(
 سهلة الكسر )والزجاج، مثال (؛

ال يتجاوز إجمالي الوزن الكلي لمجموع األوعية األولية نصمم  الوزن اإلجمالي لألوعية األولية المسممتشدمة في  )ب(
 اختبار السقوط المشار إليه في )أ( أعاله؛

عية األولية وخارج العبوة الثانوية عن السمممممممممك ال يقل سمممممممممك مواد التوسمممممممم د فيما ب ن األوعية األولية وب ن األو  )ج(
يقل  حالة اسمممممممتشدام وعاء أولي واحد في االختبار األصممممممملي، ال المناظر في العبوة التي اختبرت أصمممممممال ؛ وفي

سمممممممك التوسمممممم د ب ن األوعية األولية عن سمممممممك التوسمممممم د ب ن خارج العبوة الثانوية والوعاء األولي في االختبار  
أصممممممغر )بالمقارنة مع األوعية األولية التي اسممممممتشدمت في  سممممممتشدام أوعية أولية أقل أوحالة ا األصمممممملي. وفي

 اختبار السقوط(، توضع مواد توس د إضافية كافية لملء الفراغات؛

و ي فارغة. ويعتمد الوزن اإلجمالي   6- 5- 1- 6تجتاز العبوة الشارجية الصملبة بنجاح اختبار التنضم د المب ن في   )د( 
 ثلة على الوزن الكلي للعبوات التي استشدمت في اختبار السقوط المب ن في )أ( أعاله؛ للعبوات المتما 

في حالة األوعية األولية التي تحتون على سممممموائل، توضمممممع كمية من المواد الماصمممممة كافية المتصممممماص كامل  )ه(
 محتوى األوعية األولية من السوائل؛

تكن مانعة للتسمممممممممرب،   الصممممممممملبة على أوعية أولية للسممممممممموائل ولم  إذا كان من المعتزم أن تحتون العبوة الشارجية )و(
تكن مانعة للتنش ل، وج  توف ر وسممممممممممم لة  وان من المعتزم أن تحتون على أوعية أولية للمواد الصممممممممممملبة ولم أو

ويس من البالسمتيك  صملبة في حالة التسمرب في شمكل بطانة مانعة للتسمرب أو الحتواء أن محتويات سمائلة أو
 أخرى فعالة لالحتواء؛أن وس لة  أو

              )أ( إلى )و(، توضممممممممممممممع عالمممممات على العبوات وفقمممما  2-4-3-6بمممماإلضمممممممممممممممممافممممة إلى العالمممممات المب نممممة في   )ز(
 )ز(.2-4-3-6للبند  

يجوز للسممملطة المشتصمممة طل  إثبات، عن طريق إجراء اختبارات وفقا  لهذا القسمممم، أن العبوات المنتجة بأرقام مسممملسممملة   6-3-5-1-7
 وفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.مست 

 االختبارات.  يمكن أن تجرى، بموافقة السلطة المشتصة، عدة اختبارات على ع نة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج 6-3-5-1-8

 إعداد العبوات لالختبار 6-3-5-2
ة بماء أو، صممممملب ال يسمممممتعاض عن المادة المعدية السمممممائلة أولو كانت في حالة النقل، ولكن  تجهز ع نات كل عبوة كما 6-3-5-2-1

 في المائة من سعته. 98يقل عن  س بماء/مانع للتجمد. ويمأل الوعاء األولي إلى ما ال18º-ح ن تكون درجة التك يف محددة عند

 سب. 18º-تبار عند درجة  لالخ 0,95مصطلح بالماءب يشمل بالماء/محلول مانع للتجمد بحد أدنى للوزن النوعي مقداره   مالحظة:
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دامها وفقا  لهذه الالئحة عالمات مسممممتديمة ومقروءة وموضمممموعة في مكان وبحجم مناسممممب ن  تحمل كل عبوة يعتزم اسممممتش 6-3-4-1
نسممممممممممم  مكررة منها على قمة   كغ تظهر العالمات أو 30حالة العبوات التي تتجاوز كتلتها اإلجمالية   للعبوة بح ا تسمممممممممممهل رؤية العالمات. وفي

لترا  أو كتلتها الصمممممممممممافية   30مم، باسممممممممممتثناء العبوات التي ال تتجاوز سممممممممممعتها   12لرموز عن  وال يقل ارتفاع الحروف واألرقام وا على جانبها. العبوة أو
كغ،   5لترات أو كتلتها الصمافية القصموى   5مم، وباسمتثناء العبوات التي ال تتجاوز سمعتها  6كغ، ح ا يج  أال يقل ارتفاعها عن  30القصموى  

 .ح ا تكون بحجم مناس 

 :5-3-6توضع العالمات التالية على العبوة التي تستوفي اشتراطات  ذا القسم والقسم  6-3-4-2

 ؛ رمز األمم المتحدة للتعبئة   )أ(

النقال  الصمممممهريج حاويات السممممموائ  المرنة أو ال يسمممممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 3-6 أو 2-6 أو 1-6ذات الصملة الواردة في الفصمل    حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات أو
 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 ؛2-1-6الرمز الذن يع ن نوع العبوة وفقا  الشتراطات الفقرة  )ب(

 ب؛2-6بالرتبة  "CLASS 6-2"عبارة  )ج(

 آخر رقم ن من سنة تصنيع العبوة؛ )د(

بالعالمة المم زة المسممممممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولة المرخصممممممممممة بتشصمممممممممميص العالمة، المب نة   )ه(
 ؛( 1) الدولي

 غ ر ذلك من العالمات المم زة للعبوة حسبما تحدده السلطة المشتصة؛ اسم الصانع أو )و(

مباشممممرة بعد الرمز المطلوب في   "U"يلزم إدراج الحرف   6-1-5-3-6في العبوات التي تسممممتوفي اشممممتراطات   )ز(
 ه.البند )ب( أعال

)أ( إلى )ز(؛ وكل عالمة من العالمات التي يلزم وضممممممعها 2-4-3-6يطبق وضممممممع العالمات بالتسمممممملسممممممل المب ن في   6-3-4-3
ترع مسممممممافة،   بموج   ذه الفقرة الفرعية يج  أن تكون منفصمممممملة عن األخرى بصممممممورة واضممممممحة، على سممممممب ل المثال، بوضممممممع شممممممرطة مائلة أو

 .4-4-3-6مثال، انظر يسهل التعرف عل ها. وعلى سب ل ال ويما

وتوضمع أية عالمة إضمافية ترخص بها سملطة مشتصمة بح ا تبقى العالمة مم زة على الوجه الصمحيح حسمبما  و وارد  
 .1-4-3-6في 

 أمثلة العالمات 6-3-4-4
4G/CLASS 6.2/06  أ( و)ب( و)ج( و)د(2-4-3-6حسبما  و وارد في( 

S/S-9989-ERIKSSON  ه( و)و(2-4-3-6حسبما  و وارد في( 

 اختبارات العبوات اشتراطات 6-3-5

 أداء االختبارات وتواترها 6-3-5-1
يشتبر النموذج التصمممميمي لكل عبوة على النحو المنصممموص عليه في  ذا القسمممم وفقا  لوجراءات التي حددتها السممملطة   6-3-5-1-1

 المشتصة.

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (1)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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تصممميمي للعبوات أن يجتاز بنجاح االختبارات الموصمموفة في  ذا الفصممل قبل اسممتشدامها. ويحدد يج  في كل نموذج  6-3-5-1-2
النموذج التصمممميمي للعبوة حسممم  تصمممميم صمممنعها وحجمها والمواد التي تصمممنع منها وسممممكها وطريقة التصمممنيع والتعبئة، ولكن يجوز أن يشممممل 

 في أن ارتفاعها أقل. ل  عن النموذج التصميمي إالتشت  يشمل ذلك العبوات التي ال معالجات شتى لسطحها. كما

 تكرر االختبارات على ع نات من اإلنتاج على فترات تحدد ا السلطة المشتصة. 6-3-5-1-3

 طريقة تصنيعها. المواد التي تصنع منها أو تكرر االختبارات بعد كل تعديل يغ ر تصميم صنع العبوة أو 6-3-5-1-4

بصمممورة طأيفة عن نموذج تم اختباره،  تشتل  إال  شتصمممة أن تسممممح باالختبار االختيارن للعبوات التي ال يجوز للسممملطة الم  5- 1- 5- 3- 6
 أوزان صافية أقل لألوعية األولية؛ ولعبوات مثل األسطوانات والصناديق تكون أبعاد ا الشارجية أصغر قل ال .  على سب ل المثال، أحجام أصغر أو 

 ولية ألن نموذج داخل عبوة ثانوية ونقلها بدون اختبار في العبوة الشارجية الصلبة بالشروط التالية:يجوز تجميع األوعية األ  6- 1- 5- 3- 6

مع وجود أوعية أولية  2-2-5-3-6أن تجتاز العبوة الشارجية الصممملبة بنجاح االختبار المنصممموص عليه في  )أ(
 سهلة الكسر )والزجاج، مثال (؛

ال يتجاوز إجمالي الوزن الكلي لمجموع األوعية األولية نصمم  الوزن اإلجمالي لألوعية األولية المسممتشدمة في  )ب(
 اختبار السقوط المشار إليه في )أ( أعاله؛

عية األولية وخارج العبوة الثانوية عن السمممممممممك ال يقل سمممممممممك مواد التوسمممممممم د فيما ب ن األوعية األولية وب ن األو  )ج(
يقل  حالة اسمممممممتشدام وعاء أولي واحد في االختبار األصممممممملي، ال المناظر في العبوة التي اختبرت أصمممممممال ؛ وفي

سمممممممك التوسمممممم د ب ن األوعية األولية عن سمممممممك التوسمممممم د ب ن خارج العبوة الثانوية والوعاء األولي في االختبار  
أصممممممغر )بالمقارنة مع األوعية األولية التي اسممممممتشدمت في  سممممممتشدام أوعية أولية أقل أوحالة ا األصمممممملي. وفي

 اختبار السقوط(، توضع مواد توس د إضافية كافية لملء الفراغات؛

و ي فارغة. ويعتمد الوزن اإلجمالي   6- 5- 1- 6تجتاز العبوة الشارجية الصملبة بنجاح اختبار التنضم د المب ن في   )د( 
 ثلة على الوزن الكلي للعبوات التي استشدمت في اختبار السقوط المب ن في )أ( أعاله؛ للعبوات المتما 

في حالة األوعية األولية التي تحتون على سممممموائل، توضمممممع كمية من المواد الماصمممممة كافية المتصممممماص كامل  )ه(
 محتوى األوعية األولية من السوائل؛

تكن مانعة للتسمممممممممرب،   الصممممممممملبة على أوعية أولية للسممممممممموائل ولم  إذا كان من المعتزم أن تحتون العبوة الشارجية )و(
تكن مانعة للتنش ل، وج  توف ر وسممممممممممم لة  وان من المعتزم أن تحتون على أوعية أولية للمواد الصممممممممممملبة ولم أو

ويس من البالسمتيك  صملبة في حالة التسمرب في شمكل بطانة مانعة للتسمرب أو الحتواء أن محتويات سمائلة أو
 أخرى فعالة لالحتواء؛أن وس لة  أو

              )أ( إلى )و(، توضممممممممممممممع عالمممممات على العبوات وفقمممما  2-4-3-6بمممماإلضمممممممممممممممممافممممة إلى العالمممممات المب نممممة في   )ز(
 )ز(.2-4-3-6للبند  

يجوز للسممملطة المشتصمممة طل  إثبات، عن طريق إجراء اختبارات وفقا  لهذا القسمممم، أن العبوات المنتجة بأرقام مسممملسممملة   6-3-5-1-7
 وفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.مست 

 االختبارات.  يمكن أن تجرى، بموافقة السلطة المشتصة، عدة اختبارات على ع نة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج 6-3-5-1-8

 إعداد العبوات لالختبار 6-3-5-2
ة بماء أو، صممممملب ال يسمممممتعاض عن المادة المعدية السمممممائلة أولو كانت في حالة النقل، ولكن  تجهز ع نات كل عبوة كما 6-3-5-2-1

 في المائة من سعته. 98يقل عن  س بماء/مانع للتجمد. ويمأل الوعاء األولي إلى ما ال18º-ح ن تكون درجة التك يف محددة عند

 سب. 18º-تبار عند درجة  لالخ 0,95مصطلح بالماءب يشمل بالماء/محلول مانع للتجمد بحد أدنى للوزن النوعي مقداره   مالحظة:
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 االختبارات وعدد الع نات الالزمة 6-3-5-2-2
 االختبارات الالزمة ألنواع العبوات 

 الالزمة  االختبارات ( أ)العبوة نوع

  الخارجية العبوة 
 الصلبة 

 األولي  الوعاء

 الماء  رذاذ
6-3-5-3 -5-1 

 البارد  التكييف
6-3-5-3 -5 -

2 
 السقوط 

6-3-5-3 
 اإلضافي  السقوط

6-3-5-3 -5-3 
 االنثقاب 

6-3-5-4 
 التنضيد

  مواد 6-1-5-6
 بالستيكية

  مواد
    العينات عدد   العينات عدد   العينات عدد العينات  عدد العينات  عدد أخرى

 خشننننن   صننننن ن   
 رقائقي

×  5 5 10 

 عي ة  على ضنننر ر 
 يك ن ع نن  ننا  احنن  
 أن العب    ن القصننن 
 .جاف بثلج تعبأ

2 

 عنلنى  ضنننننر ر  
 ع ن  نا  عي نا   ثالث 
 على  االختبار  يك ن 
 تنن ضنننننن   عننبنن   
" U" عال نة  عليهنا 

  نبنينن  هن   حسننننبن ننا 
 6-1-5-3-6 فنننننني 
 باألحكام  تتعلق  التي 

 .ال ح    

 2 5 صفر 5 × 
 خشننننن   أسننننن  ا نة

 رقائقي
×  3 3 6 2 

 2 3 صفر 3 × 
 2 5 5 صفر  × بالستيك ص    

 2 5 5 صفر × 
 تن نكنننة /أسننننن ن ا نننة
 بالستيكية

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 3 صفر × 

   ا    ن صننننن نا يق
 أخرى

 2 5 5 صفر  ×
 2 5 صفر صفر × 

 ت كنا /أسنننن  ا نا  
 أخرى    ا    ن 

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 صفر صفر × 

 يحدد بنوع العبوةب فئات العبوات ألغراض االختبار وفقا  لنوع العبوة وخصائص مادتها.  )أ( 

 أوثر، تحدد المادة األوثر عرضة للعط  نوع االختبار المناس .  في الحاالت التي يكون ف ها الوعاء األولي مصنوعا  من مادت ن أو  : 1مالحظة  
 التك يف لالختبار.  ال تؤخذ مادة العبوات الثانوية في االعتبار عند اختيار االختبار أو : 2مالحظة  

 توضيح الستشدام الجدول:  

إذا كانت العبوة الالزم اختبار ا تتأل  من صمندوق خارجي مصمنوع من الششم  الرقائقي مع وعاء أولي من البالسمتيك،   
س  18º-( قبل اإلسمممممقاط ويج  تك يف خمس ع نات أخرى لحالة  1-5-3-5-3-6يج  أن تشضمممممع خمس ع نات الختبار رذاذ الماء )انظر 

 و مب ن  لقصمد من العبوة أن ت بأ بجل د جاف يج  أيضما  إسمقاط ع نة واحدة أخرى وفقا  لما( قبل اإلسمقاط. وإذا كان ا2-5-3-5-3-6)انظر 
 .3-5-5-3-6في 

يتعلق بممالعبوات الشممارجيممة،  . وفيممما4-5-3-6و  3-5-3-6تشضممممممممممممممع العبوات المعممدة للنقممل لالختبممارات المب نممة في   
بالمواد األخرى المماثلة التي يمكن أن يتأثر أداؤ ا بسمممرعة بالرطوبة؛ والمواد البالسمممتكية   أوالعناوين الواردة في الجدول بالششممم  الرقائقي  تتعلق

 درجة الحرارة. يتأثر أداؤ ا بالرطوبة أو التي يمكن أن تصاب بالهشاشة عند درجة حرارة منشفضة؛ والمواد األخرى مثل الفلزات التي ال

 اختبار السقوط 6-3-5-3
 ط والهدفارتفاع السقو  6-3-5-3-1

 و وارد  تشضممممع الع نات للسممممقوط الحر من ارتفاع تسممممعة أمتار على سممممطح غ ر مرن وأفقي وضممممشم وصممممل  وفقا  لما 
 .4-3-5-1-6 في
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 عدد ع نات االختبار واتجاه السقوط 6-3-5-3-2

 التالية:عندما تكون الع نات في شكل صندوق يج  إسقاط خمس منها بالتتابع في االتجا ات  6-3-5-3-2-1

 منبسطة على القاعدة؛ )أ(

 منبسطة على القمة؛ )ب(

 منبسطة على أطول جان ؛ )ج(

 منبسطة على أقصر جان ؛ )د(

 على ركن. )ه(

 ؛ يج  إسقاط ثالث منها بالتتابع في االتجا ات التالية:برم ل أو تنكة عندما تكون الع نات في شكل 6-3-5-3-2-2

 العليا بح ا يكون مركز الثقل واقعا  فوق نقطة االرتطام مباشرة؛مائلة على الحافة  )أ(

 مائلة على الحافة السفلى؛ )ب(

 الجان . الجسم أو منبسطة على )ج(

يحمدث   وعلى الرغم من أنه يجم  إطالق الع نمة في االتجماه الالزم، فإنه من المقبول، ألسممممممممممممممبماب انسمممممممممممممميمابيمة  وائيمة، أال 6-3-5-3-3
 جاه.االرتطام في ذلك االت 

  يحدث تسممرب من الوعاء األولى )األوعية األولية( التي تحم ها مواد التوسمم د/الماصممة  يج ، بعد تتابع السممقوط المناسمم ، أال  6-3-5-3-4
 في العبوة الثانوية.

 اإلعداد الشاص لع نة التجربة التي تشضع الختبار السقوط 6-3-5-3-5

 الماءاختبار رذاذ   -الكرتون الليفي   6-3-5-3-5-1

 5العبوات الشارجية المصمنوعة من الكرتون الليفي: يجرن إخضماع الع نة لرذاذ ماء يحاوي التعرض لسمقوط مطر قدره   
 .1-3-5-3-6سم تقريبا  في الساعة لمدة ساعة واحدة على األقل. وتشضع بعد ذلك لالختبار المب ن في 

 التك يف البارد -المواد البالستيكية   6-3-5-3-5-2
 س 18º- إلى   العبوات الشارجية المصمممنوعة من البالسمممتيك: تشفض درجة حرارة ع نة االختبار ومحتوياتها  ية األولية أو األوع  

. وكلما كانت الع نة 1-3-5-3-6 دةيقة من إبعاد ا عن ذلك الجو تشضممع لالختبار المب ن في 15سمماعة وخالل  24تقل عن  أقل لفترة ال أو
 ساعات. 4التك يف إلى  تحتون على جل د جاف، تشفض فترة

 اختبار سقوط إضافي -العبوات المعتزم أن تحتون على جل د جاف  6-3-5-3-6-3

عندما يكون المقصمود من العبوة أن تحتون على جل د جاف، يج  أن يجرى عل ها اختبار باإلضمافة إلى االختبار المحدد   
، حسممممممممبما ينطبق. وتشزن ع نة واحدة إلى أن يذوب الجل د الجاف ثم تسممممممممقط في  2- 5- 3- 5- 3 أو   1- 5- 3- 5- 3- 6في   ، أو 1- 3- 5- 3- 6في  

 ، حس  االقتضاء؛ التي من األرجح أن تؤدن إلى تعّطل العبوة. 2- 2- 3- 5- 3- 6أو في    1-   2- 3- 5- 3- 6أحد االتجا ات الموصوفة في  

 اختبار االنثقاب 6-3-5-4
 أقل كغ أو 7العبوات التي تبلغ كتلتها اإلجمالية  6-3-5-4-1

 38كغ على األقل، وقطره   7توضممع الع نات على سممطح صممل  منبسممط. ويسممقط قضمم   فوالذن أسممطواني تبلغ كتلته  
(، إسممممقاطا  عموديا  تحت تأث ر ثقله من ارتفاع متر واحد يقاس 1-3-6مم )انظر الشممممكل  6يتجاوز نصمممم  قطر حروف طرف التصممممادم  مم وال

مسمممتشدم من طرف التصمممادم إلى سمممطح تصمممادم الع نة. وتوضمممع ع نة واحدة على قاعدتها، وتوضمممع ع نة ثانية في اتجاه عمودن على االتجاه ال
ول حالة، يوجه القض   الفوالذن بح ا يصطدم مع الوعاء األولي. وعق  كل تصادم يمكن قبول اختراق العبوة الثانوية   في الع نة األولى. وفي

 يحدث أن تسرب من الوعاء األولي )األوعية األولية(؛ بشرط أال
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 االختبارات وعدد الع نات الالزمة 6-3-5-2-2
 االختبارات الالزمة ألنواع العبوات 

 الالزمة  االختبارات ( أ)العبوة نوع

  الخارجية العبوة 
 الصلبة 

 األولي  الوعاء

 الماء  رذاذ
6-3-5-3 -5-1 

 البارد  التكييف
6-3-5-3 -5 -

2 
 السقوط 

6-3-5-3 
 اإلضافي  السقوط

6-3-5-3 -5-3 
 االنثقاب 

6-3-5-4 
 التنضيد

  مواد 6-1-5-6
 بالستيكية

  مواد
    العينات عدد   العينات عدد   العينات عدد العينات  عدد العينات  عدد أخرى

 خشننننن   صننننن ن   
 رقائقي

×  5 5 10 

 عي ة  على ضنننر ر 
 يك ن ع نن  ننا  احنن  
 أن العب    ن القصننن 
 .جاف بثلج تعبأ

2 

 عنلنى  ضنننننر ر  
 ع ن  نا  عي نا   ثالث 
 على  االختبار  يك ن 
 تنن ضنننننن   عننبنن   
" U" عال نة  عليهنا 

  نبنينن  هن   حسننننبن ننا 
 6-1-5-3-6 فنننننني 
 باألحكام  تتعلق  التي 

 .ال ح    

 2 5 صفر 5 × 
 خشننننن   أسننننن  ا نة

 رقائقي
×  3 3 6 2 

 2 3 صفر 3 × 
 2 5 5 صفر  × بالستيك ص    

 2 5 5 صفر × 
 تن نكنننة /أسننننن ن ا نننة
 بالستيكية

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 3 صفر × 

   ا    ن صننننن نا يق
 أخرى

 2 5 5 صفر  ×
 2 5 صفر صفر × 

 ت كنا /أسنننن  ا نا  
 أخرى    ا    ن 

 2 3 3 صفر  ×
 2 3 صفر صفر × 

 يحدد بنوع العبوةب فئات العبوات ألغراض االختبار وفقا  لنوع العبوة وخصائص مادتها.  )أ( 

 أوثر، تحدد المادة األوثر عرضة للعط  نوع االختبار المناس .  في الحاالت التي يكون ف ها الوعاء األولي مصنوعا  من مادت ن أو  : 1مالحظة  
 التك يف لالختبار.  ال تؤخذ مادة العبوات الثانوية في االعتبار عند اختيار االختبار أو : 2مالحظة  

 توضيح الستشدام الجدول:  

إذا كانت العبوة الالزم اختبار ا تتأل  من صمندوق خارجي مصمنوع من الششم  الرقائقي مع وعاء أولي من البالسمتيك،   
س  18º-( قبل اإلسمممممقاط ويج  تك يف خمس ع نات أخرى لحالة  1-5-3-5-3-6يج  أن تشضمممممع خمس ع نات الختبار رذاذ الماء )انظر 

 و مب ن  لقصمد من العبوة أن ت بأ بجل د جاف يج  أيضما  إسمقاط ع نة واحدة أخرى وفقا  لما( قبل اإلسمقاط. وإذا كان ا2-5-3-5-3-6)انظر 
 .3-5-5-3-6في 

يتعلق بممالعبوات الشممارجيممة،  . وفيممما4-5-3-6و  3-5-3-6تشضممممممممممممممع العبوات المعممدة للنقممل لالختبممارات المب نممة في   
بالمواد األخرى المماثلة التي يمكن أن يتأثر أداؤ ا بسمممرعة بالرطوبة؛ والمواد البالسمممتكية   أوالعناوين الواردة في الجدول بالششممم  الرقائقي  تتعلق

 درجة الحرارة. يتأثر أداؤ ا بالرطوبة أو التي يمكن أن تصاب بالهشاشة عند درجة حرارة منشفضة؛ والمواد األخرى مثل الفلزات التي ال

 اختبار السقوط 6-3-5-3
 ط والهدفارتفاع السقو  6-3-5-3-1

 و وارد  تشضممممع الع نات للسممممقوط الحر من ارتفاع تسممممعة أمتار على سممممطح غ ر مرن وأفقي وضممممشم وصممممل  وفقا  لما 
 .4-3-5-1-6 في
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 عدد ع نات االختبار واتجاه السقوط 6-3-5-3-2

 التالية:عندما تكون الع نات في شكل صندوق يج  إسقاط خمس منها بالتتابع في االتجا ات  6-3-5-3-2-1

 منبسطة على القاعدة؛ )أ(

 منبسطة على القمة؛ )ب(

 منبسطة على أطول جان ؛ )ج(

 منبسطة على أقصر جان ؛ )د(

 على ركن. )ه(

 ؛ يج  إسقاط ثالث منها بالتتابع في االتجا ات التالية:برم ل أو تنكة عندما تكون الع نات في شكل 6-3-5-3-2-2

 العليا بح ا يكون مركز الثقل واقعا  فوق نقطة االرتطام مباشرة؛مائلة على الحافة  )أ(

 مائلة على الحافة السفلى؛ )ب(

 الجان . الجسم أو منبسطة على )ج(

يحمدث   وعلى الرغم من أنه يجم  إطالق الع نمة في االتجماه الالزم، فإنه من المقبول، ألسممممممممممممممبماب انسمممممممممممممميمابيمة  وائيمة، أال 6-3-5-3-3
 جاه.االرتطام في ذلك االت 

  يحدث تسممرب من الوعاء األولى )األوعية األولية( التي تحم ها مواد التوسمم د/الماصممة  يج ، بعد تتابع السممقوط المناسمم ، أال  6-3-5-3-4
 في العبوة الثانوية.

 اإلعداد الشاص لع نة التجربة التي تشضع الختبار السقوط 6-3-5-3-5

 الماءاختبار رذاذ   -الكرتون الليفي   6-3-5-3-5-1

 5العبوات الشارجية المصمنوعة من الكرتون الليفي: يجرن إخضماع الع نة لرذاذ ماء يحاوي التعرض لسمقوط مطر قدره   
 .1-3-5-3-6سم تقريبا  في الساعة لمدة ساعة واحدة على األقل. وتشضع بعد ذلك لالختبار المب ن في 

 التك يف البارد -المواد البالستيكية   6-3-5-3-5-2
 س 18º- إلى   العبوات الشارجية المصمممنوعة من البالسمممتيك: تشفض درجة حرارة ع نة االختبار ومحتوياتها  ية األولية أو األوع  

. وكلما كانت الع نة 1-3-5-3-6 دةيقة من إبعاد ا عن ذلك الجو تشضممع لالختبار المب ن في 15سمماعة وخالل  24تقل عن  أقل لفترة ال أو
 ساعات. 4التك يف إلى  تحتون على جل د جاف، تشفض فترة

 اختبار سقوط إضافي -العبوات المعتزم أن تحتون على جل د جاف  6-3-5-3-6-3

عندما يكون المقصمود من العبوة أن تحتون على جل د جاف، يج  أن يجرى عل ها اختبار باإلضمافة إلى االختبار المحدد   
، حسممممممممبما ينطبق. وتشزن ع نة واحدة إلى أن يذوب الجل د الجاف ثم تسممممممممقط في  2- 5- 3- 5- 3 أو   1- 5- 3- 5- 3- 6في   ، أو 1- 3- 5- 3- 6في  

 ، حس  االقتضاء؛ التي من األرجح أن تؤدن إلى تعّطل العبوة. 2- 2- 3- 5- 3- 6أو في    1-   2- 3- 5- 3- 6أحد االتجا ات الموصوفة في  

 اختبار االنثقاب 6-3-5-4
 أقل كغ أو 7العبوات التي تبلغ كتلتها اإلجمالية  6-3-5-4-1

 38كغ على األقل، وقطره   7توضممع الع نات على سممطح صممل  منبسممط. ويسممقط قضمم   فوالذن أسممطواني تبلغ كتلته  
(، إسممممقاطا  عموديا  تحت تأث ر ثقله من ارتفاع متر واحد يقاس 1-3-6مم )انظر الشممممكل  6يتجاوز نصمممم  قطر حروف طرف التصممممادم  مم وال

مسمممتشدم من طرف التصمممادم إلى سمممطح تصمممادم الع نة. وتوضمممع ع نة واحدة على قاعدتها، وتوضمممع ع نة ثانية في اتجاه عمودن على االتجاه ال
ول حالة، يوجه القض   الفوالذن بح ا يصطدم مع الوعاء األولي. وعق  كل تصادم يمكن قبول اختراق العبوة الثانوية   في الع نة األولى. وفي

 يحدث أن تسرب من الوعاء األولي )األوعية األولية(؛ بشرط أال
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 كغ 7العبوات التي تتجاوز كتلتها اإلجمالية  6-3-5-4-2

ات على طرف قضمممم   فوالذن أسممممطواني. ويوضممممع القضمممم   عموديا على سممممطح صممممل  منبسممممط. ويكون الع ن   تسممممقط  
تقل عن   (. ويشرج القضمممممم   من السممممممطح مسممممممافة ال1-3-6مم )انظر الشممممممكل   6الطرف العلون    حوافيتجاوز نصمممممم  قطر   مم وال 38 قطره

مم. وتسمقط ع نة واحدة إسمقاطا    200وة الشارجية ويكون حد ا األدنى  المسمافة ب ن مركز الوعاء األولي )األوعية األولية( والسمطح الشارجي للعب 
نية  عموديا حرا  على أن يكون وجهها العلون في االتجاه األوثر انشفاضممما  من ارتفاع متر واحد يقاس من قمة القضممم   الفوالذن. وتسمممقط ع نة ثا

ول حالة، توجه العبوة بح ا يكون القضممممم   الفوالذن  نة األولى. وفيمن نفس االرتفاع في اتجاه عمودن على االتجاه المسمممممتشدم في حالة الع  
 يحدث أن تسرب. قادرا  على اختراق الوعاء األولي )األوعية األولية(. وعق  كل تصادم، يكون نفاذه في العبوة الثانوية مقبوال  شريطة أال

 1-3-6الشكل  

 

 تقرير االختبار 6-3-5-5
 نتائج االختبار يشتمل على البيانات التالية على األقل، ويتاح لمستشدمي العبوة:يصال تقرير خطي عن  6-3-5-5-1

 اسم وعنوان مرفق االختبار؛ -1

 اسم وعنوان مقدم الطل ؛ -2

 مم ّ ز وح د لتقرير االختبار؛ -3

 تاري  االختبار وتاري  التقرير؛ -4

 صانع العبوة؛ -5

طريقة في ذلك   ، المواد، وسمائل اإلغالق، السممك وما إلى ذلك.(، بما وصم  النموذج التصمميمي للعبوة )مثل األبعاد  - 6
 )مثل التشك ل بالطرق(، ويجوز أن يشتمل الوص  على رسم )رسومات( و/أو صورة )صور(؛ الصنع 

 السعة القصوى؛ -7

 محتويات االختبار؛ -8

 أوصاف االختبار ونتائجه؛ -9

 التوةيع الرسمية. يوقع تقرير االختبار مع بيان اسم وصفة صاح  -10

يج  أن يشمممممممتمل تقرير االختبار على بيانات بأن العبوة قد أعدت للنقل واختبرت وفقا  لالشمممممممتراطات المناسمممممممبة في  ذا  6-3-5-5-2
 مكونات عبوة تعبئة أخرى قد تجعلها غ ر صالحة. وتتاح نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة. الفصل، وأن استشدام طرائق أو
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 4-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود المواد المشعة والمواد التي تحتويها 

 )محجوزة( 6-4-1

 اشتراطات عامة 6-4-2

بح ا يصمممم الطرد من ح ا كتلته وحجمه وشممكله بح ا يمكن نقله بسممهولة وأمان. وباإلضممافة إلى ذلك يصمممم الطرد   6-4-2-1
 فوق وس لة النقل أثناء الرحلة. يمكن تأم نه بطريقة مناسبة داخل أو

تتعّطل مرابط الرفع المرّكبة على الطرد عند اسمتشدامها بالطريقة المقررة لها، وأن يظل   يكون التصمميم مناسمبا  بح ا ال 6-4-2-2
مرابط الرفع. وتراعى في التصممممممميم عوامل األمان المناسممممممبة لتغطية الطرد قادرا  على اسممممممتيفاء االشممممممتراطات األخرى في  ذه الالئحة إذا تعطلت  

 الرفع بأسلوب النتش.

تصممممممم المرابط وأن أشمممممياء أخرى تضممممماف إلى سمممممطح الطرد الشارجي ويمكن اسمممممتشدامها لرفع الطرد تصمممممميما يجعلها  6-4-2-3
تصممممممرف ف ها بأن أسمممممملوب آخر يجعل اسممممممتشدامها غ ر ممكن ال يمّكن من نزعها أو ، أو2-2-4-6تتحمل كتلته وفقا  لالشممممممتراطات المب نة في  

 أثناء النقل.

 وبقدر اإلمكان عمليا ، تصمم العبوات ليكون سطحها الشارجي خاليا  من النتوءات ويمكن أن ُيزال عنها التلوث بسهولة. 6-4-2-4

 مياه واحتجاز ا.وبقدر اإلمكان عمليا ، يصمم السطح الشارجي للطرد بطريقة تحول دون تجمع ال 6-4-2-5

 ينتقص من أمان الطرد. يكون جزءا  منه أن ال يج  في أن شيء يضاف إلى الطرد وقت النقل وال 6-4-2-6

رن ن ا تزازن قد يحصمممممممممل في ظروف النقل العادية، دون  ا تزاز أو يكون الطرد قادرا  على تحمل تأث ر أن تسمممممممممارع أو 6-4-2-7
المسممممممممماس بسمممممممممالمة الطرد ككل. وعلى وجه الشصممممممممموص، تصممممممممممم  لمركبة على مشتل  األوعية أوالحط من فعالية أن من وسمممممممممائل اإلغالق ا

 انفكاوها بصورة عفوية حتى ولو استشدمت مرارا . الصوام ل والمسام ر الملولبة وغ ر ا من وسائل التثب ت بطريقة تضمن عدم ارتشائها أو

 في االعتبار لدى تصميم الطرد عوامل التقادم. تؤخذ 8-2-4-6

مرك  من عناصمممممممر ا ومركباتها متوافقة ف زيائيا  وكيميائيا  فيما  تكون المواد التي تصمممممممنع منها الطرود وكل عنصمممممممر أو 6-4-2-9
 ب نها ومع المحتوى المشع. ويؤخذ في االعتبار سلوكها لدى التعرض لوشعاع.

 التي يمكن من خاللها أن تتسرب المحتويات المشعة حماية تمنع التشغ ل غ ر المرخص به. تحمى جميع الصمامات  10- 2- 4- 6

 تواجه في ظروف النقل العادية. تؤخذ في االعتبار لدى تصميم الطرد درجات الحرارة والضغوط المحيطة التي غالبا  ما 6-4-2-11

وف النقل العادية وعندما يحتون الطرد على أقصمى حد من يصممم الطرد بح ا يوفر التدريع الكافي ليضممن، في ظل ظر  12- 2- 4- 6
  2-1- 4- 2- 7- 2 الحتوائها، عدم تجاوز معدل الجرعة عند أن نقطة من السممممطح الشارجي للطرد القيم المب نة في  المحتويات المشممممعة التي صمممممم 

 . في االعتبار   2- 1- 3- 2- 7)ب( و 3- 3- 8- 1- 7ورد في   ، حس  االقتضاء، مع أخذ ما 12- 1- 9- 1- 4و   11- 1- 9- 1- 4و 

وفي حالة المواد المشعة التي لها خصائص خط رة أخرى تؤخذ تلك الشصائص في االعتبار لدى تصميم الطرد؛ انظر   6-4-2-13
 .5-1-9-1-4و 2-3-0-2، و2-0-3-1

لومات عن اإلجراءات الواج  اّتباعها، ووصمفا  ألنواع وأبعاد وسمائل اإلغالق  يقدم صمانعو العبوات وموزعو ا التالون مع 6-4-2-14
 ي مقدمة للنقل قادرة على اجتياز اختبارات األداء  )بما في ذلك الحشممممممايا المطلوبة( وأن عناصممممممر أخرى الزمة لضمممممممان أن تكون العبوات كما

 المنطبقة في  ذا الفصل.

- 270 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

270 

 كغ 7العبوات التي تتجاوز كتلتها اإلجمالية  6-3-5-4-2

ات على طرف قضمممم   فوالذن أسممممطواني. ويوضممممع القضمممم   عموديا على سممممطح صممممل  منبسممممط. ويكون الع ن   تسممممقط  
تقل عن   (. ويشرج القضمممممم   من السممممممطح مسممممممافة ال1-3-6مم )انظر الشممممممكل   6الطرف العلون    حوافيتجاوز نصمممممم  قطر   مم وال 38 قطره

مم. وتسمقط ع نة واحدة إسمقاطا    200وة الشارجية ويكون حد ا األدنى  المسمافة ب ن مركز الوعاء األولي )األوعية األولية( والسمطح الشارجي للعب 
نية  عموديا حرا  على أن يكون وجهها العلون في االتجاه األوثر انشفاضممما  من ارتفاع متر واحد يقاس من قمة القضممم   الفوالذن. وتسمممقط ع نة ثا

ول حالة، توجه العبوة بح ا يكون القضممممم   الفوالذن  نة األولى. وفيمن نفس االرتفاع في اتجاه عمودن على االتجاه المسمممممتشدم في حالة الع  
 يحدث أن تسرب. قادرا  على اختراق الوعاء األولي )األوعية األولية(. وعق  كل تصادم، يكون نفاذه في العبوة الثانوية مقبوال  شريطة أال

 1-3-6الشكل  

 

 تقرير االختبار 6-3-5-5
 نتائج االختبار يشتمل على البيانات التالية على األقل، ويتاح لمستشدمي العبوة:يصال تقرير خطي عن  6-3-5-5-1

 اسم وعنوان مرفق االختبار؛ -1

 اسم وعنوان مقدم الطل ؛ -2

 مم ّ ز وح د لتقرير االختبار؛ -3

 تاري  االختبار وتاري  التقرير؛ -4

 صانع العبوة؛ -5

طريقة في ذلك   ، المواد، وسمائل اإلغالق، السممك وما إلى ذلك.(، بما وصم  النموذج التصمميمي للعبوة )مثل األبعاد  - 6
 )مثل التشك ل بالطرق(، ويجوز أن يشتمل الوص  على رسم )رسومات( و/أو صورة )صور(؛ الصنع 

 السعة القصوى؛ -7

 محتويات االختبار؛ -8

 أوصاف االختبار ونتائجه؛ -9

 التوةيع الرسمية. يوقع تقرير االختبار مع بيان اسم وصفة صاح  -10

يج  أن يشمممممممتمل تقرير االختبار على بيانات بأن العبوة قد أعدت للنقل واختبرت وفقا  لالشمممممممتراطات المناسمممممممبة في  ذا  6-3-5-5-2
 مكونات عبوة تعبئة أخرى قد تجعلها غ ر صالحة. وتتاح نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة. الفصل، وأن استشدام طرائق أو
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 4-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار واعتماد طرود المواد المشعة والمواد التي تحتويها 

 )محجوزة( 6-4-1

 اشتراطات عامة 6-4-2

بح ا يصمممم الطرد من ح ا كتلته وحجمه وشممكله بح ا يمكن نقله بسممهولة وأمان. وباإلضممافة إلى ذلك يصمممم الطرد   6-4-2-1
 فوق وس لة النقل أثناء الرحلة. يمكن تأم نه بطريقة مناسبة داخل أو

تتعّطل مرابط الرفع المرّكبة على الطرد عند اسمتشدامها بالطريقة المقررة لها، وأن يظل   يكون التصمميم مناسمبا  بح ا ال 6-4-2-2
مرابط الرفع. وتراعى في التصممممممميم عوامل األمان المناسممممممبة لتغطية الطرد قادرا  على اسممممممتيفاء االشممممممتراطات األخرى في  ذه الالئحة إذا تعطلت  

 الرفع بأسلوب النتش.

تصممممممم المرابط وأن أشمممممياء أخرى تضممممماف إلى سمممممطح الطرد الشارجي ويمكن اسمممممتشدامها لرفع الطرد تصمممممميما يجعلها  6-4-2-3
تصممممممرف ف ها بأن أسمممممملوب آخر يجعل اسممممممتشدامها غ ر ممكن ال يمّكن من نزعها أو ، أو2-2-4-6تتحمل كتلته وفقا  لالشممممممتراطات المب نة في  

 أثناء النقل.

 وبقدر اإلمكان عمليا ، تصمم العبوات ليكون سطحها الشارجي خاليا  من النتوءات ويمكن أن ُيزال عنها التلوث بسهولة. 6-4-2-4

 مياه واحتجاز ا.وبقدر اإلمكان عمليا ، يصمم السطح الشارجي للطرد بطريقة تحول دون تجمع ال 6-4-2-5

 ينتقص من أمان الطرد. يكون جزءا  منه أن ال يج  في أن شيء يضاف إلى الطرد وقت النقل وال 6-4-2-6

رن ن ا تزازن قد يحصمممممممممل في ظروف النقل العادية، دون  ا تزاز أو يكون الطرد قادرا  على تحمل تأث ر أن تسمممممممممارع أو 6-4-2-7
المسممممممممماس بسمممممممممالمة الطرد ككل. وعلى وجه الشصممممممممموص، تصممممممممممم  لمركبة على مشتل  األوعية أوالحط من فعالية أن من وسمممممممممائل اإلغالق ا

 انفكاوها بصورة عفوية حتى ولو استشدمت مرارا . الصوام ل والمسام ر الملولبة وغ ر ا من وسائل التثب ت بطريقة تضمن عدم ارتشائها أو

 في االعتبار لدى تصميم الطرد عوامل التقادم. تؤخذ 8-2-4-6

مرك  من عناصمممممممر ا ومركباتها متوافقة ف زيائيا  وكيميائيا  فيما  تكون المواد التي تصمممممممنع منها الطرود وكل عنصمممممممر أو 6-4-2-9
 ب نها ومع المحتوى المشع. ويؤخذ في االعتبار سلوكها لدى التعرض لوشعاع.

 التي يمكن من خاللها أن تتسرب المحتويات المشعة حماية تمنع التشغ ل غ ر المرخص به. تحمى جميع الصمامات  10- 2- 4- 6

 تواجه في ظروف النقل العادية. تؤخذ في االعتبار لدى تصميم الطرد درجات الحرارة والضغوط المحيطة التي غالبا  ما 6-4-2-11

وف النقل العادية وعندما يحتون الطرد على أقصمى حد من يصممم الطرد بح ا يوفر التدريع الكافي ليضممن، في ظل ظر  12- 2- 4- 6
  2-1- 4- 2- 7- 2 الحتوائها، عدم تجاوز معدل الجرعة عند أن نقطة من السممممطح الشارجي للطرد القيم المب نة في  المحتويات المشممممعة التي صمممممم 

 . في االعتبار   2- 1- 3- 2- 7)ب( و 3- 3- 8- 1- 7ورد في   ، حس  االقتضاء، مع أخذ ما 12- 1- 9- 1- 4و   11- 1- 9- 1- 4و 

وفي حالة المواد المشعة التي لها خصائص خط رة أخرى تؤخذ تلك الشصائص في االعتبار لدى تصميم الطرد؛ انظر   6-4-2-13
 .5-1-9-1-4و 2-3-0-2، و2-0-3-1

لومات عن اإلجراءات الواج  اّتباعها، ووصمفا  ألنواع وأبعاد وسمائل اإلغالق  يقدم صمانعو العبوات وموزعو ا التالون مع 6-4-2-14
 ي مقدمة للنقل قادرة على اجتياز اختبارات األداء  )بما في ذلك الحشممممممايا المطلوبة( وأن عناصممممممر أخرى الزمة لضمممممممان أن تكون العبوات كما

 المنطبقة في  ذا الفصل.
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 المنقولة جوا  اشتراطات إضافية للطرود  6-4-3

س عندما تبلغ درجة الحرارة المحيطة  50ºتتجاوز درجة حرارة السطوح القابلة للتأثر   في حالة الطرود التي تنقل جوا ، ال 6-4-3-1
38º.س بدون أخذ التعرض ألشعة الشمس في االعتبار 

تعرضمممت تلك الطرود لدرجات حرارة   ماتصممممم الطرود التي تنقل جوا  بشمممكل يسممممح بالحفاظ على سمممالمة المحتوى إذا   6-4-3-2
 س.55ºس و+40º-محيطة تتراوح ب ن 

تشمممممممممممتت المحتويات المشمممممممممممعة من منظومة   تكون الطرود الحاوية للمواد المشمممممممممممعة التي تنقل جوا  قادرة، بدون فقدان أو 6-4-3-3
 ك لوباسكال. 95قصى مضافا  إليه يقل عن ضغط التشغ ل الطبيعي األ االحتواء، على تحمل ضغط داخلي يولد فرقا  في الضغط ال

 للطرود المستثناة اشتراطات 6-4-4

إلى باإلضافة   13-2-4-6إلى   1-2-4-6تصمم الطرود المستثناة على النحو الذن يستوفي االشتراطات المب نة في  
  )أ( إلى )و( واالشممممممتراطات   5- 3- 2- 7- 2إذا كانت تحتون على مادة انشممممممطارية ُيسمممممممح بها بموج  أحد أحكام  2- 7- 4- 6االشممممممتراطات المب نة في  

 فيما لو شحنت جوا . 3-4-6المب نة في 

 الصناعية للطروداشتراطات  6-4-5

، ويجم  أن 2-7-4-6 وفي 2-4-6االشممممممممممممممتراطمات المب نمة في   IP-3و  IP-2و  IP-1تسممممممممممممممتوفي الطرود من األنواع  6-4-5-1
 بالنسبة إلى الطرود المنقولة جوا . 3-4-6تستوفي، عند االقتضاء، االشتراطات اإلضافية المب نة في 

 ، كف لة بمنع:5-15-4-6و 4-15-4-6، إذا خضعت لالختبارات المب نة في الفقرت ن IP-2تكون الطرود من النوع   6-4-5-2

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو )أ(

 في المائة على أن سطح خارجي في الطرد. 20وزيادة في الحد األقصى لمعدل الجرعة تتجاوز  )ب(

 .15-7-4-6إلى  2-7-4-6جميع االشتراطات المب نة في  IP-3تستوفي الطرود من النوع   6-4-5-3

 IP-3و IP-2اشتراطات بديلة للطرود من النوعين  6-4-5-4
 شريطة أن: IP-2طرود من النوع  يمكن استشدام الطرود بمثابة  6-4-5-4-1

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات المب نة في  )أ(

 من  ذه الالئحة؛ 1-6المب نة في الفصل   IIو Iوتصمم بح ا تستوفي االشتراطات لمجموعتي التعبئة  )ب(

 ، دون حدوث:1- 6في الفصل    IIو   Iوأن تحول، لو اجتازت االختبارات المطلوبة لمجموعتي التعبئة   )ج( 

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو '1'

 في المائة على أن سطح خارجي في الطرد. 20وزيادة في الحد األقصى لمعدل الجرعة تتجاوز  '2'

 شريطة أن: IP-3أو  IP-2كطرود من النوع ن  يجوز كذلك أن تستشدم الصهاريج النقالة  6-4-5-4-2

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات المب نة في  )أ(

من  ذه الالئحة، وقادرة على تحمل اختبار  7-6وتصمممممممممم بح ا تسممممممممتوفي االشممممممممتراطات المب نة في الفصممممممممل   )ب(
 ك لوباسكال؛ 265ضغط مقداره 

الدينامي الذن ينجم عن  وتصممممممممممممم بطريقة تمكن أن تدريع إضمممممممممممافي يتم توف ره من تحمل اإلجهاد اإلسمممممممممممتاتي أو  )ج( 
في الممائمة في الحمد    20 المنماولمة وظروف النقمل العماديمة وتكون لمه القمدرة على الح لولمة دون حمدوث زيمادة تتجماوز 

 األقصى لمعدل الجرعة على أن سطح خارجي للصهاريج النقالة. 
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لنقل المواد ذات النشمممماط النوعي    IP-3 أو  IP-2يمكن اسممممتشدام صممممهاريج غ ر الصممممهاريج النقالة كطرود من النوع ن   6-4-5-4-3
 شريطة أن: 5-2-9-1-4حسبما ورد في الجدول   LSA-IIوالثانية    LSA-Iالمنشفض من المجموعة األولى 

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات الواردة في  )أ(

الوطنية لنقل البضمممممائع الشطرة وأن تكون  ي االشمممممتراطات المب نة في اللوائح اإلقليمية أووتصممممممم بح ا تسمممممتوف )ب(
 ك لوباسكال؛ 265قادرة على تحمل اختبار ضغط مقداره 

الدينامي الذن ينجم عن   وتصمممممممممم بطريقة تمكن أن تدريع إضممممممممافي يوفر لها من تحمل اإلجهاد اإلسممممممممتاتي أو )ج(
في المائة في الحد األقصممى لمعدل الجرعة على   20ومنع حدوث زيادة تتجاوز المناولة وظروف النقل العادية 

 أن سطح خارجي للصهاريج.

 شريطة أن:  IP-3 أو IP-2يمكن أيضا  استشدام حاويات الشحن المجهَّزة بمغال ق ثابتة كطرود من النوع ن   6-4-5-4-4

 يقتصر المحتوى المشع على المواد الصلبة؛ )أ(

 ؛1-5-4-6وتستوفي االشتراطات المب نة في  )ب(

  ISO 1496-1:1990 وتصممممممممم بصمممممممورة مسمممممممتوفية لمواصمممممممفات م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممي رقم )ج(
 Series 1الجزء األول: حاويات البضمممائع العامةب ) -المواصمممفات واالختبار   -حاويات الشمممحن   1بالسممملسممملة  

Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers )  
، بمماسممممممممممممممتثنمماء األبعمماد  5:2006و  4:2006و  3:2005و  2:1998و  1:1993والتعممديالت المممدخلممة عليممه أن:  

والمعايرات. وتصمممممممم بطريقة تمكنها، إذا ُأخضممممممعت لالختبارات المنصمممممموص عل ها في تلك الوثيقة وتعرضممممممت 
 ة، من الح لولة دون حدوث:للتسارع في ظروف النقل العادي 

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو '1'

في الممائمة على أن سممممممممممممممطح خمارجي لحماويمات  20وزيمادة في الحمد األقصممممممممممممممى لمعمدل الجرعمة تتجماوز  '2'
 الشحن.

 أن: شريطة IP-3 أو IP-2وذلك يمكن أن تستشدم الحاويات الوسيطة المعدنية للسوائ  كطرود من النوع ن   6-4-5-4-5

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات المب نة في  )أ(

  Iمن  ذه الالئحة، المتعلقة بمجموعة التعبئة   5-6وتصممممممم بح ا تسمممممتوفي االشمممممتراطات المب نة في الفصمممممل  )ب(
ُأخضممممممممعت لالختبارات المنصمممممممموص عل ها في  ذا الفصممممممممل، ولكن مع اجراء اختبار   ، وأن تحول، إذا ماII أو

 االتجا ات إتالفا ، دون حدوث:السقوط في أوثر 

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو '1'

في المائة على أن سممممممممممممممطح خارجي للحاويات  20وزيادة في الحد األقصممممممممممممممى لمعدل الجرعة تتجاوز   '2'
 الوسيطة للسوائ .

 اشتراطات للطرود التي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-6

الحتواء سممممادس فلوريد ال وران وم االشممممتراطات المتعلقة بالشواص اإلشممممعاعية واالنشممممطارية   تسممممتوفي الطرود المصممممممة 6-4-6-1
، ي بأ سممممادس فلوريد ال وران وم وينقل  4-6-4-6 و مسممممموح به في  للمادة والمنصمممموص عل ها في أماون أخرى من  ذه الالئحة. وباسممممتثناء ما

 - ISO 7195:2005 "Nuclear Energy يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممممممممي أوثر وفقا  لألحكام المب نة في م كغ أو 0,1بكميات من 
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 المنقولة جوا  اشتراطات إضافية للطرود  6-4-3

س عندما تبلغ درجة الحرارة المحيطة  50ºتتجاوز درجة حرارة السطوح القابلة للتأثر   في حالة الطرود التي تنقل جوا ، ال 6-4-3-1
38º.س بدون أخذ التعرض ألشعة الشمس في االعتبار 

تعرضمممت تلك الطرود لدرجات حرارة   ماتصممممم الطرود التي تنقل جوا  بشمممكل يسممممح بالحفاظ على سمممالمة المحتوى إذا   6-4-3-2
 س.55ºس و+40º-محيطة تتراوح ب ن 

تشمممممممممممتت المحتويات المشمممممممممممعة من منظومة   تكون الطرود الحاوية للمواد المشمممممممممممعة التي تنقل جوا  قادرة، بدون فقدان أو 6-4-3-3
 ك لوباسكال. 95قصى مضافا  إليه يقل عن ضغط التشغ ل الطبيعي األ االحتواء، على تحمل ضغط داخلي يولد فرقا  في الضغط ال

 للطرود المستثناة اشتراطات 6-4-4

إلى باإلضافة   13-2-4-6إلى   1-2-4-6تصمم الطرود المستثناة على النحو الذن يستوفي االشتراطات المب نة في  
  )أ( إلى )و( واالشممممممتراطات   5- 3- 2- 7- 2إذا كانت تحتون على مادة انشممممممطارية ُيسمممممممح بها بموج  أحد أحكام  2- 7- 4- 6االشممممممتراطات المب نة في  

 فيما لو شحنت جوا . 3-4-6المب نة في 

 الصناعية للطروداشتراطات  6-4-5

، ويجم  أن 2-7-4-6 وفي 2-4-6االشممممممممممممممتراطمات المب نمة في   IP-3و  IP-2و  IP-1تسممممممممممممممتوفي الطرود من األنواع  6-4-5-1
 بالنسبة إلى الطرود المنقولة جوا . 3-4-6تستوفي، عند االقتضاء، االشتراطات اإلضافية المب نة في 

 ، كف لة بمنع:5-15-4-6و 4-15-4-6، إذا خضعت لالختبارات المب نة في الفقرت ن IP-2تكون الطرود من النوع   6-4-5-2

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو )أ(

 في المائة على أن سطح خارجي في الطرد. 20وزيادة في الحد األقصى لمعدل الجرعة تتجاوز  )ب(

 .15-7-4-6إلى  2-7-4-6جميع االشتراطات المب نة في  IP-3تستوفي الطرود من النوع   6-4-5-3

 IP-3و IP-2اشتراطات بديلة للطرود من النوعين  6-4-5-4
 شريطة أن: IP-2طرود من النوع  يمكن استشدام الطرود بمثابة  6-4-5-4-1

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات المب نة في  )أ(

 من  ذه الالئحة؛ 1-6المب نة في الفصل   IIو Iوتصمم بح ا تستوفي االشتراطات لمجموعتي التعبئة  )ب(

 ، دون حدوث:1- 6في الفصل    IIو   Iوأن تحول، لو اجتازت االختبارات المطلوبة لمجموعتي التعبئة   )ج( 

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو '1'

 في المائة على أن سطح خارجي في الطرد. 20وزيادة في الحد األقصى لمعدل الجرعة تتجاوز  '2'

 شريطة أن: IP-3أو  IP-2كطرود من النوع ن  يجوز كذلك أن تستشدم الصهاريج النقالة  6-4-5-4-2

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات المب نة في  )أ(

من  ذه الالئحة، وقادرة على تحمل اختبار  7-6وتصمممممممممم بح ا تسممممممممتوفي االشممممممممتراطات المب نة في الفصممممممممل   )ب(
 ك لوباسكال؛ 265ضغط مقداره 

الدينامي الذن ينجم عن  وتصممممممممممممم بطريقة تمكن أن تدريع إضمممممممممممافي يتم توف ره من تحمل اإلجهاد اإلسمممممممممممتاتي أو  )ج( 
في الممائمة في الحمد    20 المنماولمة وظروف النقمل العماديمة وتكون لمه القمدرة على الح لولمة دون حمدوث زيمادة تتجماوز 

 األقصى لمعدل الجرعة على أن سطح خارجي للصهاريج النقالة. 
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لنقل المواد ذات النشمممماط النوعي    IP-3 أو  IP-2يمكن اسممممتشدام صممممهاريج غ ر الصممممهاريج النقالة كطرود من النوع ن   6-4-5-4-3
 شريطة أن: 5-2-9-1-4حسبما ورد في الجدول   LSA-IIوالثانية    LSA-Iالمنشفض من المجموعة األولى 

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات الواردة في  )أ(

الوطنية لنقل البضمممممائع الشطرة وأن تكون  ي االشمممممتراطات المب نة في اللوائح اإلقليمية أووتصممممممم بح ا تسمممممتوف )ب(
 ك لوباسكال؛ 265قادرة على تحمل اختبار ضغط مقداره 

الدينامي الذن ينجم عن   وتصمممممممممم بطريقة تمكن أن تدريع إضممممممممافي يوفر لها من تحمل اإلجهاد اإلسممممممممتاتي أو )ج(
في المائة في الحد األقصممى لمعدل الجرعة على   20ومنع حدوث زيادة تتجاوز المناولة وظروف النقل العادية 

 أن سطح خارجي للصهاريج.

 شريطة أن:  IP-3 أو IP-2يمكن أيضا  استشدام حاويات الشحن المجهَّزة بمغال ق ثابتة كطرود من النوع ن   6-4-5-4-4

 يقتصر المحتوى المشع على المواد الصلبة؛ )أ(

 ؛1-5-4-6وتستوفي االشتراطات المب نة في  )ب(

  ISO 1496-1:1990 وتصممممممممم بصمممممممورة مسمممممممتوفية لمواصمممممممفات م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممي رقم )ج(
 Series 1الجزء األول: حاويات البضمممائع العامةب ) -المواصمممفات واالختبار   -حاويات الشمممحن   1بالسممملسممملة  

Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers )  
، بمماسممممممممممممممتثنمماء األبعمماد  5:2006و  4:2006و  3:2005و  2:1998و  1:1993والتعممديالت المممدخلممة عليممه أن:  

والمعايرات. وتصمممممممم بطريقة تمكنها، إذا ُأخضممممممعت لالختبارات المنصمممممموص عل ها في تلك الوثيقة وتعرضممممممت 
 ة، من الح لولة دون حدوث:للتسارع في ظروف النقل العادي 

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو '1'

في الممائمة على أن سممممممممممممممطح خمارجي لحماويمات  20وزيمادة في الحمد األقصممممممممممممممى لمعمدل الجرعمة تتجماوز  '2'
 الشحن.

 أن: شريطة IP-3 أو IP-2وذلك يمكن أن تستشدم الحاويات الوسيطة المعدنية للسوائ  كطرود من النوع ن   6-4-5-4-5

 ؛1-5-4-6تستوفي االشتراطات المب نة في  )أ(

  Iمن  ذه الالئحة، المتعلقة بمجموعة التعبئة   5-6وتصممممممم بح ا تسمممممتوفي االشمممممتراطات المب نة في الفصمممممل  )ب(
ُأخضممممممممعت لالختبارات المنصمممممممموص عل ها في  ذا الفصممممممممل، ولكن مع اجراء اختبار   ، وأن تحول، إذا ماII أو

 االتجا ات إتالفا ، دون حدوث:السقوط في أوثر 

 تشتت المحتويات المشعة؛ فقدان أو '1'

في المائة على أن سممممممممممممممطح خارجي للحاويات  20وزيادة في الحد األقصممممممممممممممى لمعدل الجرعة تتجاوز   '2'
 الوسيطة للسوائ .

 اشتراطات للطرود التي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-6

الحتواء سممممادس فلوريد ال وران وم االشممممتراطات المتعلقة بالشواص اإلشممممعاعية واالنشممممطارية   تسممممتوفي الطرود المصممممممة 6-4-6-1
، ي بأ سممممادس فلوريد ال وران وم وينقل  4-6-4-6 و مسممممموح به في  للمادة والمنصمممموص عل ها في أماون أخرى من  ذه الالئحة. وباسممممتثناء ما

 - ISO 7195:2005 "Nuclear Energy يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممممممممممممي أوثر وفقا  لألحكام المب نة في م كغ أو 0,1بكميات من 
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) for transport"6Packaging of uranium hexafluoride (UF   الطاقة النووية(- ( 6تعبئة سمممادس فلوريد ال وران ومUF  ووفقا ،)لنقله )
 .3-6-4-6و 2-6-4-6لالشتراطات المب نة في الفقرت ن 

 أوثر من سادس فلوريد ال وران وم بطريقة تستوفي االشتراطات التالية: كغ أو   0,1يصمم كل طرد يحتون على  6-4-6-2

في  بدون تسمري  وبدون إجهاد غ ر مقبول على النحو المب ن 21-4-6أن يجتاز االختبار البن ون المب ن في   )أ(
 ؛4-6-4-6  و مسموح به في ناء ماوباستث  ISO 7195: 2005م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي 

 تشتت سادس فلوريد ال وران وم؛ ؛ بدون فقدان أو4-15-4-6وأن يجتاز اختبار السقوط المب ن في  )ب(

 و  دون حدوث تمزق في منظومة االحتواء وباستثناء ما  3-17-4-6وأن يجتاز االختبار الحرارن المب ن في   )ج(
 .4-6-4-6 مسموح به في

 الضغط. أوثر من سادس فلوريد ال وران وم بوسائل لتشأيف كغ أو 0.1ال ُتجهَّز الطرود المصممة الحتواء  6-4-6-3

أوثر من سمممادس فلوريد ال وران وم   وغ أو 0,1يمكن، ر نا  بموافقة متعددة األطراف، أن تنقل الطرود المصمممممة الحتواء  6-4-6-4
 إذا كانت مصممة:

تلمممك المب نمممة في   وفقممما  للمعممماي ر المممدوليمممة أو  )أ(  القيممماسممممممممممممممي  م يمممار المنظممممة المممدوليمممة للتوح مممد  الوطنيمممة غ ر 
ISO 7195: 2005 ى مماثل من األمان؛، شريطة الحفاظ على مستو 

ميغاباسمممممممكال على النحو  2,76و/أو بح ا تتحمل بدون تسمممممممري  وإجهاد غ ر مقبول ضمممممممغط اختبار أقل من  )ب(
 ؛21-4-6المب ن في 

تسممتوفي االشممتراطات المب نة   أوثر من سممادس فلوريد ال وران وم، وكانت الطرود ال كغ أو 9 000و/أو الحتواء   )ج(
 )ج(.2-6-4-6في 

 .3-6-4-6إلى  1-6-4-6وفي جميع الحاالت األخرى، تستوفي االشتراطات المب نة في 

 Aاشتراطات للطرود من النوع  6-4-7

واالشمتراطات المب نة في   2-4-6على النحو الذن يسمتوفي االشمتراطات العامة المب نة في   Aتصممم الطرود من النوع  6-4-7-1
 .17-7-4-6إلى  2-7-4-6شتراطات المب نة في إذا كانت منقولة جوا ، وكذلك اال 6-4-3

 سم. 10ال يقل الحد األدنى للبعد الشارجي اإلجمالي للطرد عن  6-4-7-2

دامت   تكون قابلة للكسممممر بسممممهولة وتقوم، ما يشممممتمل الجزء الشارجي للطرد على إحدى السمممممات، كالشتم مثال ، التي ال 6-4-7-3
 يفتح. لمسليمة، بمثابة دل ل على أن الطرد 

  تشضمممع له من قوى، في ظروف النقل العادية والظروف  يقلل ما  ُيفترض في أن مرابط ُتثبَّت على الطرد أن ُتصممممم بح ا ال  6-4-7-4
 المفضية إلى حوادث، من قدرة الطرد على الوفاء باالشتراطات المب نة في  ذه الالئحة.

س.  70ºس و+40º-ى تصممممممممميم الطرد درجات حرارة تتراوح ب ن  يتعلق بمكونات الطرد توضممممممممع في الحسممممممممبان لد فيما 6-4-7-5
المواد التي يصممممنع منها الطرد إذا تعرضممممت لدرجات    تد وريولى اال تمام الحتماالت   يتعلق بالسمممموائل، كما ويولى اال تمام لدرجات التجمد فيما

 حرارة مع نة.

 الشتراطات أخرى تقبلها السلطة المشتصة. الدولية أو وتكون تقنيات التصميم والتصنيع مستوفية للمعاي ر الوطنية أ 6-4-7-6

بضممممغط ينشممممأ  يمكن فتحها بصممممورة عرضممممية أو يشممممتمل التصممممميم على نظام احتواء يغلق بإحكام بوسمممم لة قفل ثابتة ال 6-4-7-7
 الطرد. داخل
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 يمكن أن تعتبر المواد المشعة ذات الشكل الشاص مكونا  من مكونات منظومة االحتواء. 6-4-7-8

إذا كانت منظومة االحتواء تشمممممكل وحدة مسمممممتقلة عن الطرد، يج  أن تكون المنظومة قابلة للغلق بإحكام بوسممممم لة قفل   6-4-7-9
 ثابتة مستقلة عن أن جزء آخر من الطرد.

الكيميائي  ح ثما أمكن، يؤخذ في االعتبار، في تصمممميم أن عنصمممر من العناصمممر المكونة لمنظومة االحتواء، االنحالل  6-4-7-10
اسممممة األخرى بالتعرض لوشممممعاع وكذلك انبعاث الغازات المتولدة عن التفاعالت الكيميائية واالنحالل الك يميائي  للسمممموائل ولغ ر ا من المواد الحسممممّ

 بالتعرض لوشعاع.

 ك لوباسكال. 60تكون منظومة االحتواء قادرة على احتجاز المحتويات المشعة للطرد إذا انشفض الضغط المحيط إلى  6-4-7-11

  تزود جميع الصممامات باسمتثناء صممامات تشأيف الضمغط )صممامات التنأيس( بوسم لة إغالق الحتجاز أن مواد متسمربة 6-4-7-12
 من الصمام.

يصمممم الدرع اإلشممعاعي الذن يطّوق أحد مكونات الطرد باعتباره جزءا  من منظومة االحتواء بطريقة تمنع انفصممال  ذا  6-4-7-13
عن الدرع بصممممورة عفوية. وح ثما كان الدرع اإلشممممعاعي ومكوناته يشممممكالن وحدة مسممممتقلة وج  أن يكون الدرع اإلشممممعاعي قابال  إلغالقه  المكون  

 بإحكام بوس لة قفل ثابتة مستقلة عن أن هيكل آخر في العبوة.

 حدوث: ، دون 15-4-6يصمم الطرد بطريقة تحول، إذا أخضع لالختبارات المب نة في القسم  6-4-7-14

 تشتت المحتويات المشّعة؛ فقدان أو )أ(

 في المائة على أن سطح خارجي للطرد. 20زيادة في الحد األقصى لمعدل الجرعة تتجاوز  )ب(

في تصمممميم الطرد المشصمممص لنقل مواد مشمممعة سمممائلة، يترع فرال في أعلى الطرد السمممتيعاب التغ رات في درجة حرارة   6-4-7-15
 الحركية وديناميات الملء.المحتويات والتأث رات 

 المصممة الحتواء السوائل Aالطرود من النوع  

 يلي: المصممة الحتواء مادة مشعة سائلة، بما Aإضافة إلى ذلك، تفي الطرود من النوع  6-4-7-16

)أ( أعاله إذا أخضمممع الطرد لالختبارات المب نة في 14-7-4-6أن تكون بمواصمممفات تلبي الشمممروط المب نة في  )أ(
 ؛6-4-16

 وإما: )ب(

ة المتصممممماص ضمممممعفي حجم المحتوى السمممممائل. وأن توضمممممع  ذه  أن تزّود بما '1' يكفي من المواد الماصمممممّ
 المواد الماّصة في موضع مناس  بح ا تالمس السائل في حال تسربه؛

حتواء داخلية أولية وخارجية ثانوية مصمممممة السمممتيعاب أو أن تزّود بنظام احتواء مؤل  من عناصمممر ا '2'
وامل المحتوى السممائل وضمممان احتجازه في عناصممر االحتواء الشارجية الثانوية حتى في حالة تسممرب 

 السائل من العناصر الداخلية األولية.

 المصممة الحتواء الغازات Aالطرود من النوع   

         تشممممممممممممممتته   صمممممممممممممممم الحتواء الغازات ذا قدرة على منع فقدان المحتوى المشممممممممممممممع أوالم Aيج  أن يكون الطرد من النوع   6-4-7-17
 الغازات الشاملة. المصممة الحتواء غاز التريت وم أو  A، باستثناء الطرود من النوع 16-4-6فيما لو ُأخضع الطرد لالختبارات المب نة في 
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) for transport"6Packaging of uranium hexafluoride (UF   الطاقة النووية(- ( 6تعبئة سمممادس فلوريد ال وران ومUF  ووفقا ،)لنقله )
 .3-6-4-6و 2-6-4-6لالشتراطات المب نة في الفقرت ن 

 أوثر من سادس فلوريد ال وران وم بطريقة تستوفي االشتراطات التالية: كغ أو   0,1يصمم كل طرد يحتون على  6-4-6-2

في  بدون تسمري  وبدون إجهاد غ ر مقبول على النحو المب ن 21-4-6أن يجتاز االختبار البن ون المب ن في   )أ(
 ؛4-6-4-6  و مسموح به في ناء ماوباستث  ISO 7195: 2005م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي 

 تشتت سادس فلوريد ال وران وم؛ ؛ بدون فقدان أو4-15-4-6وأن يجتاز اختبار السقوط المب ن في  )ب(

 و  دون حدوث تمزق في منظومة االحتواء وباستثناء ما  3-17-4-6وأن يجتاز االختبار الحرارن المب ن في   )ج(
 .4-6-4-6 مسموح به في

 الضغط. أوثر من سادس فلوريد ال وران وم بوسائل لتشأيف كغ أو 0.1ال ُتجهَّز الطرود المصممة الحتواء  6-4-6-3

أوثر من سمممادس فلوريد ال وران وم   وغ أو 0,1يمكن، ر نا  بموافقة متعددة األطراف، أن تنقل الطرود المصمممممة الحتواء  6-4-6-4
 إذا كانت مصممة:

تلمممك المب نمممة في   وفقممما  للمعممماي ر المممدوليمممة أو  )أ(  القيممماسممممممممممممممي  م يمممار المنظممممة المممدوليمممة للتوح مممد  الوطنيمممة غ ر 
ISO 7195: 2005 ى مماثل من األمان؛، شريطة الحفاظ على مستو 

ميغاباسمممممممكال على النحو  2,76و/أو بح ا تتحمل بدون تسمممممممري  وإجهاد غ ر مقبول ضمممممممغط اختبار أقل من  )ب(
 ؛21-4-6المب ن في 

تسممتوفي االشممتراطات المب نة   أوثر من سممادس فلوريد ال وران وم، وكانت الطرود ال كغ أو 9 000و/أو الحتواء   )ج(
 )ج(.2-6-4-6في 

 .3-6-4-6إلى  1-6-4-6وفي جميع الحاالت األخرى، تستوفي االشتراطات المب نة في 

 Aاشتراطات للطرود من النوع  6-4-7

واالشمتراطات المب نة في   2-4-6على النحو الذن يسمتوفي االشمتراطات العامة المب نة في   Aتصممم الطرود من النوع  6-4-7-1
 .17-7-4-6إلى  2-7-4-6شتراطات المب نة في إذا كانت منقولة جوا ، وكذلك اال 6-4-3

 سم. 10ال يقل الحد األدنى للبعد الشارجي اإلجمالي للطرد عن  6-4-7-2

دامت   تكون قابلة للكسممممر بسممممهولة وتقوم، ما يشممممتمل الجزء الشارجي للطرد على إحدى السمممممات، كالشتم مثال ، التي ال 6-4-7-3
 يفتح. لمسليمة، بمثابة دل ل على أن الطرد 

  تشضمممع له من قوى، في ظروف النقل العادية والظروف  يقلل ما  ُيفترض في أن مرابط ُتثبَّت على الطرد أن ُتصممممم بح ا ال  6-4-7-4
 المفضية إلى حوادث، من قدرة الطرد على الوفاء باالشتراطات المب نة في  ذه الالئحة.

س.  70ºس و+40º-ى تصممممممممميم الطرد درجات حرارة تتراوح ب ن  يتعلق بمكونات الطرد توضممممممممع في الحسممممممممبان لد فيما 6-4-7-5
المواد التي يصممممنع منها الطرد إذا تعرضممممت لدرجات    تد وريولى اال تمام الحتماالت   يتعلق بالسمممموائل، كما ويولى اال تمام لدرجات التجمد فيما

 حرارة مع نة.

 الشتراطات أخرى تقبلها السلطة المشتصة. الدولية أو وتكون تقنيات التصميم والتصنيع مستوفية للمعاي ر الوطنية أ 6-4-7-6

بضممممغط ينشممممأ  يمكن فتحها بصممممورة عرضممممية أو يشممممتمل التصممممميم على نظام احتواء يغلق بإحكام بوسمممم لة قفل ثابتة ال 6-4-7-7
 الطرد. داخل

 

275 

 يمكن أن تعتبر المواد المشعة ذات الشكل الشاص مكونا  من مكونات منظومة االحتواء. 6-4-7-8

إذا كانت منظومة االحتواء تشمممممكل وحدة مسمممممتقلة عن الطرد، يج  أن تكون المنظومة قابلة للغلق بإحكام بوسممممم لة قفل   6-4-7-9
 ثابتة مستقلة عن أن جزء آخر من الطرد.

الكيميائي  ح ثما أمكن، يؤخذ في االعتبار، في تصمممميم أن عنصمممر من العناصمممر المكونة لمنظومة االحتواء، االنحالل  6-4-7-10
اسممممة األخرى بالتعرض لوشممممعاع وكذلك انبعاث الغازات المتولدة عن التفاعالت الكيميائية واالنحالل الك يميائي  للسمممموائل ولغ ر ا من المواد الحسممممّ

 بالتعرض لوشعاع.

 ك لوباسكال. 60تكون منظومة االحتواء قادرة على احتجاز المحتويات المشعة للطرد إذا انشفض الضغط المحيط إلى  6-4-7-11

  تزود جميع الصممامات باسمتثناء صممامات تشأيف الضمغط )صممامات التنأيس( بوسم لة إغالق الحتجاز أن مواد متسمربة 6-4-7-12
 من الصمام.

يصمممم الدرع اإلشممعاعي الذن يطّوق أحد مكونات الطرد باعتباره جزءا  من منظومة االحتواء بطريقة تمنع انفصممال  ذا  6-4-7-13
عن الدرع بصممممورة عفوية. وح ثما كان الدرع اإلشممممعاعي ومكوناته يشممممكالن وحدة مسممممتقلة وج  أن يكون الدرع اإلشممممعاعي قابال  إلغالقه  المكون  

 بإحكام بوس لة قفل ثابتة مستقلة عن أن هيكل آخر في العبوة.

 حدوث: ، دون 15-4-6يصمم الطرد بطريقة تحول، إذا أخضع لالختبارات المب نة في القسم  6-4-7-14

 تشتت المحتويات المشّعة؛ فقدان أو )أ(

 في المائة على أن سطح خارجي للطرد. 20زيادة في الحد األقصى لمعدل الجرعة تتجاوز  )ب(

في تصمممميم الطرد المشصمممص لنقل مواد مشمممعة سمممائلة، يترع فرال في أعلى الطرد السمممتيعاب التغ رات في درجة حرارة   6-4-7-15
 الحركية وديناميات الملء.المحتويات والتأث رات 

 المصممة الحتواء السوائل Aالطرود من النوع  

 يلي: المصممة الحتواء مادة مشعة سائلة، بما Aإضافة إلى ذلك، تفي الطرود من النوع  6-4-7-16

)أ( أعاله إذا أخضمممع الطرد لالختبارات المب نة في 14-7-4-6أن تكون بمواصمممفات تلبي الشمممروط المب نة في  )أ(
 ؛6-4-16

 وإما: )ب(

ة المتصممممماص ضمممممعفي حجم المحتوى السمممممائل. وأن توضمممممع  ذه  أن تزّود بما '1' يكفي من المواد الماصمممممّ
 المواد الماّصة في موضع مناس  بح ا تالمس السائل في حال تسربه؛

حتواء داخلية أولية وخارجية ثانوية مصمممممة السمممتيعاب أو أن تزّود بنظام احتواء مؤل  من عناصمممر ا '2'
وامل المحتوى السممائل وضمممان احتجازه في عناصممر االحتواء الشارجية الثانوية حتى في حالة تسممرب 

 السائل من العناصر الداخلية األولية.

 المصممة الحتواء الغازات Aالطرود من النوع   

         تشممممممممممممممتته   صمممممممممممممممم الحتواء الغازات ذا قدرة على منع فقدان المحتوى المشممممممممممممممع أوالم Aيج  أن يكون الطرد من النوع   6-4-7-17
 الغازات الشاملة. المصممة الحتواء غاز التريت وم أو  A، باستثناء الطرود من النوع 16-4-6فيما لو ُأخضع الطرد لالختبارات المب نة في 
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 B(U)اشتراطات للطرود من النوع  6-4-8

 3- 4- 6 في ، واالشممممتراطات المب نة 2-4-6بح ا تسممممتوفي االشممممتراطات المب نة في  B(U)تصمممممم الطرود من النوع  6-4-8-1
)أ(، 14-7-4- 6  و محممدد في  بمماسمممممممممممممممتثنمماء ممما   15- 7- 4- 6إلى    2- 7- 4- 6في حممالممة نقلهمما بطريق الجو، واالشمممممممممممممممتراطممات المب نممة في  

 .15-8-4-6إلى  2-8-4-6وباإلضافة إلى ذلك االشتراطات المب نة في 

المولدة  أن الحرارة 6-8-4-6و 5-8-4-6يصممممممممم الطرد بطريقة تضممممممممن في الظروف المحيطة المب نة في الفقرت ن   6-4-8-2
تأث را  سممممممم ئا   15-4-6 تؤثر في ظّل ظروف النقل العادية على النحو المب ن في االختبارات المب نة في داخل الطرد من المحتويات المشمممممممعة لن

ى ا تمام خاص لدرجات  يفي باالشمممممتراطات المنطبقة بشمممممأن االحتواء والتدريع إذا تركت بدون مراةبة لفترة أسمممممبوع واحد. ويول في الطرد بح ا ال
 يلي: أوثر مما ترتفع بح ا تسب  واحدا  أو الحرارة حتى ال

الحالة الف زيائية للمحتويات المشممممعة، أو، فيما لو كانت المواد المشممممعة  الشممممكل الهندسممممي، أو ُتغ ر الترت  ، أو )أ(
الوعاء،   العلبة، أوانصمممممهار  وعاء )مثل عناصمممممر الوقود المغلفة(، قد تسمممممب  تشممممموه أو موضممممموعة في علبة أو

 المادة المشعة؛ أو

تشممممممممققها   ُتقّلل من كفاءة التغليف بسممممممممب  التمدد الناتج عن االختالف الحرارن في مواد التدريع اإلشممممممممعاعي أو )ب(
 انصهار ا؛ أو

 ُتسّرع التآول إذا خالطتها الرطوبة. )ج(

         س في الظروف المحيطممة المب نممة  50ºلتممأثر  تتجمماوز درجممة حرارة سممممممممممممممطوح الطرد القممابلممة ل يصمممممممممممممممم الطرد بح مما ال 6-4-8-3
إذا نقممل الطرد بموجمم    س، إال  50ºتتجمماوز درجممة حرارة السممممممممممممممطوح القممابلممة للتممأثر في العبوة   حممالممة عممدم وجود عممازل ال ، وفي5-8-4-6في  

 االستشدام الحصرن.

يج  في درجة الحرارة القصمممممموى ألن من  بشممممممأن الطرود المنقولة جوا ، 1-3-4-6باسممممممتثناء االشممممممتراطات المب نة في   6-4-8-4
س في غياب إشمممعاع الشممممس، في الظروف المحيطة  85ºتتجاوز  سمممطوح الطرد مكشممموف للنفاذ أثناء النقل بموج  االسمممتشدام الحصمممرن أن ال

السممممممواتر  المتوخاة لحماية األشممممممشاص دون الحاجة إلى إخضمممممماع الحواجز أو السممممممواتر . وتؤخذ في االعتبار الحواجز أو5-8-4-6المب نة في  
 اختبار. ألن

 س.38ºيفترض أن تكون الحرارة المحيطة  6-4-8-5

 .6-8-4-6يفترض أن تكون ظروف التعرض ألشعة الشمس على النحو المحدد في الجدول  6-4-8-6
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 الشمس : البيانات المتعلقة بدرجة التعرض ألشعة 6- 8-4-6الجدول 

 شكل السطح ومكان وجوده  الحالة 
 ساعة في اليوم  12التعرض ألشعة الشمس لمدة 

 (2)وات/م
 صفر السطوح التحتانية  -السطوح المنبسطة المنقولة أفقيا    1
 800 السطوح الفوقانية  -السطوح المنبسطة المنقولة أفقيا    2
 )أ(200 السطوح المنقولة عموديا   3
 )أ(200 تحتانية )غ ر أفقية( سطوح أخرى   4
 )أ(400 سائر السطوح   5

 يمكن كبديل استشدام دالة ج بية باعتماد معامل امتصاص وإ مال تأث ر االنعكاس المحتمل من األجسام المجاورة.  )أ( 

بح ا تظل    3- 17- 4- 6يصمممممم الطرد المزود بوقاية حرارية على النحو الذن يفي باشممممتراطات االختبار الحرارن المب نة في   7- 8- 4- 6
ع الطرد لالختبارات المحددة في   يبطل   )ب( و)ج(، حسمبما ينطبق. وال 2- 17- 4- 6 )أ( و)ب(، أو 2- 17- 4- 6و  15- 4- 6 ذه الوقاية فعالة إذا ُأخضم 

 خشونة المناولة.  الشدش، أو  االنزالق، أو  القطع، أو  الوقاية على السطح الشارجي للطرد بسب  التمزيق، أو مفعول  ذه  

 يصمم الطرد بح ا إنه لو أخضع: 6-4-8-8

6-10يتجاوز  لقّلل من فقدان المحتويات المشعة إلى ما ال 15-4-6لالختبارات المب نة في  )أ(
2A في الساعة؛ 

  ، بماإلضمممممممممممممافمة إلى أحمد 4- 17- 4- 6و   3- 17- 4- 6)ب( و 2- 17- 4- 6، و 1- 17- 4- 6دة في  ولالختبمارات المحمد  )ب(
 االختبارين الواردين في:

 1  000تتجمماوز كثممافتممه اإلجممماليممة   كغ وال  500تتجمماوز   )ج(، إذا كممانممت كتلممة الطرد ال6-4-17-2 '1'
  مواد  12A  000تكون محتوياته المشممممممممعة أوبر من   مقدرة على أسمممممممماس األبعاد الشارجية، وعندما ال   3وغ/م 

 مشعة ذات شكل خاص؛

 )أ(، في حالة كافة الطرود األخرى؛2-17-4-6أو في  '2'

 باالشتراطات التالية: يفي

ملي    10أن يحتفي بالتدريع الكافي ليضممممممممممن عدم تجاوز معدل الجرعة على بعد متر واحد من سمممممممممطح الطرد  -
 الحتوائها؛ سيفرت/ساعة عندما يحتون الطرد على أقصى حد من المحتويات المشعة التي صمم

  85-ريبتون لغاز الك  102Aوأن يق د فقدان المحتويات المشمممممممممعة المجّمع ط لة أسمممممممممبوع واحد، إلى حد أقصممممممممماه   -
 لكافة النويدات المشعة األخرى. 2Aيتجاوز ةيمة  وال

 6-2-2-7-2 إلى  4-2-2-7-2وح ثمما توجمد مشماليط من النويمدات المشممممممممممممممعمة المشتلفمة تنطبق األحكمام المب نمة في  
ة المب نة في الفقرة الفرعية )أ(  الحال . وفي2Aأمثال  10تسماون    2A (i)اسمتشدام ةيمة فعالة من   85-باسمتثناء أنه يمكن في حالة غاز الكريبتون 

 .2-1-9-1-4أعاله، يراعي التقدير حدود التلوث الشارجي غ ر الثابت المب نة في 

يحدث تمزق في منظومة   بح ا ال  2A 105يصمممممم الطرد المشصممممص لمحتويات مشممممعة يتجاوز نشمممماطها اإلشممممعاعي  6-4-8-9
 .18-4-6االحتواء لو أخضع الختبار الغمر المائي المعزز المب ن في 

 بوجود نظام تبريد ميكانيكي. ال ُيرتَهن االمتثال لحدود انطالق النشاط اإلشعاعي المسموح بها بوجود مرشحات وال 6-4-8-10

نظومة االحتواء، يكون من شممأنه إطالق مواد مشممعة إلى الب ئة في  ال يشممتمل الطرد على جهاز لتشأيف الضممغط عن م 6-4-8-11
 .17-4-6و 15-4-6ظل الظروف السائدة في االختبارات المحددة في 
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 B(U)اشتراطات للطرود من النوع  6-4-8

 3- 4- 6 في ، واالشممممتراطات المب نة 2-4-6بح ا تسممممتوفي االشممممتراطات المب نة في  B(U)تصمممممم الطرود من النوع  6-4-8-1
)أ(، 14-7-4- 6  و محممدد في  بمماسمممممممممممممممتثنمماء ممما   15- 7- 4- 6إلى    2- 7- 4- 6في حممالممة نقلهمما بطريق الجو، واالشمممممممممممممممتراطممات المب نممة في  

 .15-8-4-6إلى  2-8-4-6وباإلضافة إلى ذلك االشتراطات المب نة في 

المولدة  أن الحرارة 6-8-4-6و 5-8-4-6يصممممممممم الطرد بطريقة تضممممممممن في الظروف المحيطة المب نة في الفقرت ن   6-4-8-2
تأث را  سممممممم ئا   15-4-6 تؤثر في ظّل ظروف النقل العادية على النحو المب ن في االختبارات المب نة في داخل الطرد من المحتويات المشمممممممعة لن

ى ا تمام خاص لدرجات  يفي باالشمممممتراطات المنطبقة بشمممممأن االحتواء والتدريع إذا تركت بدون مراةبة لفترة أسمممممبوع واحد. ويول في الطرد بح ا ال
 يلي: أوثر مما ترتفع بح ا تسب  واحدا  أو الحرارة حتى ال

الحالة الف زيائية للمحتويات المشممممعة، أو، فيما لو كانت المواد المشممممعة  الشممممكل الهندسممممي، أو ُتغ ر الترت  ، أو )أ(
الوعاء،   العلبة، أوانصمممممهار  وعاء )مثل عناصمممممر الوقود المغلفة(، قد تسمممممب  تشممممموه أو موضممممموعة في علبة أو

 المادة المشعة؛ أو

تشممممممممققها   ُتقّلل من كفاءة التغليف بسممممممممب  التمدد الناتج عن االختالف الحرارن في مواد التدريع اإلشممممممممعاعي أو )ب(
 انصهار ا؛ أو

 ُتسّرع التآول إذا خالطتها الرطوبة. )ج(

         س في الظروف المحيطممة المب نممة  50ºلتممأثر  تتجمماوز درجممة حرارة سممممممممممممممطوح الطرد القممابلممة ل يصمممممممممممممممم الطرد بح مما ال 6-4-8-3
إذا نقممل الطرد بموجمم    س، إال  50ºتتجمماوز درجممة حرارة السممممممممممممممطوح القممابلممة للتممأثر في العبوة   حممالممة عممدم وجود عممازل ال ، وفي5-8-4-6في  

 االستشدام الحصرن.

يج  في درجة الحرارة القصمممممموى ألن من  بشممممممأن الطرود المنقولة جوا ، 1-3-4-6باسممممممتثناء االشممممممتراطات المب نة في   6-4-8-4
س في غياب إشمممعاع الشممممس، في الظروف المحيطة  85ºتتجاوز  سمممطوح الطرد مكشممموف للنفاذ أثناء النقل بموج  االسمممتشدام الحصمممرن أن ال

السممممممواتر  المتوخاة لحماية األشممممممشاص دون الحاجة إلى إخضمممممماع الحواجز أو السممممممواتر . وتؤخذ في االعتبار الحواجز أو5-8-4-6المب نة في  
 اختبار. ألن

 س.38ºيفترض أن تكون الحرارة المحيطة  6-4-8-5

 .6-8-4-6يفترض أن تكون ظروف التعرض ألشعة الشمس على النحو المحدد في الجدول  6-4-8-6
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 الشمس : البيانات المتعلقة بدرجة التعرض ألشعة 6- 8-4-6الجدول 

 شكل السطح ومكان وجوده  الحالة 
 ساعة في اليوم  12التعرض ألشعة الشمس لمدة 

 (2)وات/م
 صفر السطوح التحتانية  -السطوح المنبسطة المنقولة أفقيا    1
 800 السطوح الفوقانية  -السطوح المنبسطة المنقولة أفقيا    2
 )أ(200 السطوح المنقولة عموديا   3
 )أ(200 تحتانية )غ ر أفقية( سطوح أخرى   4
 )أ(400 سائر السطوح   5

 يمكن كبديل استشدام دالة ج بية باعتماد معامل امتصاص وإ مال تأث ر االنعكاس المحتمل من األجسام المجاورة.  )أ( 

بح ا تظل    3- 17- 4- 6يصمممممم الطرد المزود بوقاية حرارية على النحو الذن يفي باشممممتراطات االختبار الحرارن المب نة في   7- 8- 4- 6
ع الطرد لالختبارات المحددة في   يبطل   )ب( و)ج(، حسمبما ينطبق. وال 2- 17- 4- 6 )أ( و)ب(، أو 2- 17- 4- 6و  15- 4- 6 ذه الوقاية فعالة إذا ُأخضم 

 خشونة المناولة.  الشدش، أو  االنزالق، أو  القطع، أو  الوقاية على السطح الشارجي للطرد بسب  التمزيق، أو مفعول  ذه  

 يصمم الطرد بح ا إنه لو أخضع: 6-4-8-8

6-10يتجاوز  لقّلل من فقدان المحتويات المشعة إلى ما ال 15-4-6لالختبارات المب نة في  )أ(
2A في الساعة؛ 

  ، بماإلضمممممممممممممافمة إلى أحمد 4- 17- 4- 6و   3- 17- 4- 6)ب( و 2- 17- 4- 6، و 1- 17- 4- 6دة في  ولالختبمارات المحمد  )ب(
 االختبارين الواردين في:

 1  000تتجمماوز كثممافتممه اإلجممماليممة   كغ وال  500تتجمماوز   )ج(، إذا كممانممت كتلممة الطرد ال6-4-17-2 '1'
  مواد  12A  000تكون محتوياته المشممممممممعة أوبر من   مقدرة على أسمممممممماس األبعاد الشارجية، وعندما ال   3وغ/م 

 مشعة ذات شكل خاص؛

 )أ(، في حالة كافة الطرود األخرى؛2-17-4-6أو في  '2'

 باالشتراطات التالية: يفي

ملي    10أن يحتفي بالتدريع الكافي ليضممممممممممن عدم تجاوز معدل الجرعة على بعد متر واحد من سمممممممممطح الطرد  -
 الحتوائها؛ سيفرت/ساعة عندما يحتون الطرد على أقصى حد من المحتويات المشعة التي صمم

  85-ريبتون لغاز الك  102Aوأن يق د فقدان المحتويات المشمممممممممعة المجّمع ط لة أسمممممممممبوع واحد، إلى حد أقصممممممممماه   -
 لكافة النويدات المشعة األخرى. 2Aيتجاوز ةيمة  وال

 6-2-2-7-2 إلى  4-2-2-7-2وح ثمما توجمد مشماليط من النويمدات المشممممممممممممممعمة المشتلفمة تنطبق األحكمام المب نمة في  
ة المب نة في الفقرة الفرعية )أ(  الحال . وفي2Aأمثال  10تسماون    2A (i)اسمتشدام ةيمة فعالة من   85-باسمتثناء أنه يمكن في حالة غاز الكريبتون 

 .2-1-9-1-4أعاله، يراعي التقدير حدود التلوث الشارجي غ ر الثابت المب نة في 

يحدث تمزق في منظومة   بح ا ال  2A 105يصمممممم الطرد المشصممممص لمحتويات مشممممعة يتجاوز نشمممماطها اإلشممممعاعي  6-4-8-9
 .18-4-6االحتواء لو أخضع الختبار الغمر المائي المعزز المب ن في 

 بوجود نظام تبريد ميكانيكي. ال ُيرتَهن االمتثال لحدود انطالق النشاط اإلشعاعي المسموح بها بوجود مرشحات وال 6-4-8-10

نظومة االحتواء، يكون من شممأنه إطالق مواد مشممعة إلى الب ئة في  ال يشممتمل الطرد على جهاز لتشأيف الضممغط عن م 6-4-8-11
 .17-4-6و 15-4-6ظل الظروف السائدة في االختبارات المحددة في 
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يبلغ مسمممتوى االجهاد في منظومة االحتواء ةيما  قد تؤثر في الطرد تأث را  ضمممارا  يجعله قاصمممرا    يراعى في تصمممميم الطرد أال  6-4-8-12
 و و تحت تأث ر أقصى ضغط تشغ ل عادن. 17-4-6و 15-4-6ط المنطبقة، وذلك إذا ُأخضع لالختبارات المحددة في عن الوفاء بالشرو 

 ك لوباسكال. 700ال يتجاوز أقصى ضغط تشغ ل عادن في الطرد ضغطا ةياسيا  مقداره  6-4-8-13

يكون ألن عناصممممر تضمممماف إلى المواد المشممممعة   اليصمممممم الطرد المحتون على مواد مشممممعة منشفضممممة التشممممتت بح ا  6-4-8-14
 أن من المكونات الداخلية للعبوة أن تأث ر ضار في أداء المواد المشعة المنشفضة التشتت. تعتبر جزءا  منها أو المنشفضة التشتت التي ال

 س.38ºس و+40º-يصمم الطرد بح ا يتناس  مع مدى درجات حرارة محيطة تتراوح ب ن  6-4-8-15

 B(M)اشتراطات للطرود من النوع  6-4-9

، باسمتثناء أنه 1-8-4-6المحددة في   B(U)االشمتراطات الالزمة للطرود من النوع    B(M)تسمتوفي الطرود من النوع  6-4-9-1
 5-7-4-6فيما ب ن بلدان مع نة فحسمممممممممم ، يجوز افتراض ظروف أخرى غ ر تلك المب نة في  في حالة الطرود المزمع نقلها داخل بلد مع ن أو

أعاله، بموافقة السملطات المشتصمة في  ذه البلدان. وتسمتوفى بالقدر الذن يمكن  15-8-4-6إلى   9-8-4-6و 6-8-4-6إلى  4-8-4-6و
 .15-8-4-6إلى  9-8-4-6و 4-8-4-6المحددة في  B(U)تحقيقه عمليا  االشتراطات الالزمة لطرود النوع 

بصممورة متقطعة أثناء نقلها، شممريطة أن تقبل السمملطات المشتصممة ذات    B(M)يمكن السممماح بتنأيس للطرود من النوع  6-4-9-2
 الصلة الضوابط التشغ لية المتعلقة بالتنأيس.

 (Cاشتراطات للطرود من النوع ) 6-4-10

-4-6في  الواردة وتلك، 3- 4- 6و  2- 4- 6( على النحو الذن يسمممتوفي االشمممتراطات المب نة في  Cتصممممم طرود النوع )  1- 10- 4- 6
  10- 8- 4- 6و  6- 8- 4- 6 إلى  2- 8- 4- 6في    )أ(، ويسممممتوفي االشممممتراطات المحددة14-7-4-6ورد في   ، باسممممتثناء ما15-7-4-6إلى  7-2

 . 4- 10- 4- 6 إلى  2- 10- 4- 6، وباإلضافة إلى ذلك االشتراطات الواردة في  15- 8- 4- 6إلى  

بعممد    12-8-4-6)ب( و8-8-4-6تكون للطرد قممدرة على الوفمماء بمعمماي ر التقممدير المطلوبممة لالختبممارات الواردة في   6-4-10-2
في الحالة الثابتة. ويفترض في الشمممروط األولية س  38ºوات/)م. كلفن( ودرجة حرارة تبلغ   0,33طمر ا في ب ئة تحدد ا موصممملية حرارية ةيمتها  

 س.38ºللتق يم أن يظل أن عزل حرارن للطرد سليما ، وأن يكون الطرد عند أقصى ضغط تشغ ل عادن، وتكون درجة الحرارة المحيطة 

ع، و و عند أقصى ضغط تشغ ل عادن، لما 6-4-10-3  يلي: يصمم الطرد تصميما  يجعله، إذا ُأخض 

6-10، يق ّ د فقدان المحتويات المشعة إلى 15-4-6ات المحددة في االختبار  )أ(
2A في الساعة كحد أقصى؛ 

 ،1-20-4-6واالختبارات المتتالية الواردة في  )ب(

يتجاوز معدل الجرعة على مسممممممممممممممافة متر واحد من سممممممممممممممطح  يحتفي بدرجة كافية من التدريع تكفل أال '1'
 ملي سيفرت/ساعة مع أوبر كمية مواد مشعة صمم الطرد الحتوائها؛ 10 الطرد

 2Aكحد أقصى، و  85-للكربتون  102Aويقّ د الفقدان المستمّر في مدة أسبوع للمحتويات المشعة إلى  '2'
 لجميع النويدات المشعة األخرى كحد أقصى.

، 6-2-2-7-2 إلى 4-2-2-7-2دة في وفي حالة وجود مشاليط من نويدات مشمممممممممممممعة مشتلفة، تنطبق األحكام الوار  
الحالة المب نة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، تراعى في  . وفي102Aتسماون    2A(i)اسمتشدام ةيمة فعالة    85-باسمتثناء أنه يمكن في حالة الكربتون 

 .2-1-9-1-4التق يم حدود التلوث الشارجي الواردة في 

        يحمممدث تمزق في منظوممممة االحتواء على أثر إجراء اختبمممار الغمر الممممائي المعزز المحمممدد  يصمممممممممممممممم الطرد بح ممما ال 6-4-10-4
 .18-4-6في 
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 اشتراطات للطرود التي تحتوي على مواد انشطارية 6-4-11

 تراعى في نقل المواد االنشطارية االعتبارات التالية: 6-4-11-1

جيمة أثنماء ظروف النقمل الروت نيمة والعماديمة والمفضمممممممممممممميمة إلى حوادث؛ وتؤخمذ بع ن أن تحتفي بمالحمالمة دون الحر  )أ(
 االعتبار حاالت الطوارئ التالية على وجه الشصوص:

 منها؛ تسرب الماء إلى الطرود أو '1'

 مهدئات الن وترون الكامنة؛ وفقدان كفاءة ممتصات أو '2'

 حدوث فقدان في الطرد؛ نتيجة وإعادة تنظيم المحتويات إما داخل الطرد أو '3'

 فيما ب نها؛ وتقل ل الفراغات داخل الطرود أو '4'

 طمر ا في الثلج؛ وغمر الطرود في الماء أو '5'

 والتغ رات في درجات الحرارة؛ '6'

 وأن تستوفي الشروط: )ب(

 (؛ ه ) 5- 3- 2- 7- 2  باستثناء المواد غ ر الم بأة التي يسمح بها تحديدا  بموج   2- 7- 4- 6الواردة في   '1'

 الواردة في مواضع أخرى من  ذه الالئحة تتصل بالشواص المشعة للمواد؛ '2'

 ؛5-3-2-7-2تكن المادة مستثناة بموج   ، ما لم3-7-4-6الواردة في  '3'

 5-3-2-7-2تكن المممادة مسممممممممممممممتثنمماة بموجمم    ، ممما لم14-11-4-6إلى    4-11-4-6الواردة في   '4'
 .3-11-4-6 أو 2-11-4-6 أو

)ج( الواردة أدناه  تستثنى الطرود التي تحتون على مواد انشطارية تفي بأحكام الفقرة الفرعية )د( وبأحد األحكام )أ( إلى 6-4-11-2
 .14-11-4-6إلى  4-11-4-6من االشتراطات الواردة في 

 الطرود التي تحتون على مواد انشطارية بأن شكل، شريطة أن: )أ(

 سم؛ 10د الشارجي للطرد عن ال يقل الحد األدنى للبع '1'

 يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية: '2'
 

في الطرد أقل    241-يمكن أن يكون البلوتون وم بأن تكوين نظائرن شمممممريطة أن تكون كمية البلوتون وم *
 240-من كمية البلوتون وم

 .2-11-4-6من الجدول  Zح ا تؤخذ ةيم  

 ؛10للطرد  (CSI)أمان الحرجية  ال يتجاوز مؤشر '3'

 الطرود التي تحتون على مواد انشطارية بأن شكل، شريطة أن: )ب(

 سم؛ 30ال يقل الحد األدنى للبعد الشارجي للطرد عن  '1'

 ، أن:6-15-4-6إلى  1-15-4-6يكون من شأن الطرد، بعد اجتيازه االختبارات المحددة في  '2'

 االنشطارية؛يحتفي بمحتويات المادة  -
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يبلغ مسمممتوى االجهاد في منظومة االحتواء ةيما  قد تؤثر في الطرد تأث را  ضمممارا  يجعله قاصمممرا    يراعى في تصمممميم الطرد أال  6-4-8-12
 و و تحت تأث ر أقصى ضغط تشغ ل عادن. 17-4-6و 15-4-6ط المنطبقة، وذلك إذا ُأخضع لالختبارات المحددة في عن الوفاء بالشرو 

 ك لوباسكال. 700ال يتجاوز أقصى ضغط تشغ ل عادن في الطرد ضغطا ةياسيا  مقداره  6-4-8-13

يكون ألن عناصممممر تضمممماف إلى المواد المشممممعة   اليصمممممم الطرد المحتون على مواد مشممممعة منشفضممممة التشممممتت بح ا  6-4-8-14
 أن من المكونات الداخلية للعبوة أن تأث ر ضار في أداء المواد المشعة المنشفضة التشتت. تعتبر جزءا  منها أو المنشفضة التشتت التي ال

 س.38ºس و+40º-يصمم الطرد بح ا يتناس  مع مدى درجات حرارة محيطة تتراوح ب ن  6-4-8-15

 B(M)اشتراطات للطرود من النوع  6-4-9

، باسمتثناء أنه 1-8-4-6المحددة في   B(U)االشمتراطات الالزمة للطرود من النوع    B(M)تسمتوفي الطرود من النوع  6-4-9-1
 5-7-4-6فيما ب ن بلدان مع نة فحسمممممممممم ، يجوز افتراض ظروف أخرى غ ر تلك المب نة في  في حالة الطرود المزمع نقلها داخل بلد مع ن أو

أعاله، بموافقة السملطات المشتصمة في  ذه البلدان. وتسمتوفى بالقدر الذن يمكن  15-8-4-6إلى   9-8-4-6و 6-8-4-6إلى  4-8-4-6و
 .15-8-4-6إلى  9-8-4-6و 4-8-4-6المحددة في  B(U)تحقيقه عمليا  االشتراطات الالزمة لطرود النوع 

بصممورة متقطعة أثناء نقلها، شممريطة أن تقبل السمملطات المشتصممة ذات    B(M)يمكن السممماح بتنأيس للطرود من النوع  6-4-9-2
 الصلة الضوابط التشغ لية المتعلقة بالتنأيس.

 (Cاشتراطات للطرود من النوع ) 6-4-10

-4-6في  الواردة وتلك، 3- 4- 6و  2- 4- 6( على النحو الذن يسمممتوفي االشمممتراطات المب نة في  Cتصممممم طرود النوع )  1- 10- 4- 6
  10- 8- 4- 6و  6- 8- 4- 6 إلى  2- 8- 4- 6في    )أ(، ويسممممتوفي االشممممتراطات المحددة14-7-4-6ورد في   ، باسممممتثناء ما15-7-4-6إلى  7-2

 . 4- 10- 4- 6 إلى  2- 10- 4- 6، وباإلضافة إلى ذلك االشتراطات الواردة في  15- 8- 4- 6إلى  

بعممد    12-8-4-6)ب( و8-8-4-6تكون للطرد قممدرة على الوفمماء بمعمماي ر التقممدير المطلوبممة لالختبممارات الواردة في   6-4-10-2
في الحالة الثابتة. ويفترض في الشمممروط األولية س  38ºوات/)م. كلفن( ودرجة حرارة تبلغ   0,33طمر ا في ب ئة تحدد ا موصممملية حرارية ةيمتها  

 س.38ºللتق يم أن يظل أن عزل حرارن للطرد سليما ، وأن يكون الطرد عند أقصى ضغط تشغ ل عادن، وتكون درجة الحرارة المحيطة 

ع، و و عند أقصى ضغط تشغ ل عادن، لما 6-4-10-3  يلي: يصمم الطرد تصميما  يجعله، إذا ُأخض 

6-10، يق ّ د فقدان المحتويات المشعة إلى 15-4-6ات المحددة في االختبار  )أ(
2A في الساعة كحد أقصى؛ 

 ،1-20-4-6واالختبارات المتتالية الواردة في  )ب(

يتجاوز معدل الجرعة على مسممممممممممممممافة متر واحد من سممممممممممممممطح  يحتفي بدرجة كافية من التدريع تكفل أال '1'
 ملي سيفرت/ساعة مع أوبر كمية مواد مشعة صمم الطرد الحتوائها؛ 10 الطرد

 2Aكحد أقصى، و  85-للكربتون  102Aويقّ د الفقدان المستمّر في مدة أسبوع للمحتويات المشعة إلى  '2'
 لجميع النويدات المشعة األخرى كحد أقصى.

، 6-2-2-7-2 إلى 4-2-2-7-2دة في وفي حالة وجود مشاليط من نويدات مشمممممممممممممعة مشتلفة، تنطبق األحكام الوار  
الحالة المب نة في الفقرة الفرعية )أ( أعاله، تراعى في  . وفي102Aتسماون    2A(i)اسمتشدام ةيمة فعالة    85-باسمتثناء أنه يمكن في حالة الكربتون 

 .2-1-9-1-4التق يم حدود التلوث الشارجي الواردة في 

        يحمممدث تمزق في منظوممممة االحتواء على أثر إجراء اختبمممار الغمر الممممائي المعزز المحمممدد  يصمممممممممممممممم الطرد بح ممما ال 6-4-10-4
 .18-4-6في 
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 اشتراطات للطرود التي تحتوي على مواد انشطارية 6-4-11

 تراعى في نقل المواد االنشطارية االعتبارات التالية: 6-4-11-1

جيمة أثنماء ظروف النقمل الروت نيمة والعماديمة والمفضمممممممممممممميمة إلى حوادث؛ وتؤخمذ بع ن أن تحتفي بمالحمالمة دون الحر  )أ(
 االعتبار حاالت الطوارئ التالية على وجه الشصوص:

 منها؛ تسرب الماء إلى الطرود أو '1'

 مهدئات الن وترون الكامنة؛ وفقدان كفاءة ممتصات أو '2'

 حدوث فقدان في الطرد؛ نتيجة وإعادة تنظيم المحتويات إما داخل الطرد أو '3'

 فيما ب نها؛ وتقل ل الفراغات داخل الطرود أو '4'

 طمر ا في الثلج؛ وغمر الطرود في الماء أو '5'

 والتغ رات في درجات الحرارة؛ '6'

 وأن تستوفي الشروط: )ب(

 (؛ ه ) 5- 3- 2- 7- 2  باستثناء المواد غ ر الم بأة التي يسمح بها تحديدا  بموج   2- 7- 4- 6الواردة في   '1'

 الواردة في مواضع أخرى من  ذه الالئحة تتصل بالشواص المشعة للمواد؛ '2'

 ؛5-3-2-7-2تكن المادة مستثناة بموج   ، ما لم3-7-4-6الواردة في  '3'

 5-3-2-7-2تكن المممادة مسممممممممممممممتثنمماة بموجمم    ، ممما لم14-11-4-6إلى    4-11-4-6الواردة في   '4'
 .3-11-4-6 أو 2-11-4-6 أو

)ج( الواردة أدناه  تستثنى الطرود التي تحتون على مواد انشطارية تفي بأحكام الفقرة الفرعية )د( وبأحد األحكام )أ( إلى 6-4-11-2
 .14-11-4-6إلى  4-11-4-6من االشتراطات الواردة في 

 الطرود التي تحتون على مواد انشطارية بأن شكل، شريطة أن: )أ(

 سم؛ 10د الشارجي للطرد عن ال يقل الحد األدنى للبع '1'

 يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية: '2'
 

في الطرد أقل    241-يمكن أن يكون البلوتون وم بأن تكوين نظائرن شمممممريطة أن تكون كمية البلوتون وم *
 240-من كمية البلوتون وم

 .2-11-4-6من الجدول  Zح ا تؤخذ ةيم  

 ؛10للطرد  (CSI)أمان الحرجية  ال يتجاوز مؤشر '3'

 الطرود التي تحتون على مواد انشطارية بأن شكل، شريطة أن: )ب(

 سم؛ 30ال يقل الحد األدنى للبعد الشارجي للطرد عن  '1'

 ، أن:6-15-4-6إلى  1-15-4-6يكون من شأن الطرد، بعد اجتيازه االختبارات المحددة في  '2'

 االنشطارية؛يحتفي بمحتويات المادة  -
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 سم على األقل؛ 30يصون األبعاد الشارجية اإلجمالية للطرد حتى  -

 سم. 10يحول دون دخول مكع  طوله  -

 يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية: '3'

 

ل  في الطرد أق   241-يمكن أن يكون البلوتون وم بأن تكوين نظائرن شمممممريطة أن تكون كمية البلوتون وم *
 240-من كمية البلوتون وم

 .2-11-4-6من الجدول  Zح ا تؤخذ ةيم 

 ؛10للطرد  (CSI)ال يتجاوز مؤشر أمان الحرجية  '4'

 الطرود التي تحتون على مواد انشطارية بأن شكل، شريطة أن: )ج(

 سم؛ 10ال يقل الحد األدنى للبعد الشارجي للطرد عن  '1'

 ، أن:6-15-4-6إلى  1-15-4-6 اجتيازه االختبارات المحددة فييكون من شأن الطرد، بعد   '2'

 يحتفي بمحتويات المادة االنشطارية؛ -

 سم على األقل؛ 10يصون األبعاد الشارجية اإلجمالية للطرد حتى  -

 سم. 10يحول دون دخول مكع  طوله  -

 يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية: '3'

 

في الطرد أقل    241-يكون البلوتون وم بأن تكوين نظائرن شمممممريطة أن تكون كمية البلوتون وم يمكن أن *
 240-من كمية البلوتون وم

 ل؛ 15ال تتجاوز الكتلة اإلجمالية للنويدات االنشطارية في أن طرد  '4'

غراف ت واألشمممممممممكال األلوتروبية األخرى  ال تكون الكتلة اإلجمالية للبريل وم والمواد اله دروج نية الغنية بالدوت ريوم وال  )د(
ل 1  000ل في كل  1 يتجاوز الترك ز الكلي لهذه المواد  للكربون أوبر من كتلة النويدات المشممممممعة في الطرد ما لم 

 في المائة في االعتبار.   4داعي ألخذ البريل وم المتضمن في سبائك النحاس بنسبة تصل إلى  من المادة. وال 

 2-11-4- 6 ورد في ( وفقا  لماCSIالالزمة لحساب مؤشر أمان الحرجية ) Z: قيم 2-11-4-6الجدول 

 Z )أ( اإلثراء )التخصيب( 

 2 200 في المائة  1,5يوران وم مثرى حتى 

 850 في المائة  5يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 660 في المائة  10يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 580 في المائة  20يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 450 في المائة  100يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 المقابلة ألعلى نسبة من التشص  .  Z، عندئذ تستشدم ةيمة  235- إذا كان الطرد يحتون على ال وران وم مع نس  تشص   متغ رة لل وران وم  )أ( 
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 4-11-4-6في    ل من البلوتون وم من اسممممممممممممممتيفاء األحكام الواردة1  000تسممممممممممممممتثنى الطرود التي تحتون على أقل من   6-4-11-3
 ، شريطة أن:14-11-4-6 إلى

 في المائة من كتلة البلوتون وم؛ 20ال تتجاوز كتلة المواد االنشطارية  )أ(

 التالية:يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة  )ب(

 

 في المائة من كتلة البلوتون وم إذا كان ال وران وم موجودا  مع البلوتون وم. 1ال تتجاوز كتلة ال وران وم   )ج(

الكثمافمة،  نسمممممممممممممبمة التهمدئمة أو  الترك ز، أو  الكتلمة أو  التكوين النظمائرن، أو  الف زيمائي، أو  يعرف الشمممممممممممممكمل الكيميمائي أو  إذا لم  4- 11- 4- 6
بافتراض أن ةيمة كل عامل غ ر معروف  ي القيمة    13- 11- 4- 6إلى    8- 11- 4- 6ية، تجرى عمليات التق يم الواردة في  التشممممممممممك لة الهندسمممممممممم  أو 

 التي توفر أقصى مضاعفة للن وترونات تتسق مع األوضاع والضوابط المعروفة في عمليات التق يم  ذه. 

إلى تكوين نظائرن  13-11-4-6إلى   8-11-4-6لواردة في في حالة الوقود النوون المشعَّع، تستند عمليات التق يم ا 6-4-11-5
 يثبت توافر إما:

 أقصى مضاعفة للن وترونات أثناء التاري  اإلشعاعي؛ )أ(

  أو تقدير معتدل لمضممممماعفة الن وترونات بغرض تق يم الطرد. وبعد التشممممم يع ولكن في وقت سمممممابق على الشمممممحن، )ب(
 يجرى ةياس للتأود من اعتدال التكوين النظائرن.

 ، أن:15-4-6يكون من شأن الطرد، بعد اجتيازه االختبارات المحددة في  6-4-11-6

 سم على األقل؛ 10يصون األبعاد الشارجية اإلجمالية للطرد حتى  )أ(

 سم. 10ويحول دون دخول مكع  طوله  )ب(

تحدد السممممملطة   س، ما لم38ºس و+40º-  مدى درجات حرارة محيطة تتراوح ب ن  يراعى في تصمممممميم الطرد أن يناسممممم  6-4-11-7
 المشتصة مواصفات أخرى في شهادة اعتماد تصميم الطرد.

في ذلك  منه، بما  في حالة الطرد المعزول، يفترض أن الماء يمكن أن يتسمممممممممرب إلى جميع المسممممممممماحات الفارغة في الطرد أو  8- 11- 4- 6
حتواء. غ ر أنه إذا كان التصممممميم يشمممممل عناصممممر خاصممممة للح لولة دون تسممممرب الماء على  ذا النحو إلى مسمممماحات فارغة  الفراغات داخل منظومة اال 

 يلي: منها، حتى وإن نجم ذلك عن خطأ، يجوز افتراض عدم وجود تسرب يتعلق بتلك المساحات الفارغة. وتشمل العناصر الشاصة أيا  مما  مع نة أو 

الم يمار، يبقى اثنمان منهما على األقمل ممانع ن للمماء، إذا ُأخضممممممممممممممع الطرد لالختبمارات   حواجز مماء متعمددة ج مدة )أ(
)ب(، ودرجة عالية من مراةبة الجودة في صمممممممنع العبوات وصممممممميانتها وإصمممممممالحها، 13-11-4-6المحددة في 

 واختبارات تجرى للتثبت من إغالق كل طرد قبل كل شحن؛

بنسممممممبة    235-وريد ال وران وم، بحد أقصممممممى للتشصمممممم   بال وران ومأو في الطرود المحتوية فقط على سممممممادس فل )ب(
 في المائة: 5وتلية 

يوجمد تالمس ممادن ف هما ب ن   )ب(، أنمه ال13-11-4-6الطرود التي يثبمت بماالختبمارات المحمددة في   '1'
في نقطة االرتباط األصممممممممملية، والتي يثبت ف ها  الصممممممممممام أو السمممممممممدادة وأن مكون آخر في الغالف إال

 ، أن الصمامات والسدادة تظل مانعة للتسرب؛3-17-4-6أيضا ، باالختبار المحدد في 

وإصمالحها، مقرونة باختبارات للتثبت من    ودرجة عالية من مراةبة الجودة في صمنع العبوات وصميانتها '2'
 إغالق كل طرد قبل كل شحن.

1000
(g) plutonium of mass250 =CSI

- 280 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

280 

 سم على األقل؛ 30يصون األبعاد الشارجية اإلجمالية للطرد حتى  -

 سم. 10يحول دون دخول مكع  طوله  -

 يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية: '3'

 

ل  في الطرد أق   241-يمكن أن يكون البلوتون وم بأن تكوين نظائرن شمممممريطة أن تكون كمية البلوتون وم *
 240-من كمية البلوتون وم

 .2-11-4-6من الجدول  Zح ا تؤخذ ةيم 

 ؛10للطرد  (CSI)ال يتجاوز مؤشر أمان الحرجية  '4'

 الطرود التي تحتون على مواد انشطارية بأن شكل، شريطة أن: )ج(

 سم؛ 10ال يقل الحد األدنى للبعد الشارجي للطرد عن  '1'

 ، أن:6-15-4-6إلى  1-15-4-6 اجتيازه االختبارات المحددة فييكون من شأن الطرد، بعد   '2'

 يحتفي بمحتويات المادة االنشطارية؛ -

 سم على األقل؛ 10يصون األبعاد الشارجية اإلجمالية للطرد حتى  -

 سم. 10يحول دون دخول مكع  طوله  -

 يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية: '3'

 

في الطرد أقل    241-يكون البلوتون وم بأن تكوين نظائرن شمممممريطة أن تكون كمية البلوتون وم يمكن أن *
 240-من كمية البلوتون وم

 ل؛ 15ال تتجاوز الكتلة اإلجمالية للنويدات االنشطارية في أن طرد  '4'

غراف ت واألشمممممممممكال األلوتروبية األخرى  ال تكون الكتلة اإلجمالية للبريل وم والمواد اله دروج نية الغنية بالدوت ريوم وال  )د(
ل 1  000ل في كل  1 يتجاوز الترك ز الكلي لهذه المواد  للكربون أوبر من كتلة النويدات المشممممممعة في الطرد ما لم 

 في المائة في االعتبار.   4داعي ألخذ البريل وم المتضمن في سبائك النحاس بنسبة تصل إلى  من المادة. وال 

 2-11-4- 6 ورد في ( وفقا  لماCSIالالزمة لحساب مؤشر أمان الحرجية ) Z: قيم 2-11-4-6الجدول 

 Z )أ( اإلثراء )التخصيب( 

 2 200 في المائة  1,5يوران وم مثرى حتى 

 850 في المائة  5يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 660 في المائة  10يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 580 في المائة  20يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 450 في المائة  100يوران وم مثرى )مشّص ( حتى 

 المقابلة ألعلى نسبة من التشص  .  Z، عندئذ تستشدم ةيمة  235- إذا كان الطرد يحتون على ال وران وم مع نس  تشص   متغ رة لل وران وم  )أ( 
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 4-11-4-6في    ل من البلوتون وم من اسممممممممممممممتيفاء األحكام الواردة1  000تسممممممممممممممتثنى الطرود التي تحتون على أقل من   6-4-11-3
 ، شريطة أن:14-11-4-6 إلى

 في المائة من كتلة البلوتون وم؛ 20ال تتجاوز كتلة المواد االنشطارية  )أ(

 التالية:يحس  مؤشر أمان الحرجية للطرد بواسطة المعادلة  )ب(

 

 في المائة من كتلة البلوتون وم إذا كان ال وران وم موجودا  مع البلوتون وم. 1ال تتجاوز كتلة ال وران وم   )ج(

الكثمافمة،  نسمممممممممممممبمة التهمدئمة أو  الترك ز، أو  الكتلمة أو  التكوين النظمائرن، أو  الف زيمائي، أو  يعرف الشمممممممممممممكمل الكيميمائي أو  إذا لم  4- 11- 4- 6
بافتراض أن ةيمة كل عامل غ ر معروف  ي القيمة    13- 11- 4- 6إلى    8- 11- 4- 6ية، تجرى عمليات التق يم الواردة في  التشممممممممممك لة الهندسمممممممممم  أو 

 التي توفر أقصى مضاعفة للن وترونات تتسق مع األوضاع والضوابط المعروفة في عمليات التق يم  ذه. 

إلى تكوين نظائرن  13-11-4-6إلى   8-11-4-6لواردة في في حالة الوقود النوون المشعَّع، تستند عمليات التق يم ا 6-4-11-5
 يثبت توافر إما:

 أقصى مضاعفة للن وترونات أثناء التاري  اإلشعاعي؛ )أ(

  أو تقدير معتدل لمضممممماعفة الن وترونات بغرض تق يم الطرد. وبعد التشممممم يع ولكن في وقت سمممممابق على الشمممممحن، )ب(
 يجرى ةياس للتأود من اعتدال التكوين النظائرن.

 ، أن:15-4-6يكون من شأن الطرد، بعد اجتيازه االختبارات المحددة في  6-4-11-6

 سم على األقل؛ 10يصون األبعاد الشارجية اإلجمالية للطرد حتى  )أ(

 سم. 10ويحول دون دخول مكع  طوله  )ب(

تحدد السممممملطة   س، ما لم38ºس و+40º-  مدى درجات حرارة محيطة تتراوح ب ن  يراعى في تصمممممميم الطرد أن يناسممممم  6-4-11-7
 المشتصة مواصفات أخرى في شهادة اعتماد تصميم الطرد.

في ذلك  منه، بما  في حالة الطرد المعزول، يفترض أن الماء يمكن أن يتسمممممممممرب إلى جميع المسممممممممماحات الفارغة في الطرد أو  8- 11- 4- 6
حتواء. غ ر أنه إذا كان التصممممميم يشمممممل عناصممممر خاصممممة للح لولة دون تسممممرب الماء على  ذا النحو إلى مسمممماحات فارغة  الفراغات داخل منظومة اال 

 يلي: منها، حتى وإن نجم ذلك عن خطأ، يجوز افتراض عدم وجود تسرب يتعلق بتلك المساحات الفارغة. وتشمل العناصر الشاصة أيا  مما  مع نة أو 

الم يمار، يبقى اثنمان منهما على األقمل ممانع ن للمماء، إذا ُأخضممممممممممممممع الطرد لالختبمارات   حواجز مماء متعمددة ج مدة )أ(
)ب(، ودرجة عالية من مراةبة الجودة في صمممممممنع العبوات وصممممممميانتها وإصمممممممالحها، 13-11-4-6المحددة في 

 واختبارات تجرى للتثبت من إغالق كل طرد قبل كل شحن؛

بنسممممممبة    235-وريد ال وران وم، بحد أقصممممممى للتشصمممممم   بال وران ومأو في الطرود المحتوية فقط على سممممممادس فل )ب(
 في المائة: 5وتلية 

يوجمد تالمس ممادن ف هما ب ن   )ب(، أنمه ال13-11-4-6الطرود التي يثبمت بماالختبمارات المحمددة في   '1'
في نقطة االرتباط األصممممممممملية، والتي يثبت ف ها  الصممممممممممام أو السمممممممممدادة وأن مكون آخر في الغالف إال

 ، أن الصمامات والسدادة تظل مانعة للتسرب؛3-17-4-6أيضا ، باالختبار المحدد في 

وإصمالحها، مقرونة باختبارات للتثبت من    ودرجة عالية من مراةبة الجودة في صمنع العبوات وصميانتها '2'
 إغالق كل طرد قبل كل شحن.
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أن كميمة أوبر قمد توفر ما   سمممممممممممممم من المماء أو   20يقمل عن   ال  يفترض أن تنعكس فعماليمة منظوممة االحتبماس عن كثم  بمما  9- 11- 4- 6
)ب(، أن منظومة االحتباس تبقى  13- 11- 4- 6دة في  أمكن اإلثبات، باالختبارات المحد  المادة المحيطة بالعبوة على نحو إضممممافي. غ ر أنه إذا ما 

 )ج(. 10- 11- 4- 6سم في    20تقل عن  داخل العبوة، يجوز افتراض وجود كمية ماء قريبة من الطرد ال 

ظمل ظروف الطرد   وفي  9-11-4-6و  8-11-4-6يكون الطرد في الحمالمة دون الحرجيمة بموجم  شممممممممممممممروط الفقرت ن   6-4-11-10
 يلي: ة للن وترونات وتتسق مع ماالتي ينجم عنها أقصى مضاعف

 ظروف النقل العادية )دون حوادث(؛ )أ(

 )ب(؛12-11-4-6االختبارات المحددة في  )ب(

 )ب(.13-11-4-6االختبارات المحددة في  )ج(

 في حالة الطرود المزمع نقلها جوا : 6-4-11-11

( المب نة Cاالختبارات المتعلقة بالطرود من النوع )يكون الطرد دون الحالة الحرجية في ظل ظروف تتسمق مع  )أ(
سممممممممممممممم من المماء، ولكن مع عمدم   20يقمل عن   ، بمافتراض وجود انعكماس لفعماليمة المنظوممة ال1-20-4-6في  

 وجود تسرب داخلي للماء؛

بشممممرط  8-11-4-6، ُيسمممممح باسممممتشدام العناصممممر الشاصممممة الواردة في 10-11-4-6في التق يم المذكور في  )ب(
( المب نة  Cتسمرب الماء إلى المسماحات الفارغة أو منها عند إجراء االختبارات المتعلقة بالطرود من النوع )منع  
 .3-19-4-6على الطرد، ثم اختبار تسرب الماء المب ن في  1-20-4-6في 

يتعلق بظروف الترت   والطرود،  فيماب، دون الحرجية Nب، بح ا تكون طرود، عدد ا خمسممة أضممعاف بNب يشممتق رقم 6-4-11-12
 التي توفر أقصى مضاعفة للن وترونات تتسق مع الشروط التالية:

يقل عن   ال أال يوضمع شميء فيما ب ن الطرود، وأن تنعكس فعالية ترت   الطرود على جميع الجوان  بوجود ما )أ(
 سم من الماء؛ 20

 .15-4-6ثبت إذا اجتازت االختبارات المحددة في الذن يُ  وتكون حالة الطرود  ي وضعها المقدر أو )ب(

يتعلق بظروف الترت   والطرود،  ب، دون الحرجية فيماNب بح ا تكون طرود، عدد ا يسمممممممممماون مرت ن بNب يشممممممممممتق رقم 6-4-11-13
 التي توفر أقصى مضاعفة للن وترونات تتسق مع الشروط التالية:

يقمل  عكماس فعماليمة ترت م  الطرود على جميع الجوانم  بوجود مما الالتهمدئمة اله مدروج نيمة فيمما ب ن الطرود، وان  )أ(
 سم من الماء؛ 20عن  

 ، متبوعة بأوثر االختبارات التالية تق  دا :15-4-6واالختبارات المحددة في  )ب(

تتجماوز  )ج( بشممممممممممممممأن الطرود التي ال2-17-4-6في  )ب(، أو2-17-4-6االختبمارات المحمددة في   '1'
مقمدرة على أسمممممممممممممماس األبعماد الشمارجيمة،    3كغ/م  1  000تجماوز كثمافتهما اإلجمماليمة  ت  كغ وال  500وتلتهما  

 3-17-4-6المحممدد في   )أ( بشمممممممممممممممأن جميع الطرود األخرى؛ متبوعمة بماالختبممار2-17-4-6في   أو
 ؛3-19-4-6 إلى 1-19-4-6وتستكمل باالختبارات المحددة في 

 ؛4-17-4-6أو االختبار المحدد في  '2'

-6 تسممرُّب أن جزء من المادة االنشممطارية خارج منظومة االحتواء على أثر االختبارات المحددة فيوفي حالة   )ج(
)ب(، يفترض أن المادة االنشمممطارية تتسمممرب من كل طرد في المصمممفوفة وُترتَّ  المادة االنشمممطارية 4-11-13

مع انعكاس قري  لفعالية  ذا    برمتها وفقا  للشكل ونسبة التهدئة اللذين يؤديان إلى أقصى مضاعفة للن وترونات
 سم من الماء. 20يقل عن  الترت   بوجود ما ال
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على  50 للطرود التي تحتون على مواد انشممطارية بقسمممة الرقم (CSI)يتم الحصممول على مؤشممر أمان الحالة الحرجية   6-4-11-14
قد تكون ةيمة مؤشمممممممممممر أمان الحالة الحرجية  . و (CSI = 50/N)  13-11-4-6و 12-11-4-6المسمممممممممممتمدت ن من   Nالقيمة األقل من ةيمتي 

 متناهية في كلتا الحالت ن(. تكون فعليا  ال Nصفرا  شريطة أن يكون عدد غ ر محدود من الطرود دون الحالة الحرجية )أن أن 

 إجراءات االختبار وإثبات االمتثال عمليا   6-4-12

 1-4-3-2-7-2و  2-3-3-2-7-2و  1-3-3-2-7-2  المطلوبمممة فييتم إثبمممات االمتثمممال عمليممما  لمعممماي ر األداء   6-4-12-1
 بمجموعة منها. بأن من األسال   الواردة أدناه أو 11-4-6إلى  2-4-6ومن  3-4-3-2-7-2و 2-4-3-2-7-2و

  الكبسممموالت(،  أو ة صممملب المواد المشمممعة ذات الشمممكل الشاص )المواد المشمممعة ال  إجراء اختبارات باسمممتشدام ع نات تمثل  )أ(
ع نات من العبوة، تحاوى ف ها محتويات  باسممممتشدام نماذج أولية أو المواد المشممممعة المنشفضممممة التشممممتت، أو أو

العبوة التي تجرى عل هما االختبمارات الممدى المتوقع للمحتويمات المشممممممممممممممعمة بمأقرب درجمة يمكن بلوغهما   الع نمة أو
 اختبار ما على النحو المقدم للنقل؛  العبوة المزمع عمليا ، ويعد النموذج اإليضاحي أو

 الرجوع إلى حاالت اإلثبات الوافية السابقة ذات الطبيعة المماثلة بالقدر الكافي؛ )ب(

يتعلق بالصمن  ق د البحا إذا  إجراء اختبارات باسمتشدام ع نات ذات نسم  مالئمة تشممل الشواص المهمة فيما )ج(
الختبارات ألغراض التصممميم. وعند اسممتشدام ع نة ةياسممية، تؤخذ أوضممحت الشبرة الهندسممية مالءمة نتائج  ذه ا

 حمل االنضغاط؛ في االعتبار ضرورة تعديل بعض ضوابط االختبار، مثل قطر قض   االختراق أو

 معتدلة.  على أن اإلجراءات والبارامترات موثوق بها أو  الرأن المقنع، إذا اتُّفق بوجه عام  التقدير الحسابي، أو  )د(

الع نة لالختبارات، تسممممممممممتشدم األسممممممممممال   المالئمة للتق يم بغية   النموذج األولي أو  بعد إخضمممممممممماع النموذج اإليضمممممممممماحي أو  2- 12- 4- 6
            2-3- 3- 2- 7- 2و   1- 3- 3- 2- 7- 2 يمتثمل لمعماي ر األداء والقبول المحمددة في  من أن اشمممممممممممممتراطمات إجراءات االختبمار قمد اسمممممممممممممتوف مت بمما  التمأومد 

 . 11- 4- 6إلى  2- 4- 6من و   3- 4- 3- 2- 7- 2و   2- 4- 3- 2- 7- 2و   1- 4- 3- 2- 7- 2و 

 في ذلك األمور التالية: األعطاب وتسج لها، بما  تفحص جميع الع نات قبل االختبار بغية تحديد الع وب أو  3- 12- 4- 6

 االختالف عن التصميم؛ )أ(

 ؛ع وب الصنع )ب(

 ؛التد ور غ ره من صور التآول أو )ج(

 وتشّوه المعالم. )د(

تحدد المعالم الشارجية للع نة بوضمممممممموح حتى تتسممممممممنى اإلحالة   وتحدد مواصممممممممفات منظومة احتواء الطرد بوضمممممممموح. كما 
 ببساطة ووضوح إلى أن جزء من  ذه الع نة.

 اختبار سالمة منظومة االحتواء والتدريع وتقدير أمان الحالة الحرجية 6-4-13

عة اختبارات أو سمملسمملة من االختبارات المنطبقة، حسمم  االقتضمماء، ُتتشذ اإلجراءات التالية بعد كل اختبار أو مجمو   
 :21-4-6إلى  15-4-6وما  ي محددة في 

 تحدد الع وب واألعطاب وتسجل؛ )أ(

إذا بقي كل من منظومة االحتواء للطرد المشتَبر وتدريعه سممممممممممممليما  بعد االختبار إلى المدى المطلوب   ويحدد ما )ب(
 ؛11-4-6إلى  2-4-6في 

إذا كانت االفتراضممممممممات والشممممممممروط المسممممممممتشدمة في  يحدد، في الطرود التي تحتون على مواد انشممممممممطارية، ماو  )ج(
 أوثر صحيحة. لطرد أو 14-11-4-6إلى  1-11-4-6التق يمات المطلوبة بمقتضى 
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أن كميمة أوبر قمد توفر ما   سمممممممممممممم من المماء أو   20يقمل عن   ال  يفترض أن تنعكس فعماليمة منظوممة االحتبماس عن كثم  بمما  9- 11- 4- 6
)ب(، أن منظومة االحتباس تبقى  13- 11- 4- 6دة في  أمكن اإلثبات، باالختبارات المحد  المادة المحيطة بالعبوة على نحو إضممممافي. غ ر أنه إذا ما 

 )ج(. 10- 11- 4- 6سم في    20تقل عن  داخل العبوة، يجوز افتراض وجود كمية ماء قريبة من الطرد ال 

ظمل ظروف الطرد   وفي  9-11-4-6و  8-11-4-6يكون الطرد في الحمالمة دون الحرجيمة بموجم  شممممممممممممممروط الفقرت ن   6-4-11-10
 يلي: ة للن وترونات وتتسق مع ماالتي ينجم عنها أقصى مضاعف

 ظروف النقل العادية )دون حوادث(؛ )أ(

 )ب(؛12-11-4-6االختبارات المحددة في  )ب(

 )ب(.13-11-4-6االختبارات المحددة في  )ج(

 في حالة الطرود المزمع نقلها جوا : 6-4-11-11

( المب نة Cاالختبارات المتعلقة بالطرود من النوع )يكون الطرد دون الحالة الحرجية في ظل ظروف تتسمق مع  )أ(
سممممممممممممممم من المماء، ولكن مع عمدم   20يقمل عن   ، بمافتراض وجود انعكماس لفعماليمة المنظوممة ال1-20-4-6في  

 وجود تسرب داخلي للماء؛

بشممممرط  8-11-4-6، ُيسمممممح باسممممتشدام العناصممممر الشاصممممة الواردة في 10-11-4-6في التق يم المذكور في  )ب(
( المب نة  Cتسمرب الماء إلى المسماحات الفارغة أو منها عند إجراء االختبارات المتعلقة بالطرود من النوع )منع  
 .3-19-4-6على الطرد، ثم اختبار تسرب الماء المب ن في  1-20-4-6في 

يتعلق بظروف الترت   والطرود،  فيماب، دون الحرجية Nب، بح ا تكون طرود، عدد ا خمسممة أضممعاف بNب يشممتق رقم 6-4-11-12
 التي توفر أقصى مضاعفة للن وترونات تتسق مع الشروط التالية:

يقل عن   ال أال يوضمع شميء فيما ب ن الطرود، وأن تنعكس فعالية ترت   الطرود على جميع الجوان  بوجود ما )أ(
 سم من الماء؛ 20

 .15-4-6ثبت إذا اجتازت االختبارات المحددة في الذن يُ  وتكون حالة الطرود  ي وضعها المقدر أو )ب(

يتعلق بظروف الترت   والطرود،  ب، دون الحرجية فيماNب بح ا تكون طرود، عدد ا يسمممممممممماون مرت ن بNب يشممممممممممتق رقم 6-4-11-13
 التي توفر أقصى مضاعفة للن وترونات تتسق مع الشروط التالية:

يقمل  عكماس فعماليمة ترت م  الطرود على جميع الجوانم  بوجود مما الالتهمدئمة اله مدروج نيمة فيمما ب ن الطرود، وان  )أ(
 سم من الماء؛ 20عن  

 ، متبوعة بأوثر االختبارات التالية تق  دا :15-4-6واالختبارات المحددة في  )ب(

تتجماوز  )ج( بشممممممممممممممأن الطرود التي ال2-17-4-6في  )ب(، أو2-17-4-6االختبمارات المحمددة في   '1'
مقمدرة على أسمممممممممممممماس األبعماد الشمارجيمة،    3كغ/م  1  000تجماوز كثمافتهما اإلجمماليمة  ت  كغ وال  500وتلتهما  

 3-17-4-6المحممدد في   )أ( بشمممممممممممممممأن جميع الطرود األخرى؛ متبوعمة بماالختبممار2-17-4-6في   أو
 ؛3-19-4-6 إلى 1-19-4-6وتستكمل باالختبارات المحددة في 

 ؛4-17-4-6أو االختبار المحدد في  '2'

-6 تسممرُّب أن جزء من المادة االنشممطارية خارج منظومة االحتواء على أثر االختبارات المحددة فيوفي حالة   )ج(
)ب(، يفترض أن المادة االنشمممطارية تتسمممرب من كل طرد في المصمممفوفة وُترتَّ  المادة االنشمممطارية 4-11-13

مع انعكاس قري  لفعالية  ذا    برمتها وفقا  للشكل ونسبة التهدئة اللذين يؤديان إلى أقصى مضاعفة للن وترونات
 سم من الماء. 20يقل عن  الترت   بوجود ما ال
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على  50 للطرود التي تحتون على مواد انشممطارية بقسمممة الرقم (CSI)يتم الحصممول على مؤشممر أمان الحالة الحرجية   6-4-11-14
قد تكون ةيمة مؤشمممممممممممر أمان الحالة الحرجية  . و (CSI = 50/N)  13-11-4-6و 12-11-4-6المسمممممممممممتمدت ن من   Nالقيمة األقل من ةيمتي 

 متناهية في كلتا الحالت ن(. تكون فعليا  ال Nصفرا  شريطة أن يكون عدد غ ر محدود من الطرود دون الحالة الحرجية )أن أن 

 إجراءات االختبار وإثبات االمتثال عمليا   6-4-12

 1-4-3-2-7-2و  2-3-3-2-7-2و  1-3-3-2-7-2  المطلوبمممة فييتم إثبمممات االمتثمممال عمليممما  لمعممماي ر األداء   6-4-12-1
 بمجموعة منها. بأن من األسال   الواردة أدناه أو 11-4-6إلى  2-4-6ومن  3-4-3-2-7-2و 2-4-3-2-7-2و

  الكبسممموالت(،  أو ة صممملب المواد المشمممعة ذات الشمممكل الشاص )المواد المشمممعة ال  إجراء اختبارات باسمممتشدام ع نات تمثل  )أ(
ع نات من العبوة، تحاوى ف ها محتويات  باسممممتشدام نماذج أولية أو المواد المشممممعة المنشفضممممة التشممممتت، أو أو

العبوة التي تجرى عل هما االختبمارات الممدى المتوقع للمحتويمات المشممممممممممممممعمة بمأقرب درجمة يمكن بلوغهما   الع نمة أو
 اختبار ما على النحو المقدم للنقل؛  العبوة المزمع عمليا ، ويعد النموذج اإليضاحي أو

 الرجوع إلى حاالت اإلثبات الوافية السابقة ذات الطبيعة المماثلة بالقدر الكافي؛ )ب(

يتعلق بالصمن  ق د البحا إذا  إجراء اختبارات باسمتشدام ع نات ذات نسم  مالئمة تشممل الشواص المهمة فيما )ج(
الختبارات ألغراض التصممميم. وعند اسممتشدام ع نة ةياسممية، تؤخذ أوضممحت الشبرة الهندسممية مالءمة نتائج  ذه ا

 حمل االنضغاط؛ في االعتبار ضرورة تعديل بعض ضوابط االختبار، مثل قطر قض   االختراق أو

 معتدلة.  على أن اإلجراءات والبارامترات موثوق بها أو  الرأن المقنع، إذا اتُّفق بوجه عام  التقدير الحسابي، أو  )د(

الع نة لالختبارات، تسممممممممممتشدم األسممممممممممال   المالئمة للتق يم بغية   النموذج األولي أو  بعد إخضمممممممممماع النموذج اإليضمممممممممماحي أو  2- 12- 4- 6
            2-3- 3- 2- 7- 2و   1- 3- 3- 2- 7- 2 يمتثمل لمعماي ر األداء والقبول المحمددة في  من أن اشمممممممممممممتراطمات إجراءات االختبمار قمد اسمممممممممممممتوف مت بمما  التمأومد 

 . 11- 4- 6إلى  2- 4- 6من و   3- 4- 3- 2- 7- 2و   2- 4- 3- 2- 7- 2و   1- 4- 3- 2- 7- 2و 

 في ذلك األمور التالية: األعطاب وتسج لها، بما  تفحص جميع الع نات قبل االختبار بغية تحديد الع وب أو  3- 12- 4- 6

 االختالف عن التصميم؛ )أ(

 ؛ع وب الصنع )ب(

 ؛التد ور غ ره من صور التآول أو )ج(

 وتشّوه المعالم. )د(

تحدد المعالم الشارجية للع نة بوضمممممممموح حتى تتسممممممممنى اإلحالة   وتحدد مواصممممممممفات منظومة احتواء الطرد بوضمممممممموح. كما 
 ببساطة ووضوح إلى أن جزء من  ذه الع نة.

 اختبار سالمة منظومة االحتواء والتدريع وتقدير أمان الحالة الحرجية 6-4-13

عة اختبارات أو سمملسمملة من االختبارات المنطبقة، حسمم  االقتضمماء، ُتتشذ اإلجراءات التالية بعد كل اختبار أو مجمو   
 :21-4-6إلى  15-4-6وما  ي محددة في 

 تحدد الع وب واألعطاب وتسجل؛ )أ(

إذا بقي كل من منظومة االحتواء للطرد المشتَبر وتدريعه سممممممممممممليما  بعد االختبار إلى المدى المطلوب   ويحدد ما )ب(
 ؛11-4-6إلى  2-4-6في 

إذا كانت االفتراضممممممممات والشممممممممروط المسممممممممتشدمة في  يحدد، في الطرود التي تحتون على مواد انشممممممممطارية، ماو  )ج(
 أوثر صحيحة. لطرد أو 14-11-4-6إلى  1-11-4-6التق يمات المطلوبة بمقتضى 
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 الهدف المستخدم في اختبارات السقوط 6-4-14

              4- 15-4-6)أ( و5-3-3-2-7-2يراعى في اختيمممار الهمممدف المسممممممممممممممتشمممدم في اختبمممارات السممممممممممممممقوط، المحمممددة في   
التشمموه عندما تصممدمه  ، أن يكون سممطحا  أفقيا  من خصممائصممه أن أن زيادة في مقاومته لوزاحة أو2-20-4-6و  2-17-4-6)أ( و16-4-6و

  نة.تزيد بدرجة كب رة انعطاب  ذه الع الع نة ال

 اختبار إلثبات القدرة عمليا  على تحّمل ظروف النقل العادية 6-4-15

تتمثل  ذه االختبارات فيما يلي: اختبار رذاذ الماء، واختبار السممممممقوط الحّر، واختبار التنضمممممم د، واختبار االختراق. ويتم   6-4-15-1
ر االختراق، ويسمبقها في كل حالة اختبار رذاذ الماء. ويجوز اسمتشدام  إخضماع ع نات من الطرد الختبار السمقوط الحّر، واختبار التنضم د، واختبا

 .2-15-4-6ع نة واحدة في كل االختبارات، شريطة استيفاء الشروط الواردة في 

نفذ يراعى أن تحدد الفترة الزمنية الفاصممملة ب ن االنتهاء من اختبار رذاذ الماء واالختبار الذن يليه بح ا يكون الماء قد  6-4-15-2
يكن  ناع دل ل يثبت العكس، يفترض أن  ذه الفترة الفاصملة  لم إلى الحد األقصمى، دون أن يج  الجزء الشارجي من الع نة جفافا ذا ةيمة. وما

ل ُتترع فترة زمنية فاصممممممملة إذا جرى رش رذاذ الماء في ك تم رش رذاذ الماء من أربعة اتجا ات في وقت واحد. غ ر أنه ال  ي سممممممماعتان إذا ما
 اتجاه من االتجا ات األربعة على التعاق .

سمممممم في السممممماعة   5اختبار رذاذ الماء: يتم إخضممممماع الع نة الختبار رذاذ بالماء يحاوي التعرض لسمممممقوط المطر بمعدل  6-4-15-3
 تقريبا  لمدة ساعة على األقل.

يتعلق بمقومات  يصمممممماب بأشممممممد عط  فيمااختبار السممممممقوط الحّر: يتم إسممممممقاط الع نة على الهدف بح ا يرجح فيه أن   6-4-15-4
 األمان المزمع اختبار ا.

المب نة في  ال يقل ارتفاع اإلسمقاط، إذا ةيس من أدنى نقطة من الع نة إلى السمطح العلون للهدف، عن المسمافة )أ(
 ؛14-4-6بشأن الكتلة المنطبقة. ويكون الهدف بالمواصفات المب نة في  4-15-4-6الجدول 

كغ، تعرَّض ع نة   50تتجاوز كتلتها   الششمم  وال في حالة الطرود المسممتط لة المصممنوعة من الكرتون الليفي أو )ب(
 م؛ 0,3منفصلة إلسقاط حّر على كل زاوية من ارتفاع 

  كغ، تعّرض ع نة منفصمممممممممملة   100تتجاوز كتلتها   في حالة الطرود األسممممممممممطوانية المصممممممممممنوعة من الكرتون الليفي وال  )ج(
 م. 0,3 على كل ربع من أرباع كل حافة من ارتفاع إلسقاط حرّ 

 : مسافة السقوط الحّر المحددة الختبار الطرود في ظروف النقل العادية 4-15-4-6الجدول 

 مسافة اإلسقاط الحّر )م(  كتلة العبوة )كغ( 
 1,2 5 000وتلة العبوة < 

000 5    > 0,9 10 000كتلة العبوة 
000 10   > 0,6 15 000كتلة العبوة 

000 15  0,3 كتلة العبوة 

سماعة،   24 يكن شمكل العبوة من العوامل الفعلية التي تحول دون تنضم د ا، تعّرض الع نة، لمدة اختبار التنضم د: ما لم 6-4-15-5
 لحمل ضاغط يساون أوبر الوزن ن التال  ن:

 أضعاف الوزن األقصى للطرد؛ 5ما يعادل  )أ(

 ك لوباسكال مضروبا  في المساحة المعرضة من الطرد للسقوط الرأسي. 13ووزن مكاف  ل  )ب(
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ويوضمممممع الحمل بصمممممورة متسمممممقة على جانب ن متقابل ن من الع نة، على أن يكون أحد ما  و القاعدة التي يرتكز عل ها   
 الطرد عادة.

 يتحرع بدرجة كب رة أثناء إجراء االختبار. لع نة على سطح أفقي صل  ومنبسط الاختبار االختراق: توضع ا 6-4-15-6

وضع كغ ويوجه حتى يسقط بمحوره الطولي في    6سم طرفه نص  كرون وكتلته   3,2يتم إسقاط قض   قطره   )أ(
ها  ف    رأسمممممممممي، على مركز أضمممممممممع  جزء من الع نة، بح ا يصمممممممممطدم بمنظومة االحتواء إذا اخترق الع نة متوغال  

 يصاب القض   بتشوه كب ر نتيجة إجراء االختبار؛ بدرجة كافية. وال

يكون ارتفاع إسمممممقاط القضممممم  ، إذا ةيس من طرفه األدنى إلى نقطة الصمممممدم المسمممممتهدفة على السمممممطح العلون  )ب(
 م. 1للع نة،  و 

 ( المصممة للسوائل والغازاتAاختبارات إضافية للطرود من النوع ) 6-4-16

ع ع نة     يتعلق  يثبت أن أحد االختبارات أشممد من اآلخر فيما  ع نات منفصمملة لكل اختبار من االختبارات التالية ما لم  أو  ُتشضممَ
  ذه الحالة ُتشَضع ع نة واحدة لالختبار األشد. بالع نة المعنية، وفي

ا ا أشممممد العط . اختبار السممممقوط الحّر: ُتسممممقط الع نة على الهدف في االتجاه الذن يرجح فيه أن ُيعَط  محتو  )أ(
م. ويكون الهدف  9ويكون ارتفاع اإلسممممممقاط إذا ةيس من أدنى جزء من الع نة إلى السممممممطح العلون للهدف  و 

 ؛14-4-6بالمواصفات المب نة في 

ع الع نة لالختبار المحدد في  )ب( ، باسممممتثناء أنه يج  زيادة ارتفاع اإلسممممقاط  6-15-4-6اختبار االختراق: ُتشضممممَ
 )ب(.6-15-4-6 و محدد في  م كما 1م بدال  من  1,7إلى 

 اختبارات إلثبات القدرة عمليا  على تحّمل ظروف الحوادث في النقل 6-4-17

ع الع نة للتأث رات المتراومة الناجمة عن االختبارات المحددة في  6-4-17-1 بنفس الترت  . ، 3-17-4-6و 2-17-4-6ُتشضمممممممممممَ
ع إمما  مذه الع نمة وإمما ع نمة منفصمممممممممممممملمة لتمأث ر )تمأث رات( اختبمار )اختبمارات( الغمر الممائي على النحو المحمدد           وعقم   مذه االختبمارات، ُتشضممممممممممممممَ

 في حالة انطباقها. 18-4-6، و4-17-4-6في 

يتأل  االختبار الميكانيكي من ثالثة اختبارات سممقوط مشتلفة. وتشضممع كل ع نة لمرات اإلسممقاط    االختبار الميكانيكي: 6-4-17-2
. ويحدد الترت   الذن تعرض به الع نة لمرات اإلسمممممممممممقاط بح ا تكون الع نة قد 13-11-4-6 أو 8-8-4-6المنطبقة حسمممممممممممبما  و محدد في  

 عط  يفضي إلى أعظم عط  في االختبار الحرارن التالي.أص بت، عند االنتهاء من االختبار الميكانيكي، بقدر من ال

في اإلسمممممممقاط األول، ُتسمممممممَقط الع نة على الهدف في االتجاه الذن يرجح فيه أن تصممممممماب بأشمممممممد عط ، ويكون  )أ(
م. ويكون الهدف مسممتوفيا    9 ارتفاع السممقوط إذا ةيس من أدنى نقطة من الع نة إلى السممطح العلون للهدف  و

 ؛14-4-6 نة في للمواصفات المب 

في اإلسممممقاط الثاني، ُتسممممَقط الع نة على قضمممم   مثبت عموديا  على الهدف بإحكام في االتجاه الذن يرجح فيه  )ب(
أن تصممماب بأشمممد عط . ويكون ارتفاع اإلسمممقاط إذا ةيس من نقطة الصمممدم المسمممتهدفة من الع نة إلى السمممطح 

فوالذ الطرن المصمممممت وله مقطع عرضممممي دائرن،  م. ويراعى أن يكون القضمممم   من ال 1العلون للقضمممم    و 
  أطول يسمفر عن عط  أوبر، ففي  ذه   إذا كان اسمتعمال قضم  سمم إال 20( سمم وطوله  0,5±  15,0قطره )

الحالة يسممممتشدم قضمممم   يكفي طوله إلحداث أشممممد عط . ويكون الطرف األعلى للقضمممم   مسممممطحا  وأفقيا  مع  
مم. ويراعى أن يكون الهدف المثبت عليه القضمممممم   مسممممممتوفيا    6قطر ا   يتجاوز نصمممممم  تدوير حافته بح ا ال

 ؛14-4-6للمواصفات المب نة في 
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 الهدف المستخدم في اختبارات السقوط 6-4-14

              4- 15-4-6)أ( و5-3-3-2-7-2يراعى في اختيمممار الهمممدف المسممممممممممممممتشمممدم في اختبمممارات السممممممممممممممقوط، المحمممددة في   
التشمموه عندما تصممدمه  ، أن يكون سممطحا  أفقيا  من خصممائصممه أن أن زيادة في مقاومته لوزاحة أو2-20-4-6و  2-17-4-6)أ( و16-4-6و

  نة.تزيد بدرجة كب رة انعطاب  ذه الع الع نة ال

 اختبار إلثبات القدرة عمليا  على تحّمل ظروف النقل العادية 6-4-15

تتمثل  ذه االختبارات فيما يلي: اختبار رذاذ الماء، واختبار السممممممقوط الحّر، واختبار التنضمممممم د، واختبار االختراق. ويتم   6-4-15-1
ر االختراق، ويسمبقها في كل حالة اختبار رذاذ الماء. ويجوز اسمتشدام  إخضماع ع نات من الطرد الختبار السمقوط الحّر، واختبار التنضم د، واختبا

 .2-15-4-6ع نة واحدة في كل االختبارات، شريطة استيفاء الشروط الواردة في 

نفذ يراعى أن تحدد الفترة الزمنية الفاصممملة ب ن االنتهاء من اختبار رذاذ الماء واالختبار الذن يليه بح ا يكون الماء قد  6-4-15-2
يكن  ناع دل ل يثبت العكس، يفترض أن  ذه الفترة الفاصملة  لم إلى الحد األقصمى، دون أن يج  الجزء الشارجي من الع نة جفافا ذا ةيمة. وما

ل ُتترع فترة زمنية فاصممممممملة إذا جرى رش رذاذ الماء في ك تم رش رذاذ الماء من أربعة اتجا ات في وقت واحد. غ ر أنه ال  ي سممممممماعتان إذا ما
 اتجاه من االتجا ات األربعة على التعاق .

سمممممم في السممممماعة   5اختبار رذاذ الماء: يتم إخضممممماع الع نة الختبار رذاذ بالماء يحاوي التعرض لسمممممقوط المطر بمعدل  6-4-15-3
 تقريبا  لمدة ساعة على األقل.

يتعلق بمقومات  يصمممممماب بأشممممممد عط  فيمااختبار السممممممقوط الحّر: يتم إسممممممقاط الع نة على الهدف بح ا يرجح فيه أن   6-4-15-4
 األمان المزمع اختبار ا.

المب نة في  ال يقل ارتفاع اإلسمقاط، إذا ةيس من أدنى نقطة من الع نة إلى السمطح العلون للهدف، عن المسمافة )أ(
 ؛14-4-6بشأن الكتلة المنطبقة. ويكون الهدف بالمواصفات المب نة في  4-15-4-6الجدول 

كغ، تعرَّض ع نة   50تتجاوز كتلتها   الششمم  وال في حالة الطرود المسممتط لة المصممنوعة من الكرتون الليفي أو )ب(
 م؛ 0,3منفصلة إلسقاط حّر على كل زاوية من ارتفاع 

  كغ، تعّرض ع نة منفصمممممممممملة   100تتجاوز كتلتها   في حالة الطرود األسممممممممممطوانية المصممممممممممنوعة من الكرتون الليفي وال  )ج(
 م. 0,3 على كل ربع من أرباع كل حافة من ارتفاع إلسقاط حرّ 

 : مسافة السقوط الحّر المحددة الختبار الطرود في ظروف النقل العادية 4-15-4-6الجدول 

 مسافة اإلسقاط الحّر )م(  كتلة العبوة )كغ( 
 1,2 5 000وتلة العبوة < 

000 5    > 0,9 10 000كتلة العبوة 
000 10   > 0,6 15 000كتلة العبوة 

000 15  0,3 كتلة العبوة 

سماعة،   24 يكن شمكل العبوة من العوامل الفعلية التي تحول دون تنضم د ا، تعّرض الع نة، لمدة اختبار التنضم د: ما لم 6-4-15-5
 لحمل ضاغط يساون أوبر الوزن ن التال  ن:

 أضعاف الوزن األقصى للطرد؛ 5ما يعادل  )أ(

 ك لوباسكال مضروبا  في المساحة المعرضة من الطرد للسقوط الرأسي. 13ووزن مكاف  ل  )ب(

 

285 

ويوضمممممع الحمل بصمممممورة متسمممممقة على جانب ن متقابل ن من الع نة، على أن يكون أحد ما  و القاعدة التي يرتكز عل ها   
 الطرد عادة.

 يتحرع بدرجة كب رة أثناء إجراء االختبار. لع نة على سطح أفقي صل  ومنبسط الاختبار االختراق: توضع ا 6-4-15-6

وضع كغ ويوجه حتى يسقط بمحوره الطولي في    6سم طرفه نص  كرون وكتلته   3,2يتم إسقاط قض   قطره   )أ(
ها  ف    رأسمممممممممي، على مركز أضمممممممممع  جزء من الع نة، بح ا يصمممممممممطدم بمنظومة االحتواء إذا اخترق الع نة متوغال  

 يصاب القض   بتشوه كب ر نتيجة إجراء االختبار؛ بدرجة كافية. وال

يكون ارتفاع إسمممممقاط القضممممم  ، إذا ةيس من طرفه األدنى إلى نقطة الصمممممدم المسمممممتهدفة على السمممممطح العلون  )ب(
 م. 1للع نة،  و 

 ( المصممة للسوائل والغازاتAاختبارات إضافية للطرود من النوع ) 6-4-16

ع ع نة     يتعلق  يثبت أن أحد االختبارات أشممد من اآلخر فيما  ع نات منفصمملة لكل اختبار من االختبارات التالية ما لم  أو  ُتشضممَ
  ذه الحالة ُتشَضع ع نة واحدة لالختبار األشد. بالع نة المعنية، وفي

ا ا أشممممد العط . اختبار السممممقوط الحّر: ُتسممممقط الع نة على الهدف في االتجاه الذن يرجح فيه أن ُيعَط  محتو  )أ(
م. ويكون الهدف  9ويكون ارتفاع اإلسممممممقاط إذا ةيس من أدنى جزء من الع نة إلى السممممممطح العلون للهدف  و 

 ؛14-4-6بالمواصفات المب نة في 

ع الع نة لالختبار المحدد في  )ب( ، باسممممتثناء أنه يج  زيادة ارتفاع اإلسممممقاط  6-15-4-6اختبار االختراق: ُتشضممممَ
 )ب(.6-15-4-6 و محدد في  م كما 1م بدال  من  1,7إلى 

 اختبارات إلثبات القدرة عمليا  على تحّمل ظروف الحوادث في النقل 6-4-17

ع الع نة للتأث رات المتراومة الناجمة عن االختبارات المحددة في  6-4-17-1 بنفس الترت  . ، 3-17-4-6و 2-17-4-6ُتشضمممممممممممَ
ع إمما  مذه الع نمة وإمما ع نمة منفصمممممممممممممملمة لتمأث ر )تمأث رات( اختبمار )اختبمارات( الغمر الممائي على النحو المحمدد           وعقم   مذه االختبمارات، ُتشضممممممممممممممَ

 في حالة انطباقها. 18-4-6، و4-17-4-6في 

يتأل  االختبار الميكانيكي من ثالثة اختبارات سممقوط مشتلفة. وتشضممع كل ع نة لمرات اإلسممقاط    االختبار الميكانيكي: 6-4-17-2
. ويحدد الترت   الذن تعرض به الع نة لمرات اإلسمممممممممممقاط بح ا تكون الع نة قد 13-11-4-6 أو 8-8-4-6المنطبقة حسمممممممممممبما  و محدد في  

 عط  يفضي إلى أعظم عط  في االختبار الحرارن التالي.أص بت، عند االنتهاء من االختبار الميكانيكي، بقدر من ال

في اإلسمممممممقاط األول، ُتسمممممممَقط الع نة على الهدف في االتجاه الذن يرجح فيه أن تصممممممماب بأشمممممممد عط ، ويكون  )أ(
م. ويكون الهدف مسممتوفيا    9 ارتفاع السممقوط إذا ةيس من أدنى نقطة من الع نة إلى السممطح العلون للهدف  و

 ؛14-4-6 نة في للمواصفات المب 

في اإلسممممقاط الثاني، ُتسممممَقط الع نة على قضمممم   مثبت عموديا  على الهدف بإحكام في االتجاه الذن يرجح فيه  )ب(
أن تصممماب بأشمممد عط . ويكون ارتفاع اإلسمممقاط إذا ةيس من نقطة الصمممدم المسمممتهدفة من الع نة إلى السمممطح 

فوالذ الطرن المصمممممت وله مقطع عرضممممي دائرن،  م. ويراعى أن يكون القضمممم   من ال 1العلون للقضمممم    و 
  أطول يسمفر عن عط  أوبر، ففي  ذه   إذا كان اسمتعمال قضم  سمم إال 20( سمم وطوله  0,5±  15,0قطره )

الحالة يسممممتشدم قضمممم   يكفي طوله إلحداث أشممممد عط . ويكون الطرف األعلى للقضمممم   مسممممطحا  وأفقيا  مع  
مم. ويراعى أن يكون الهدف المثبت عليه القضمممممم   مسممممممتوفيا    6قطر ا   يتجاوز نصمممممم  تدوير حافته بح ا ال

 ؛14-4-6للمواصفات المب نة في 
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ع الع نة الختبار سممممممحق دينامي عن طريق وضممممممع الع نة على الهدف في االتجاه الذن  )ج(  في اإلسممممممقاط الثالا، ُتشضممممممَ
ى الع نة. وتكون  ذه الكتلة م عل   9كغ من ارتفاع    500يرجح فيه انعطابها أشممممممممممد عط  نتيجة إسممممممممممقاط كتلة وزنها  

اإلسمقاط  م ُتسمقط و ي في وضمع أفقي. ويقاس ارتفاع    1م في    1عبارة عن لوح من الفوالذ الطرن المصممت مسماحته  
 و   لمما   من الجمانم  السمممممممممممممفلي للوح إلى أعلى نقطمة من الع نمة. ويراعى أن يكون الهمدف المذن ترتكز عليمه الع نمة مطمابقما  

 مم.   6يتجاوز نص  قطر ا   . وُتدّور حواف وزوايا الوجه السفلي للوح الفوالذ بح ا ال 14- 4- 6وارد في  

س، ر نما  بشممممممممممممممروط 38ºُيحقَّق التوازن الحرارن للعّ نمة في ظروف تبلغ ف هما درجمة الحرارة المحيطمة    االختبمار الحرارن: 6-4-17-3
األقصمممممى لتولد الحرارة الداخلية في الطرد من المحتويات المشمممممعة طبقا  ور نا  بالمعدل  6-8-4-6التعّرض ألشمممممعة الشممممممس المب نة في الجدول  

للتصممميم. ويسمممح، بشممكل بديل، باختالف ةيم أن من  ذه الضمموابط قبل االختبار وأثناءه، شممريطة أن تؤخذ في االعتبار على النحو الواج  في 
 التق يم الالحق الستجابة الطرد.

 لي:ي  يتأل  االختبار الحرارن عندئذ مما 

دةيقممة لب ئممة حراريممة توفر تممدفقمما  حراريمما  مسممممممممممممممماويمما  على األقممل لممدفق حرارن من وقود   30تعريض الع نممة لمممدة   )أ(
  دروكربوني/ وائي في ظروف محيطة سمممماونة بدرجة تكفي إلعطاء معامل متوسممممط أدنى لقدرة ابتعاث الله  

وذج تماما ، مع قدرة امتصاص سطحية  س، بح ا تغمر النم800ºتقل عن   ودرجة حرارة متوسطة ال 0,9يبلغ  
 القيمة التي قد يثبت توفر ا في الطرد إذا تعرض للحرارة المحددة، ويعق  ذلك؛ أو 0,8تبلغ  

-6س، ر نا  بشمروط التعّرض ألشمعة الشممس المب نة في الجدول 38ºتعريض الع نة لدرجة حرارة محيطة تبلغ   )ب(
الحرارة الداخلية في الطرد من المحتويات المشممممممممعة طبقا  للتصممممممممميم لفترة ، ور نا  بأقصممممممممى معدل لتولد  4-8-6

تكفي للتمأومد من أن درجمات الحرارة في الع نمة تتنماقص في جميع أجزاء الع نمة و/أو تقترب من ظروف الحمالمة 
 الثابتة األولية. ويسممممح، بشمممكل بديل، بتباين ةيم أن من  ذه الضممموابط عق  وق  التسمممش ن، شمممريطة أن تؤخذ

 في االعتبار على النحو الواج  في التق يم الالحق الستجابة الطرد.

يتم تبريد الع نة بوسمممممائل اصمممممطناعية، ويسممممممح ألن احتراق يحدث في مواد الع نة بأن   ويراعى أثناء االختبار وبعده أال 
 يأخذ مجراه الطبيعي.

م لمدة ثماني سممممممممماعات على األقل في الوضمممممممممع  15يقل عن  تغمر الع نة تحت ضمممممممممغط ماء ال  اختبار الغمر المائي: 6-4-17-4
 ك لوباسكال استيفاء لهذه الشروط. 150يقل الضغط المانومترن الشارجي عن  المفضي إلى أشد عط . وألغراض اإلثبات العملي، يراعى أال

والطرود    A2  510من الطرود التي تحتوي على أكثر من    B(M)و  B(U)اختبــار الغمر المــائي المعزز للنوعين   6-4-18
 (Cمن النوع )

  م لمدة سماعة على األقل. وألغراض اإلثبات  200يقل عن  تغمر الع نة تحت ضمغط ماء ال   اختبار الغمر المائي المعزز: 
 ميغاباسكال استيفاء لهذه الشروط. 2يقل الضغط المانومترن الشارجي عن  العملي، يراعى أال

 ى مواد انشطاريةاختبار تسرب الماء للطرود التي تحتوي عل 6-4-19

منها إلى الحد الذن ينجم عنه أشمممممممممد تفاعلية، وذلك  تسمممممممممتثنى من االختبار الطرود التي افترض تسمممممممممرب الماء إل ها أو 6-4-19-1
 .13-11-4-6إلى  8-11-4-6ألغراض التق يم بموج  

)ب(، 2-17-4-6في    لالختبارات الواردةقبل إخضممممممممماع الع نة الختبار تسمممممممممرب الماء المذكور أدناه، يتم إخضممممممممماعها   6-4-19-2
 .3-17-4-6في  ، واالختبار المحدد13-11-4-6)ج( على النحو الالزم في  )أ( أو2-17-4-6في  وإما

االتجاه الذن يتوقع حدوث أقصى   م لمدة ثماني ساعات على األقل وفي 0,9يقل عن  ُتغمر الع نة تحت ضغط ماء ال 6-4-19-3
 تسرب منه.
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 (Cاختبارات للطرود من النوع ) 6-4-20
 ُتشَضع الع نات للتأث رات الناجمة عن كل من االختبارات المتتابعة التالية بالترت   المذكور: 6-4-20-1

 ؛3-20-4-6و 2-20-4-6)ج( و2-17-4-6)أ( و2-17-4-6االختبارات المحددة في  )أ(

 .4-20-4-6واالختبار المحدد في  )ب(

 ع نات مشتلفة في كل من التتابعْ ن )أ( و)ب(.ويسمح باستشدام 
ع الع نات للتأث رات المشتلفة التي يحدثها مجس صمممممممممل  عمودن مصمممممممممنوع من الفوالذ   اختبار االنثقاب/التمزق: 6-4-20-2 ُتشضمممممممممَ

ختبارات المتتابعة  الطرن. ويحدد اتجاه ع نة الطرد بالنسممممبة إلى نقطة الصممممدم على سممممطح الطرد بح ا يسممممب  أشممممد عط  عند االنتهاء من اال
 )أ(.1-20-4-6المحددة في 

كغ يسمممقط من   250كغ، على  دف وتعّرض لمجس كتلته  250توضمممع الع نة التي تمثل طردا  تقل كتلته عن  )أ(
م فوق نقطة الصممممدم المسممممتهدفة. وألغراض  ذا االختبار يراعى أن يكون المجس عبارة عن قضمممم    3ارتفاع  

سممممم  30فه الضممممارب مشروطا  ناقصمممما  دائريا  قائما  باألبعاد التالية: ارتفاعه سممممم، يشممممكل طر   20أسممممطواني قطره  
مم. ويراعى أن يكون الهدف  6 يتجاوز نصممممممممممم  قطر ا سمممممممممممم مع تدوير حافته بح ا ال  2,5وقطره عند القمة 

 ؛14-4-6الذن توضع عليه الع نة على النحو المحدد في 

أوثر، توضممع قاعدة المجس على  دف ويتم إسممقاط الع نة على   كغ أو  250في حالة الطرود التي تبلغ كتلتها   )ب(
م.   3جس،  و المجس. ويكون ارتفاع اإلسممممقاط، إذا ةيس من نقطة الصممممدم في الع نة إلى السممممطح العلون للم

وألغراض  ذا االختبار، يكون المجس بذات الشواص واألبعاد المحددة في )أ( أعاله، باسممممممتثناء أن يحدد طول  
المجس وكتلته بح ا ُتعط  العّ نة أشمممممممممد العط . ويراعى أن يكون الهدف الذن توضمممممممممع عليه قاعدة المجس 

 .14-4-6على النحو المحدد في 
، 3-17-4-6في   يراعى أن تكون شمممممممممممممروط إجراء  ذا االختبار مطابقة للوصممممممممممممم  المحدد  معّزز:االختبار الحرارن ال 6-4-20-3

 دةيقة. 60باستثناء أن يكون التعرض للب ئة الحرارية لمدة 
م/ثانية، ويحدد االتجاه بح ا ُتعط  أشممد العط .   90تقل عن  تعّرض الع نة للصممدم على  دف بسممرعة ال  اختبار الصممدم: 4- 20- 4- 6

 دام السطح متعامدا  مع مسار الع نة. ، باستثناء أن يكون سطح الهدف بأن اتجاه كان ما14-4-6ويكون الهدف على النحو المب ن في 

 اختبارات العبوات المصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-21
التي تحاو ها،   ريد ال وران وم، أو أوثر من سمممادس فلو  كغ أو   0,1ُتجرى على الع نات التي تشممممل عبوات صمممممت الحتواء  

ميغاباسكال يتطل  التصميم اعتمادا     2,76 ميغاباسكال، ولكن إذا قل الضغط التجريبي عن   1,38يقل عن  اختبارات   درولية عند ضغط داخلي ال 
 باعتماد متعدد األطراف. متعدد األطراف. وحتى تشتبر العبوات مرة أخرى، يجوز إجراء أن اختبارات غ ر معطبة مكافئة أخرى ر نا  

 اعتماد تصاميم الطرود والمواد التي تحتويها 6-4-22
 يلي: أوثر من سادس فلوريد ال وران وم ما ك لوغرام أو 0,1يتطل  اعتماد تصاميم الطرود التي تحتون على  6-4-22-1

 اعتمادا  متعدد األطراف؛ 4-6-4-6يتطل  كل تصميم يستوفي اشتراطات  )أ(

في  اعتمادا  أحاديا  من قبل السملطة المشتصمة  3- 6- 4- 6إلى  1- 6- 4- 6يتطل  كل تصمميم يسمتوفي اشمتراطات   )ب(
 تتطل   ذه الالئحة اعتمادا  متعدد األطراف. بلد منشأ التصميم، ما لم

 ( من الطرود اعتمادا  أحاديا ، باالستثناءات التالية:Cوالنوع ) B(U)يتطل  كل تصميم للنوع  6-4-22-2

 7-23-4-6و 4-22-4-6يتطل  تصممميم الطرد الذن يحتون على مواد انشممطارية، ويشضممع أيضمما  ألحكام  أ()
 اعتمادا  متعدد األطراف؛ 1-2-5-1-5و

 الذن يحتون على مواد مشعة منشفضة التشتت اعتمادا  متعدد األطراف.  B(U)ويتطل  تصميم الطرد من النوع  )ب( 
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ع الع نة الختبار سممممممحق دينامي عن طريق وضممممممع الع نة على الهدف في االتجاه الذن  )ج(  في اإلسممممممقاط الثالا، ُتشضممممممَ
ى الع نة. وتكون  ذه الكتلة م عل   9كغ من ارتفاع    500يرجح فيه انعطابها أشممممممممممد عط  نتيجة إسممممممممممقاط كتلة وزنها  

اإلسمقاط  م ُتسمقط و ي في وضمع أفقي. ويقاس ارتفاع    1م في    1عبارة عن لوح من الفوالذ الطرن المصممت مسماحته  
 و   لمما   من الجمانم  السمممممممممممممفلي للوح إلى أعلى نقطمة من الع نمة. ويراعى أن يكون الهمدف المذن ترتكز عليمه الع نمة مطمابقما  

 مم.   6يتجاوز نص  قطر ا   . وُتدّور حواف وزوايا الوجه السفلي للوح الفوالذ بح ا ال 14- 4- 6وارد في  

س، ر نما  بشممممممممممممممروط 38ºُيحقَّق التوازن الحرارن للعّ نمة في ظروف تبلغ ف هما درجمة الحرارة المحيطمة    االختبمار الحرارن: 6-4-17-3
األقصمممممى لتولد الحرارة الداخلية في الطرد من المحتويات المشمممممعة طبقا  ور نا  بالمعدل  6-8-4-6التعّرض ألشمممممعة الشممممممس المب نة في الجدول  

للتصممميم. ويسمممح، بشممكل بديل، باختالف ةيم أن من  ذه الضمموابط قبل االختبار وأثناءه، شممريطة أن تؤخذ في االعتبار على النحو الواج  في 
 التق يم الالحق الستجابة الطرد.

 لي:ي  يتأل  االختبار الحرارن عندئذ مما 

دةيقممة لب ئممة حراريممة توفر تممدفقمما  حراريمما  مسممممممممممممممماويمما  على األقممل لممدفق حرارن من وقود   30تعريض الع نممة لمممدة   )أ(
  دروكربوني/ وائي في ظروف محيطة سمممماونة بدرجة تكفي إلعطاء معامل متوسممممط أدنى لقدرة ابتعاث الله  

وذج تماما ، مع قدرة امتصاص سطحية  س، بح ا تغمر النم800ºتقل عن   ودرجة حرارة متوسطة ال 0,9يبلغ  
 القيمة التي قد يثبت توفر ا في الطرد إذا تعرض للحرارة المحددة، ويعق  ذلك؛ أو 0,8تبلغ  

-6س، ر نا  بشمروط التعّرض ألشمعة الشممس المب نة في الجدول 38ºتعريض الع نة لدرجة حرارة محيطة تبلغ   )ب(
الحرارة الداخلية في الطرد من المحتويات المشممممممممعة طبقا  للتصممممممممميم لفترة ، ور نا  بأقصممممممممى معدل لتولد  4-8-6

تكفي للتمأومد من أن درجمات الحرارة في الع نمة تتنماقص في جميع أجزاء الع نمة و/أو تقترب من ظروف الحمالمة 
 الثابتة األولية. ويسممممح، بشمممكل بديل، بتباين ةيم أن من  ذه الضممموابط عق  وق  التسمممش ن، شمممريطة أن تؤخذ

 في االعتبار على النحو الواج  في التق يم الالحق الستجابة الطرد.

يتم تبريد الع نة بوسمممممائل اصمممممطناعية، ويسممممممح ألن احتراق يحدث في مواد الع نة بأن   ويراعى أثناء االختبار وبعده أال 
 يأخذ مجراه الطبيعي.

م لمدة ثماني سممممممممماعات على األقل في الوضمممممممممع  15يقل عن  تغمر الع نة تحت ضمممممممممغط ماء ال  اختبار الغمر المائي: 6-4-17-4
 ك لوباسكال استيفاء لهذه الشروط. 150يقل الضغط المانومترن الشارجي عن  المفضي إلى أشد عط . وألغراض اإلثبات العملي، يراعى أال

والطرود    A2  510من الطرود التي تحتوي على أكثر من    B(M)و  B(U)اختبــار الغمر المــائي المعزز للنوعين   6-4-18
 (Cمن النوع )

  م لمدة سماعة على األقل. وألغراض اإلثبات  200يقل عن  تغمر الع نة تحت ضمغط ماء ال   اختبار الغمر المائي المعزز: 
 ميغاباسكال استيفاء لهذه الشروط. 2يقل الضغط المانومترن الشارجي عن  العملي، يراعى أال

 ى مواد انشطاريةاختبار تسرب الماء للطرود التي تحتوي عل 6-4-19

منها إلى الحد الذن ينجم عنه أشمممممممممد تفاعلية، وذلك  تسمممممممممتثنى من االختبار الطرود التي افترض تسمممممممممرب الماء إل ها أو 6-4-19-1
 .13-11-4-6إلى  8-11-4-6ألغراض التق يم بموج  

)ب(، 2-17-4-6في    لالختبارات الواردةقبل إخضممممممممماع الع نة الختبار تسمممممممممرب الماء المذكور أدناه، يتم إخضممممممممماعها   6-4-19-2
 .3-17-4-6في  ، واالختبار المحدد13-11-4-6)ج( على النحو الالزم في  )أ( أو2-17-4-6في  وإما

االتجاه الذن يتوقع حدوث أقصى   م لمدة ثماني ساعات على األقل وفي 0,9يقل عن  ُتغمر الع نة تحت ضغط ماء ال 6-4-19-3
 تسرب منه.
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 (Cاختبارات للطرود من النوع ) 6-4-20
 ُتشَضع الع نات للتأث رات الناجمة عن كل من االختبارات المتتابعة التالية بالترت   المذكور: 6-4-20-1

 ؛3-20-4-6و 2-20-4-6)ج( و2-17-4-6)أ( و2-17-4-6االختبارات المحددة في  )أ(

 .4-20-4-6واالختبار المحدد في  )ب(

 ع نات مشتلفة في كل من التتابعْ ن )أ( و)ب(.ويسمح باستشدام 
ع الع نات للتأث رات المشتلفة التي يحدثها مجس صمممممممممل  عمودن مصمممممممممنوع من الفوالذ   اختبار االنثقاب/التمزق: 6-4-20-2 ُتشضمممممممممَ

ختبارات المتتابعة  الطرن. ويحدد اتجاه ع نة الطرد بالنسممممبة إلى نقطة الصممممدم على سممممطح الطرد بح ا يسممممب  أشممممد عط  عند االنتهاء من اال
 )أ(.1-20-4-6المحددة في 

كغ يسمممقط من   250كغ، على  دف وتعّرض لمجس كتلته  250توضمممع الع نة التي تمثل طردا  تقل كتلته عن  )أ(
م فوق نقطة الصممممدم المسممممتهدفة. وألغراض  ذا االختبار يراعى أن يكون المجس عبارة عن قضمممم    3ارتفاع  

سممممم  30فه الضممممارب مشروطا  ناقصمممما  دائريا  قائما  باألبعاد التالية: ارتفاعه سممممم، يشممممكل طر   20أسممممطواني قطره  
مم. ويراعى أن يكون الهدف  6 يتجاوز نصممممممممممم  قطر ا سمممممممممممم مع تدوير حافته بح ا ال  2,5وقطره عند القمة 

 ؛14-4-6الذن توضع عليه الع نة على النحو المحدد في 

أوثر، توضممع قاعدة المجس على  دف ويتم إسممقاط الع نة على   كغ أو  250في حالة الطرود التي تبلغ كتلتها   )ب(
م.   3جس،  و المجس. ويكون ارتفاع اإلسممممقاط، إذا ةيس من نقطة الصممممدم في الع نة إلى السممممطح العلون للم

وألغراض  ذا االختبار، يكون المجس بذات الشواص واألبعاد المحددة في )أ( أعاله، باسممممممتثناء أن يحدد طول  
المجس وكتلته بح ا ُتعط  العّ نة أشمممممممممد العط . ويراعى أن يكون الهدف الذن توضمممممممممع عليه قاعدة المجس 

 .14-4-6على النحو المحدد في 
، 3-17-4-6في   يراعى أن تكون شمممممممممممممروط إجراء  ذا االختبار مطابقة للوصممممممممممممم  المحدد  معّزز:االختبار الحرارن ال 6-4-20-3

 دةيقة. 60باستثناء أن يكون التعرض للب ئة الحرارية لمدة 
م/ثانية، ويحدد االتجاه بح ا ُتعط  أشممد العط .   90تقل عن  تعّرض الع نة للصممدم على  دف بسممرعة ال  اختبار الصممدم: 4- 20- 4- 6

 دام السطح متعامدا  مع مسار الع نة. ، باستثناء أن يكون سطح الهدف بأن اتجاه كان ما14-4-6ويكون الهدف على النحو المب ن في 

 اختبارات العبوات المصممة الحتواء سادس فلوريد اليورانيوم 6-4-21
التي تحاو ها،   ريد ال وران وم، أو أوثر من سمممادس فلو  كغ أو   0,1ُتجرى على الع نات التي تشممممل عبوات صمممممت الحتواء  

ميغاباسكال يتطل  التصميم اعتمادا     2,76 ميغاباسكال، ولكن إذا قل الضغط التجريبي عن   1,38يقل عن  اختبارات   درولية عند ضغط داخلي ال 
 باعتماد متعدد األطراف. متعدد األطراف. وحتى تشتبر العبوات مرة أخرى، يجوز إجراء أن اختبارات غ ر معطبة مكافئة أخرى ر نا  

 اعتماد تصاميم الطرود والمواد التي تحتويها 6-4-22
 يلي: أوثر من سادس فلوريد ال وران وم ما ك لوغرام أو 0,1يتطل  اعتماد تصاميم الطرود التي تحتون على  6-4-22-1

 اعتمادا  متعدد األطراف؛ 4-6-4-6يتطل  كل تصميم يستوفي اشتراطات  )أ(

في  اعتمادا  أحاديا  من قبل السملطة المشتصمة  3- 6- 4- 6إلى  1- 6- 4- 6يتطل  كل تصمميم يسمتوفي اشمتراطات   )ب(
 تتطل   ذه الالئحة اعتمادا  متعدد األطراف. بلد منشأ التصميم، ما لم

 ( من الطرود اعتمادا  أحاديا ، باالستثناءات التالية:Cوالنوع ) B(U)يتطل  كل تصميم للنوع  6-4-22-2

 7-23-4-6و 4-22-4-6يتطل  تصممميم الطرد الذن يحتون على مواد انشممطارية، ويشضممع أيضمما  ألحكام  أ()
 اعتمادا  متعدد األطراف؛ 1-2-5-1-5و

 الذن يحتون على مواد مشعة منشفضة التشتت اعتمادا  متعدد األطراف.  B(U)ويتطل  تصميم الطرد من النوع  )ب( 
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في ذلممك الطرود التي تحتون على مواد  ، بممماB(M)يتطلمم  اعتمممادا  متعممدد األطراف كممل تصممممممممممممممميم لطرود من النوع   6-4-22-3
 والطرود التي تحتون على مواد مشعة منشفضة التشتت. 1-2-5-1-5و 7-23-4-6و 4-22-4-6انشطارية وتشضع أيضا  ألحكام 

  )أ( 5- 3- 2- 7- 2 ية غ ر مسممممتثناة بموج  أن من األحكام الواردة في يتطل  تصممممميم الطرد الذن يحتون على مواد انشممممطار  6-4-22-4
 اعتمادا  متعدد األطراف. 3-11-4-6و 2-11-4-6إلى )و( و

التصمميم للمواد المشمعة المنشفضمة التشمتت فإنه   يتطل  التصمميم للمواد المشمعة ذات الشمكل الشاص اعتمادا  أحاديا . أما 6-4-22-5
 (.8-23-4-6يتطل  اعتمادا  متعدد األطراف )انظر أيضا  

  )و( اعتمادا  5- 3- 2- 7- 2 للرقم  ب )انشمطارن( طبقا  FISSILEيتطل  تصمميم المادة االنشمطارية المسمتثناة من التصمنيف ب  6-4-22-6
 متعدد األطراف.

 )ب( اعتمادا  متعدد األطراف. 2- 2- 2- 7- 2 السلع وفقا  للرقم  تتطل  حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من األجهزة أو  6-4-22-7

 طلبات نقل المواد المشعة والموافقة عليها 6-4-23

 محجوزة 6-4-23-1

 يلي: على مايشتمل طل  الموافقة على شحن  6-4-23-2

 الفترة الزمنية، المتعلقة بعملية الشحن، التي ُتلَتَمس الموافقة عل ها؛ )أ(

 المقترح؛ والمحتويات المشعة الفعلية، ووسائط النقل المتوقعة، ونوع وس لة النقل، والمسار المحتمل أو )ب(

ة، المشار إل ها في شهادات اعتماد تصميم التشغ لي  وتفاص ل كيأية إنفاذ التداب ر الوقائية والضوابط اإلدارية أو )ج(
 ‘.7‘ ‘ أو6‘ ‘، أو3)أ(‘1-2-5-1-5الطرد، حس  االقتضاء، الصادرة بموج  

 على ما يلي: SCO-IIIيشتمل طل  الموافقة على شحنات األجسام الملوثة السطح  1-2-23-4-6

 وأسباب ذلك؛ SCO-IIIبيان الجوان  التي ُتعتبر ف ها الشحنة من األجسام الملوثة السطح  )أ(

 بإثبات ما يلي: SCO-IIIمبررات اختيار األجسام الملوثة السطح  )ب(

 عدم وجود عبوة مناسبة حاليا ؛ ‘1‘

تصممممممممممممميم و/أو تصممممممممممممنيع العبوة أو تجزئة الجسممممممممممممم خيار غ ر ممكن من الناحية العملية أو التقنية أو  ‘2‘
 االقتصادية؛

 عدم وجود بديل آخر مجٍد؛ ‘3‘

اإلشمممممعاع  تفصممممم لي للمحتويات المشمممممعة المقترحة مع اإلشمممممارة إلى حالتها الف زيائية والكيميائية وطبيعةوصممممم    )ج(
 المنبعا منها؛

بما في ذلك الرسممومات الهندسممية الكاملة والجداول ،  SCO-IIIبيان تفصمم لي بتصممميم األجسممام الملوثة السممطح   )د(
 البيانية للمواد وطرائق التصنيع؛

)ه(  4-2-9-1-4ت الضممممممممممممرورية إلقناع السمممممممممممملطة المشتصممممممممممممة بأن االشممممممممممممتراطات الواردةفي جميع المعلوما )ه(
 ، إذا انطبقت، قد استوف ت؛2-8-1-7واالشتراطات الواردة في 

 خطة نقل؛ )و(

 .1-3-5-1مواصفة نظام اإلدارة المنطبق وفقا  لالشتراطات المحددة في  )ز(

 

289 

    خاص جميع المعلومات الالزمة إلقناع السممممملطة المشتصمممممة بأن مجمل يشممممممل طل  الموافقة على شمممممحنات خاضمممممعة لترت  6-4-23-3
 مستوى األمان في النقل معادل على األقل للمستوى الذن يمكن توافره فيما لو استوف ت جميع االشتراطات المنطبقة في  ذه الالئحة.

 يلي: يشتمل الطل  أيضا  على ما 

 استيفاء الشحنة تماما  لالشتراطات المنطبقة وأسباب ذلك؛بيان الجوان  التي يتعذر ف ها  )أ(

تشممممغ لية خاصممممة يلزم اتشاذ ا أثناء النقل لتعويض عدم   ضمممموابط إدارية أو وبيان بأن تداب ر وقائية خاصممممة أو )ب(
 استيفاء االشتراطات المنطبقة.

 يلي: على ما( C) أو )B)Uيشتمل طل  اعتماد تصميم طرد من النموذج   6-4-23-4

وصممممم  تفصممممم لي للمحتويات المشمممممعة المقترحة مع اإلشمممممارة إلى حالتها الف زيائية والكيميائية وطبيعة اإلشمممممعاع  أ()
 المنبعا منها؛

 في ذلك الرسومات الهندسية الكاملة والجداول البيانية للمواد وطرائق التصنيع؛ وبيان تفص لي للتصميم، بما )ب(

أدلمة أخرى على مالءممة  أدلمة تسممممممممممممممتنمد إلى طرائق حسممممممممممممممابيمة، أو جهما، أووبيمان بماالختبمارات التي أجريمت ونتمائ  )ج(
 التصميم الستيفاء االشتراطات المنطبقة؛

 وتعليمات التشغ ل والصيانة المقترحة الستشدام العبوة؛ )د(

ك لوباسممكال مانومترن، تحدد في  100وفي حالة تصممميم الطرد بح ا يتجاوز أقصممى ضممغط تشممغ ل عادن له  )ه(
طل  االعتماد، عند ذكر المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع نظام االحتواء، مواصمممممممفاتها، والع نات المزمع أخذ ا،  

 واالختبارات المقرر إجراؤ ا؛

م الواردة في تحل ل األمان وفي تعليمات التشممممغ ل والصمممميانة المقترحة، وتبرير االعتبارات المتعلقة بعوامل التقاد )و(
 إذا كان الطرد سُيستشدم ألغراض الشحن بعد التشزين؛ب

 يعاد ترةيم الفقرات الفرعية التالية وفقا  لذلك؛

ير ألن فرضممممية وفي الحاالت التي تكون ف ها المحتويات المشممممعة المقترحة وقودا  نوويا  مشممممّععا ، يقدم بيان وتبر  )ز(
-4-6في تحل ل األمان تتصمممل بشصمممائص الوقود، ووصممم  ألن ةياس مطلوب إجراؤه قبل الشمممحن بمقتضمممى 

 )ب(؛11-5

وأن أحكمام متعلقمة بمالتسممممممممممممممتيف تلزم للتمأومد من إزالمة الحرارة من الطرد على نحو ممأمون؛ ويؤخمذ بع ن االعتبمار   )ح(
 حاوية الشحن؛ ة النقل أووسائط النقل المشتلفة المزمع استشدامها ونوع وس ل

 سم، يوضح فيه ترك   الطرد؛   30سم ×    21يتجاوز حجمه   ورسم إيضاحي يمكن استنساخه، ال  )ط( 

 ؛1-3-5-1ووص  خصائص نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ن(

  يب ّ ن اإلجراءات  الطرود التي ُيعتزم اسمممممممممممممتشمدامهما ألغراض الشمممممممممممممحن بعمد التشزين، برنمامج لتحل مل الفجوات   حمالمة في   )ع(
المنهجية إلجراء تق يم دورن للتغ رات الحاصمممملة في النظام وفي المعارف التقنية وفي حالة تصممممميم الطرد أثناء 

 التشزين.

من   بشأن الطرود   4- 23- 4- 6، باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة في  B(M)يشتمل طل  اعتماد تصميم طرود من النوع   6-4-23-5
 يلي: على ما، B(U)النوع 

،  15-8-4-6إلى  9-8-4-6ومن  6-8-4-6إلى  4-8-4-6و 5-7-4-6قائمة بالشممممممممممممروط المب نة في   )أ(
 يستوف ها الطرد؛ التي ال

- 288 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

288 

في ذلممك الطرود التي تحتون على مواد  ، بممماB(M)يتطلمم  اعتمممادا  متعممدد األطراف كممل تصممممممممممممممميم لطرود من النوع   6-4-22-3
 والطرود التي تحتون على مواد مشعة منشفضة التشتت. 1-2-5-1-5و 7-23-4-6و 4-22-4-6انشطارية وتشضع أيضا  ألحكام 

  )أ( 5- 3- 2- 7- 2 ية غ ر مسممممتثناة بموج  أن من األحكام الواردة في يتطل  تصممممميم الطرد الذن يحتون على مواد انشممممطار  6-4-22-4
 اعتمادا  متعدد األطراف. 3-11-4-6و 2-11-4-6إلى )و( و

التصمميم للمواد المشمعة المنشفضمة التشمتت فإنه   يتطل  التصمميم للمواد المشمعة ذات الشمكل الشاص اعتمادا  أحاديا . أما 6-4-22-5
 (.8-23-4-6يتطل  اعتمادا  متعدد األطراف )انظر أيضا  

  )و( اعتمادا  5- 3- 2- 7- 2 للرقم  ب )انشمطارن( طبقا  FISSILEيتطل  تصمميم المادة االنشمطارية المسمتثناة من التصمنيف ب  6-4-22-6
 متعدد األطراف.

 )ب( اعتمادا  متعدد األطراف. 2- 2- 2- 7- 2 السلع وفقا  للرقم  تتطل  حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من األجهزة أو  6-4-22-7

 طلبات نقل المواد المشعة والموافقة عليها 6-4-23

 محجوزة 6-4-23-1

 يلي: على مايشتمل طل  الموافقة على شحن  6-4-23-2

 الفترة الزمنية، المتعلقة بعملية الشحن، التي ُتلَتَمس الموافقة عل ها؛ )أ(

 المقترح؛ والمحتويات المشعة الفعلية، ووسائط النقل المتوقعة، ونوع وس لة النقل، والمسار المحتمل أو )ب(

ة، المشار إل ها في شهادات اعتماد تصميم التشغ لي  وتفاص ل كيأية إنفاذ التداب ر الوقائية والضوابط اإلدارية أو )ج(
 ‘.7‘ ‘ أو6‘ ‘، أو3)أ(‘1-2-5-1-5الطرد، حس  االقتضاء، الصادرة بموج  

 على ما يلي: SCO-IIIيشتمل طل  الموافقة على شحنات األجسام الملوثة السطح  1-2-23-4-6

 وأسباب ذلك؛ SCO-IIIبيان الجوان  التي ُتعتبر ف ها الشحنة من األجسام الملوثة السطح  )أ(

 بإثبات ما يلي: SCO-IIIمبررات اختيار األجسام الملوثة السطح  )ب(

 عدم وجود عبوة مناسبة حاليا ؛ ‘1‘

تصممممممممممممميم و/أو تصممممممممممممنيع العبوة أو تجزئة الجسممممممممممممم خيار غ ر ممكن من الناحية العملية أو التقنية أو  ‘2‘
 االقتصادية؛

 عدم وجود بديل آخر مجٍد؛ ‘3‘

اإلشمممممعاع  تفصممممم لي للمحتويات المشمممممعة المقترحة مع اإلشمممممارة إلى حالتها الف زيائية والكيميائية وطبيعةوصممممم    )ج(
 المنبعا منها؛

بما في ذلك الرسممومات الهندسممية الكاملة والجداول ،  SCO-IIIبيان تفصمم لي بتصممميم األجسممام الملوثة السممطح   )د(
 البيانية للمواد وطرائق التصنيع؛

)ه(  4-2-9-1-4ت الضممممممممممممرورية إلقناع السمممممممممممملطة المشتصممممممممممممة بأن االشممممممممممممتراطات الواردةفي جميع المعلوما )ه(
 ، إذا انطبقت، قد استوف ت؛2-8-1-7واالشتراطات الواردة في 

 خطة نقل؛ )و(

 .1-3-5-1مواصفة نظام اإلدارة المنطبق وفقا  لالشتراطات المحددة في  )ز(
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    خاص جميع المعلومات الالزمة إلقناع السممممملطة المشتصمممممة بأن مجمل يشممممممل طل  الموافقة على شمممممحنات خاضمممممعة لترت  6-4-23-3
 مستوى األمان في النقل معادل على األقل للمستوى الذن يمكن توافره فيما لو استوف ت جميع االشتراطات المنطبقة في  ذه الالئحة.

 يلي: يشتمل الطل  أيضا  على ما 

 استيفاء الشحنة تماما  لالشتراطات المنطبقة وأسباب ذلك؛بيان الجوان  التي يتعذر ف ها  )أ(

تشممممغ لية خاصممممة يلزم اتشاذ ا أثناء النقل لتعويض عدم   ضمممموابط إدارية أو وبيان بأن تداب ر وقائية خاصممممة أو )ب(
 استيفاء االشتراطات المنطبقة.

 يلي: على ما( C) أو )B)Uيشتمل طل  اعتماد تصميم طرد من النموذج   6-4-23-4

وصممممم  تفصممممم لي للمحتويات المشمممممعة المقترحة مع اإلشمممممارة إلى حالتها الف زيائية والكيميائية وطبيعة اإلشمممممعاع  أ()
 المنبعا منها؛

 في ذلك الرسومات الهندسية الكاملة والجداول البيانية للمواد وطرائق التصنيع؛ وبيان تفص لي للتصميم، بما )ب(

أدلمة أخرى على مالءممة  أدلمة تسممممممممممممممتنمد إلى طرائق حسممممممممممممممابيمة، أو جهما، أووبيمان بماالختبمارات التي أجريمت ونتمائ  )ج(
 التصميم الستيفاء االشتراطات المنطبقة؛

 وتعليمات التشغ ل والصيانة المقترحة الستشدام العبوة؛ )د(

ك لوباسممكال مانومترن، تحدد في  100وفي حالة تصممميم الطرد بح ا يتجاوز أقصممى ضممغط تشممغ ل عادن له  )ه(
طل  االعتماد، عند ذكر المواد المسمممممممتشدمة في صمممممممنع نظام االحتواء، مواصمممممممفاتها، والع نات المزمع أخذ ا،  

 واالختبارات المقرر إجراؤ ا؛

م الواردة في تحل ل األمان وفي تعليمات التشممممغ ل والصمممميانة المقترحة، وتبرير االعتبارات المتعلقة بعوامل التقاد )و(
 إذا كان الطرد سُيستشدم ألغراض الشحن بعد التشزين؛ب

 يعاد ترةيم الفقرات الفرعية التالية وفقا  لذلك؛

ير ألن فرضممممية وفي الحاالت التي تكون ف ها المحتويات المشممممعة المقترحة وقودا  نوويا  مشممممّععا ، يقدم بيان وتبر  )ز(
-4-6في تحل ل األمان تتصمممل بشصمممائص الوقود، ووصممم  ألن ةياس مطلوب إجراؤه قبل الشمممحن بمقتضمممى 

 )ب(؛11-5

وأن أحكمام متعلقمة بمالتسممممممممممممممتيف تلزم للتمأومد من إزالمة الحرارة من الطرد على نحو ممأمون؛ ويؤخمذ بع ن االعتبمار   )ح(
 حاوية الشحن؛ ة النقل أووسائط النقل المشتلفة المزمع استشدامها ونوع وس ل

 سم، يوضح فيه ترك   الطرد؛   30سم ×    21يتجاوز حجمه   ورسم إيضاحي يمكن استنساخه، ال  )ط( 

 ؛1-3-5-1ووص  خصائص نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ن(

  يب ّ ن اإلجراءات  الطرود التي ُيعتزم اسمممممممممممممتشمدامهما ألغراض الشمممممممممممممحن بعمد التشزين، برنمامج لتحل مل الفجوات   حمالمة في   )ع(
المنهجية إلجراء تق يم دورن للتغ رات الحاصمممملة في النظام وفي المعارف التقنية وفي حالة تصممممميم الطرد أثناء 

 التشزين.

من   بشأن الطرود   4- 23- 4- 6، باإلضافة إلى المعلومات المطلوبة في  B(M)يشتمل طل  اعتماد تصميم طرود من النوع   6-4-23-5
 يلي: على ما، B(U)النوع 

،  15-8-4-6إلى  9-8-4-6ومن  6-8-4-6إلى  4-8-4-6و 5-7-4-6قائمة بالشممممممممممممروط المب نة في   )أ(
 يستوف ها الطرد؛ التي ال
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وأن ضمموابط تشممغ لية تكم لية مقترحة يزمع تطبيقها أثناء النقل وغ ر منصمموص عل ها في  ذه الالئحة، ولكنها   )ب(
 أوجه القصور المدرجة في )أ( أعاله؛لتعويض  ضرورية لضمان أمان الطرد أو

 المناولة؛  التفريغ أو  النقل أو  وبيان بشأن أن ق ود على طريقة النقل وعلى أن إجراءات استثنائية للتحم ل أو  )ج( 

في   وبيان نطاق الظروف المحيطة )درجة الحرارة، اإلشمعاع الشممسمي( المتوقع أن تواجه أثناء النقل والتي روع ت  )د(
 التصميم.

أوثر من سمممممادس فلوريد ال وران وم كل المعلومات  كغ أو  0,1يتضممممممن طل  اعتماد تصممممماميم للطرود التي تحتون على   6-4-23-6
، ويتضممممممن أيضممممما  مواصمممممفة نظام اإلدارة  1-6-4-6الضمممممرورية إلقناع السممممملطة المشتصمممممة بأن التصمممممميم يفي بالمتطلبات المنطبقة الواردة في  

 .1-3-5-1المنطبق وفقا  الشتراطات 

التصممميم  ميع المعلومات الضممرورية إلقناع السمملطة المشتصممة بأنيتضمممن طل  اعتماد تصممميم طرد لمواد انشممطارية ج 6-4-23-7
 .1-3-5-1 ، ويتضمن أيضا  مواصفة نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات1-11-4-6يستوفي االشتراطات المنطبقة الواردة في 

للمواد المشممعة المنشفضممة  يتضمممن طل  اعتماد تصممميم طرد للمواد المشممعة ذات الشممكل الشاص، وطل  تصممميم طرد  6-4-23-8
 يلي: التشتت، ما

المحتويات في حالة الكبسوالت؛ ويشار بشكل خاص إلى الحالت ن الف زيائية  وص  تفص لي للمادة المشعة، أو )أ(
 والكيميائية؛

 وبيان تفص لي بتصميم أن كبسولة يزمع استشدامها؛ )ب(

سمممممممتند إلى حسمممممممابات إليضممممممماح قابلية المادة المشمممممممعة للوفاء أدلة ت  وبيان باالختبارات التي ُأجريت ونتائجها، أو )ج(
المواد المشمعة المنشفضمة التشمتت  أدلة أخرى على أن المواد المشمعة ذات الشمكل الشاص أو بمعاي ر األداء، أو

 تستوفي االشتراطات المنطبقة في  ذه الالئحة؛

 ؛1-3-5-1ووص  خصائص نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )د(

مواد مشمممممعة  وأن إجراءات مقترحة سمممممابقة على الشمممممحن تسمممممتشدم في شمممممحن مواد مشمممممعة ذات شمممممكل خاص أو ()ه
 منشفضة التشتت.

             ب )انشممممممممممطارن( وفقا  FISSILEيشممممممممممتمل طل  اعتماد تصممممممممممميم المواد االنشممممممممممطارية المسممممممممممتثناة من التصممممممممممنيف ب  9- 23- 4- 6
 يلي: ما)و( على 5-3-2-7-2بموج   1-1-2-7-2 للجدول

 وص  تفص لي للمادة؛ ويشار بشكل خاص إلى الحالت ن الف زيائية والكيميائية؛ )أ(

أدلة تسمتند إلى طرائق حسمابية إليضماح قابلية المادة المشمعة للوفاء  بيان باالختبارات التي ُأجريت ونتائجها، أو )ب(
 ؛6-3-2-7-2باالشتراطات المب نة في 

 ؛1-3-5-1نطبق وفقا  الشتراطات مواصفات برنامج اإلدارة الم )ج(

 بيان باإلجراءات المحددة المطلوب اتشاذ ا قبل الشحن. )د(

 يلي: يشتمل طل  اعتماد الحدود البديلة للنشاط لشحنة مستثناة من األجهزة والسلع على ما 6-4-23-10

 المدمجة؛ السلعة، واستشداماتها المقصودة والنويدات المشعة تعريف ووص  تفص لي للجهاز أو )أ(

 السلعة؛ الحد األقصى لنشاط النويدات المشعة في الجهاز أو )ب(

 السلعة؛ الحد األقصى لمعدالت الجرعة الشارجية الناجمة عن الجهاز أو )ج(

 السلعة؛ الشكالن الكيميائي والف زيائي للنويدات المشعة التي يحتويها الجهاز أو )د(
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يتعلق باحتواء وتدريع النويدات المشعة في ظروف النقل  السلعة، وبشاصة ما تفاص ل بناء وتصميم الجهاز أو )ه(
 حوادث؛ الروت نية والعادية والظروف المفضية إلى

في ذلك إجراءات اختبار النوعية والتحقق منها التي يشمممترط تطبيقها على المصمممادر   نظام اإلدارة المنطبق، بما )و(
الحد  ت والمنتجات التامة المشممعة لضمممان عدم تجاوز الحد األقصممى للنشمماط المحدد للمادة المشممعة أووالمكونا

السمملع مبنية وفقا  للمواصممفات  السمملعة، وللتأود من أن األجهزة أو األقصممى لمعدالت الجرعة المحددة للجهاز أو
 التصميمية؛

 سنويا ؛ حنة أوالعدد األقصى لألجهزة والسلع المتوقع إرسالها في الش )ز(

الوقاية من اإلشمممعاع وأمان المصمممادر اإلشمممعاعية:   ب عمليات تق يم الجرعات وفقا  للمبادئ والمنهجيات الواردة في   )ح( 
 GSRمعاي ر األمان األسمماسممية الدولية، سمملسمملة معاي ر األمان الصممادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 

Part 3لعممممال النقمممل  في ذلمممك الجرعمممات اإلفراديمممة   ، بمممما (2014لممممذريممممة، ف  نمممما )، الوكممممالممممة الممممدوليممممة للطمممماقممممة ا
والظروف   الجمهور، وحسممممممممممممم  االقتضممممممممممممماء، الجرعمات الجمماعيمة النماجممة عن ظروف النقمل الروت نيمة والعماديمة  وأفراد 

 المفضية إلى حوادث، التي تستند إلى س ناريو ات النقل الممثلة التي تشضع إل ها الشحنات. 

ص عالمة محددة لنوع كل شممهادة اعتماد تصممدر ا السمملطة المشتصممة. وتكون  ذه العالمة من النوع المعمم على ُتشَ  6-4-23-11 صممَّ
 النحو التالي:

 VRI/الرقم/رمز النوع 

العالمة المم زة المسمتشدمة في المركبات    VRI)ب(، يمثل  12-23-4-6 و منصموص عليه في  باسمتثناء ما )أ(
 ؛( 1) في نظام المرور الدولي

حد  الشمحن المع ن أو يتعلق بالتصمميم أو بواسمطة السملطة المشتصمة، ويكون فريدا  ومحددا  فيما يشصمص الرقم )ب(
النشماط البديل للشمحنة المسمتثناة. وتكون عالمة تعّرف اعتماد الشمحن على عالقة واضمحة بعالمة تعّرف اعتماد  

 التصميم؛

 لوارد لبيان أنواع شهادات االعتماد الصادرة:تستشدم رموز األنواع التالية بالترت   ا )ج(

AF  تصميم طرد من النوع(A) يحتون على مواد انشطارية 
B(U)  تصميم طرد من النوعB(U) B(U)F) )للمواد االنشطارية 
B(M)  تصميم طرد من النوعB(M) B(M)F) )للمواد االنشطارية 

C  تصميم طرد من النوع(C) CF) )للمواد االنشطارية 
IF تصميم طرد صناعي يحتون على مواد انشطارية 
S مواد مشعة ذات شكل خاص 

LD مواد مشعة منشفضة التشتت 

FE  6-3-2-7-2مواد انشطارية تستوفي اشتراطات 
T شحن 
X ترت   خاص 

AL حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من األجهزة والسلع 
 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل   (1)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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وأن ضمموابط تشممغ لية تكم لية مقترحة يزمع تطبيقها أثناء النقل وغ ر منصمموص عل ها في  ذه الالئحة، ولكنها   )ب(
 أوجه القصور المدرجة في )أ( أعاله؛لتعويض  ضرورية لضمان أمان الطرد أو

 المناولة؛  التفريغ أو  النقل أو  وبيان بشأن أن ق ود على طريقة النقل وعلى أن إجراءات استثنائية للتحم ل أو  )ج( 

في   وبيان نطاق الظروف المحيطة )درجة الحرارة، اإلشمعاع الشممسمي( المتوقع أن تواجه أثناء النقل والتي روع ت  )د(
 التصميم.

أوثر من سمممممادس فلوريد ال وران وم كل المعلومات  كغ أو  0,1يتضممممممن طل  اعتماد تصممممماميم للطرود التي تحتون على   6-4-23-6
، ويتضممممممن أيضممممما  مواصمممممفة نظام اإلدارة  1-6-4-6الضمممممرورية إلقناع السممممملطة المشتصمممممة بأن التصمممممميم يفي بالمتطلبات المنطبقة الواردة في  

 .1-3-5-1المنطبق وفقا  الشتراطات 

التصممميم  ميع المعلومات الضممرورية إلقناع السمملطة المشتصممة بأنيتضمممن طل  اعتماد تصممميم طرد لمواد انشممطارية ج 6-4-23-7
 .1-3-5-1 ، ويتضمن أيضا  مواصفة نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات1-11-4-6يستوفي االشتراطات المنطبقة الواردة في 

للمواد المشممعة المنشفضممة  يتضمممن طل  اعتماد تصممميم طرد للمواد المشممعة ذات الشممكل الشاص، وطل  تصممميم طرد  6-4-23-8
 يلي: التشتت، ما

المحتويات في حالة الكبسوالت؛ ويشار بشكل خاص إلى الحالت ن الف زيائية  وص  تفص لي للمادة المشعة، أو )أ(
 والكيميائية؛

 وبيان تفص لي بتصميم أن كبسولة يزمع استشدامها؛ )ب(

سمممممممتند إلى حسمممممممابات إليضممممممماح قابلية المادة المشمممممممعة للوفاء أدلة ت  وبيان باالختبارات التي ُأجريت ونتائجها، أو )ج(
المواد المشمعة المنشفضمة التشمتت  أدلة أخرى على أن المواد المشمعة ذات الشمكل الشاص أو بمعاي ر األداء، أو

 تستوفي االشتراطات المنطبقة في  ذه الالئحة؛

 ؛1-3-5-1ووص  خصائص نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )د(

مواد مشمممممعة  وأن إجراءات مقترحة سمممممابقة على الشمممممحن تسمممممتشدم في شمممممحن مواد مشمممممعة ذات شمممممكل خاص أو ()ه
 منشفضة التشتت.

             ب )انشممممممممممطارن( وفقا  FISSILEيشممممممممممتمل طل  اعتماد تصممممممممممميم المواد االنشممممممممممطارية المسممممممممممتثناة من التصممممممممممنيف ب  9- 23- 4- 6
 يلي: ما)و( على 5-3-2-7-2بموج   1-1-2-7-2 للجدول

 وص  تفص لي للمادة؛ ويشار بشكل خاص إلى الحالت ن الف زيائية والكيميائية؛ )أ(

أدلة تسمتند إلى طرائق حسمابية إليضماح قابلية المادة المشمعة للوفاء  بيان باالختبارات التي ُأجريت ونتائجها، أو )ب(
 ؛6-3-2-7-2باالشتراطات المب نة في 

 ؛1-3-5-1نطبق وفقا  الشتراطات مواصفات برنامج اإلدارة الم )ج(

 بيان باإلجراءات المحددة المطلوب اتشاذ ا قبل الشحن. )د(

 يلي: يشتمل طل  اعتماد الحدود البديلة للنشاط لشحنة مستثناة من األجهزة والسلع على ما 6-4-23-10

 المدمجة؛ السلعة، واستشداماتها المقصودة والنويدات المشعة تعريف ووص  تفص لي للجهاز أو )أ(

 السلعة؛ الحد األقصى لنشاط النويدات المشعة في الجهاز أو )ب(

 السلعة؛ الحد األقصى لمعدالت الجرعة الشارجية الناجمة عن الجهاز أو )ج(

 السلعة؛ الشكالن الكيميائي والف زيائي للنويدات المشعة التي يحتويها الجهاز أو )د(
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 حوادث؛ الروت نية والعادية والظروف المفضية إلى

في ذلك إجراءات اختبار النوعية والتحقق منها التي يشمممترط تطبيقها على المصمممادر   نظام اإلدارة المنطبق، بما )و(
الحد  ت والمنتجات التامة المشممعة لضمممان عدم تجاوز الحد األقصممى للنشمماط المحدد للمادة المشممعة أووالمكونا

السمملع مبنية وفقا  للمواصممفات  السمملعة، وللتأود من أن األجهزة أو األقصممى لمعدالت الجرعة المحددة للجهاز أو
 التصميمية؛

 سنويا ؛ حنة أوالعدد األقصى لألجهزة والسلع المتوقع إرسالها في الش )ز(

الوقاية من اإلشمممعاع وأمان المصمممادر اإلشمممعاعية:   ب عمليات تق يم الجرعات وفقا  للمبادئ والمنهجيات الواردة في   )ح( 
 GSRمعاي ر األمان األسمماسممية الدولية، سمملسمملة معاي ر األمان الصممادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 

Part 3لعممممال النقمممل  في ذلمممك الجرعمممات اإلفراديمممة   ، بمممما (2014لممممذريممممة، ف  نمممما )، الوكممممالممممة الممممدوليممممة للطمممماقممممة ا
والظروف   الجمهور، وحسممممممممممممم  االقتضممممممممممممماء، الجرعمات الجمماعيمة النماجممة عن ظروف النقمل الروت نيمة والعماديمة  وأفراد 

 المفضية إلى حوادث، التي تستند إلى س ناريو ات النقل الممثلة التي تشضع إل ها الشحنات. 

ص عالمة محددة لنوع كل شممهادة اعتماد تصممدر ا السمملطة المشتصممة. وتكون  ذه العالمة من النوع المعمم على ُتشَ  6-4-23-11 صممَّ
 النحو التالي:

 VRI/الرقم/رمز النوع 

العالمة المم زة المسمتشدمة في المركبات    VRI)ب(، يمثل  12-23-4-6 و منصموص عليه في  باسمتثناء ما )أ(
 ؛( 1) في نظام المرور الدولي

حد  الشمحن المع ن أو يتعلق بالتصمميم أو بواسمطة السملطة المشتصمة، ويكون فريدا  ومحددا  فيما يشصمص الرقم )ب(
النشماط البديل للشمحنة المسمتثناة. وتكون عالمة تعّرف اعتماد الشمحن على عالقة واضمحة بعالمة تعّرف اعتماد  

 التصميم؛

 لوارد لبيان أنواع شهادات االعتماد الصادرة:تستشدم رموز األنواع التالية بالترت   ا )ج(

AF  تصميم طرد من النوع(A) يحتون على مواد انشطارية 
B(U)  تصميم طرد من النوعB(U) B(U)F) )للمواد االنشطارية 
B(M)  تصميم طرد من النوعB(M) B(M)F) )للمواد االنشطارية 

C  تصميم طرد من النوع(C) CF) )للمواد االنشطارية 
IF تصميم طرد صناعي يحتون على مواد انشطارية 
S مواد مشعة ذات شكل خاص 

LD مواد مشعة منشفضة التشتت 

FE  6-3-2-7-2مواد انشطارية تستوفي اشتراطات 
T شحن 
X ترت   خاص 

AL حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من األجهزة والسلع 
 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل   (1)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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التي تحتون على كمية مسمممممممممتثناة من سمممممممممادس فلوريد ال وران وم غ ر االنشمممممممممطارن  وفي حالة تصممممممممماميم الطرود 
 التالية: ينطبق أن رمز من الرموز أعاله، تستشدم رموز األنواع االنشطارن، ح ا ال أو

H(U) اعتماد أحادن 

H(M) اعتماد متعدد األطراف 

 تنطبق عالمات تحديد النوع  ذه على النحو التالي: 6-4-23-12

)أ( و)ب( 11-23-4-6سمممم كل شمممهادة وكل طرد بعالمة تحديد النوع المالئمة، وتشممممل الرموز المحددةفي  تو  )أ(
المنطبقة، بعد الشممممممممرطة    النموذجي رموز التصممممممممميم توضممممممممع إال و)ج( أعاله، باسممممممممتثناء حالة الطرود، فإنه ال

الحمالة التي يجتمع ف هما اعتمماد   وفيب في عالمة تحمديد نوع الطرد. Xب ب أوTيوضممممممممممممممع الرمزان ب الثمانيمة، أن ال
 يلزم تكرار رموز النوع المنطبقة. وعلى سب ل المثال: التصميم مع اعتماد الشحن، ال

A/132/B(M)F:   تصممممممممميم طرد من النوعB(M)    ،معتمد للمواد االنشممممممممطارية، يقتضممممممممي اعتمادا  متعدد األطراف
)يوضمع على الطرد وعلى شمهادة    132التصمميم   خصمصمت له السملطة المشتصمة في النمسما رقم 

 اعتماد تصميم الطرد على السواء(؛ 
A/132/B(M)FT:   الشمهادة  اعتماد الشمحن الصمادر لطرد يحمل عالمة تحديد النوع المب نة أعاله )يوضمع على

 فقط(؛ 
A/137/X : 137 اعتماد ترت   خاص صممادر عن السمملطة المشتصممة في النمسمما، ومشصممص له الرقم  

 )يوضع على الشهادة فقط(؛ 
A/139/IF :   ،تصممميم طرد صممناعي يحتون على مواد انشممطارية معتمد من الجهة المشتصممة في النمسمما

دة اعتماد تصممممميم  )يوضممممع على الطرد وعلى شممممها 139تصممممميم الطرد   ومشصممممص له رقم
 الطرد على السواء(؛ 

A/145/H(U) :   تصممممميم طرد يحتون على كمية مسممممتثناة من سممممادس فلوريد ال وران وم، انشممممطارن، معتمد من
)يوضمممممع على الطرد   145تصمممممميم الطرد   الجهة المشتصمممممة في النمسممممما، ومشصمممممص له رقم 

 السواء(؛  وعلى شهادة اعتماد تصميم الطرد على 

عالمة تحديد   تسممممتشدم إال ال 20-23-4-6 ح ثما يتم االعتماد المتعدد األطراف عن طريق التصممممديق طبقا  ل )ب(
إذا تم االعتماد المتعدد األطراف عن طريق ةيام بلدان متعاةبة   الشمحن. أما النوع الصمادرة عن بلد التصمميم أو

بإصممممممدار شممممممهادات، فتوضممممممع على كل شممممممهادة عالمة تحديد النوع الرسمممممممية وتوضممممممع على الطرد الذن اعتمد 
 ت تحديد النوع الرسمية.تصميمه على  ذا النحو جميع عالما

 على سب ل المثال: 

 A/132/B(M)F CH/28/B(M)F 

 ي عالمة تحديد نوع طرد اعتمدتها النمسممممما أصمممممال  ثم اعتمدتها سمممممويسمممممرا فيما بعد بشمممممهادة منفصممممملة. وترت    
 عالمات تحديد النوع اإلضافية على الطرد في صورة جدول بشكل مماثل؛

رة داخل قوسممممم ن تلي عالمة تحديد النوع على الشمممممهادة. وعلى سمممممب ل المثال،  ب با يشمممممار إلى تنقيح شمممممهادة ما )ج(
A/132/B(M)F (Rev.2)    تشمممممم ر إلى التنقيح الثاني لشممممممهادة اعتماد تصممممممميم الطرد الصممممممادرة من النمسمممممما؛

تشم ر إلى اإلصمدار األصملي لشمهادة اعتماد تصمميم الطرد الصمادرة من النمسما  A/132/B(M)F (Rev.0) أو
يجوز اسممممتشدام عبارات أخرى مثل   يتعلق باإلصممممدارات األصمممملية، كما لوارد ب ن قوسمممم ن اختيارن فيماوالبيان ا

عن البلد الذن تسمتشرج منه  يجوز أن تصمدر أرقام تنقيح الشمهادات إال ب. والRev.0بإصمدار أصمليب بدال  من ب
 شهادة االعتماد األصلية؛
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يه االشتراطات الوطنية( ب ن قوس ن في نهاية عالمة تحديد قد تقتض يجوز إضافة رموز إضافية )على نحو ما )د(
 ؛A/132/B(M)F (SP503)النوع؛ ومنها على سب ل المثال، 

يشممترط إعادة   ليس ضممروريا  تعديل عالمة تحديد نوع العبوة في كل مرة يجرى ف ها تنقيح لشممهادة التصممميم. وال )ه(
ينطون ف ها تنقيح شممممممهادة تصممممممميم الطرد على تغ  ر في في الحاالت التي  وضممممممع عالمات من  ذا القب ل إال

 رموز النوع الحرفية التي يوسم بها تصميم الطرد عق  الشرطة الثانية.

مواد مشمعة منشفضمة التشمتت على  تشمتمل كل شمهادة تصمدر ا سملطة مشتصمة العتماد مواد مشمعة ذات شمكل خاص أو 6-4-23-13
 المعلومات التالية:

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   قائمة باللوائح الوطنية والدولية السممممممممارية، بما )د(
المواد المشممممعة المنشفضممممة  الشاص أوالمأمون للمواد المشممممعة التي تعتمد بموجبها المواد المشممممعة ذات الشممممكل  

 التشتت؛

 المواد المشعة المنشفضة التشتت؛ تحديد نوع المواد المشعة ذات الشكل الشاص أو )ه(

 المواد المشعة المنشفضة التشتت؛ وص  المواد المشعة ذات الشكل الشاص أو )و(

لمنشفضمة التشمتت، وقد تشممل إحاالت  المواد المشمعة ا مواصمفات تصمميم المواد المشمعة ذات الشمكل الشاص أو )ز(
 إلى رسومات؛

وصممم  للمحتويات المشمممعة يشممممل األنشمممطة اإلشمممعاعية التي تنطون عل ها، ويجوز أن يشممممل الشمممكل الف زيائي  )ح(
 والكيميائي؛

 ؛1-3-5-1وص  نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ط(

 اإلجراءات المحددة المطلوب اتشاذ ا قبل الشحن؛إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن  )ن(

 رأت السلطة المشتصة ضرورة ذلك؛ إشارة إلى  وية مقدم الطل ، إذا ما )ع(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ل(

ة( على ب )انشمممممطاري FISSILEتشمممممتمل كل شمممممهادة تصمممممدر ا سممممملطة مشتصمممممة العتماد مواد مسمممممتثناة من التصمممممنيف ب 6-4-23-14
 المعلومات التالية:

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

الذرية المتعلقة بالنقل    للطاقة في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية  قائمة باللوائح الوطنية والدولية السممممممممممارية، بما )د(
 التي يعتمد بموجبها االستثناء؛المأمون للمواد المشعة 

 وص  المادة المستثناة؛ )ه(

 مواصفات التحديد للمادة المستثناة؛ )و(
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التي تحتون على كمية مسمممممممممتثناة من سمممممممممادس فلوريد ال وران وم غ ر االنشمممممممممطارن  وفي حالة تصممممممممماميم الطرود 
 التالية: ينطبق أن رمز من الرموز أعاله، تستشدم رموز األنواع االنشطارن، ح ا ال أو

H(U) اعتماد أحادن 

H(M) اعتماد متعدد األطراف 

 تنطبق عالمات تحديد النوع  ذه على النحو التالي: 6-4-23-12

)أ( و)ب( 11-23-4-6سمممم كل شمممهادة وكل طرد بعالمة تحديد النوع المالئمة، وتشممممل الرموز المحددةفي  تو  )أ(
المنطبقة، بعد الشممممممممرطة    النموذجي رموز التصممممممممميم توضممممممممع إال و)ج( أعاله، باسممممممممتثناء حالة الطرود، فإنه ال

الحمالة التي يجتمع ف هما اعتمماد   وفيب في عالمة تحمديد نوع الطرد. Xب ب أوTيوضممممممممممممممع الرمزان ب الثمانيمة، أن ال
 يلزم تكرار رموز النوع المنطبقة. وعلى سب ل المثال: التصميم مع اعتماد الشحن، ال

A/132/B(M)F:   تصممممممممميم طرد من النوعB(M)    ،معتمد للمواد االنشممممممممطارية، يقتضممممممممي اعتمادا  متعدد األطراف
)يوضمع على الطرد وعلى شمهادة    132التصمميم   خصمصمت له السملطة المشتصمة في النمسما رقم 

 اعتماد تصميم الطرد على السواء(؛ 
A/132/B(M)FT:   الشمهادة  اعتماد الشمحن الصمادر لطرد يحمل عالمة تحديد النوع المب نة أعاله )يوضمع على

 فقط(؛ 
A/137/X : 137 اعتماد ترت   خاص صممادر عن السمملطة المشتصممة في النمسمما، ومشصممص له الرقم  

 )يوضع على الشهادة فقط(؛ 
A/139/IF :   ،تصممميم طرد صممناعي يحتون على مواد انشممطارية معتمد من الجهة المشتصممة في النمسمما

دة اعتماد تصممممميم  )يوضممممع على الطرد وعلى شممممها 139تصممممميم الطرد   ومشصممممص له رقم
 الطرد على السواء(؛ 

A/145/H(U) :   تصممممميم طرد يحتون على كمية مسممممتثناة من سممممادس فلوريد ال وران وم، انشممممطارن، معتمد من
)يوضمممممع على الطرد   145تصمممممميم الطرد   الجهة المشتصمممممة في النمسممممما، ومشصمممممص له رقم 

 السواء(؛  وعلى شهادة اعتماد تصميم الطرد على 

عالمة تحديد   تسممممتشدم إال ال 20-23-4-6 ح ثما يتم االعتماد المتعدد األطراف عن طريق التصممممديق طبقا  ل )ب(
إذا تم االعتماد المتعدد األطراف عن طريق ةيام بلدان متعاةبة   الشمحن. أما النوع الصمادرة عن بلد التصمميم أو

بإصممممممدار شممممممهادات، فتوضممممممع على كل شممممممهادة عالمة تحديد النوع الرسمممممممية وتوضممممممع على الطرد الذن اعتمد 
 ت تحديد النوع الرسمية.تصميمه على  ذا النحو جميع عالما

 على سب ل المثال: 

 A/132/B(M)F CH/28/B(M)F 

 ي عالمة تحديد نوع طرد اعتمدتها النمسممممما أصمممممال  ثم اعتمدتها سمممممويسمممممرا فيما بعد بشمممممهادة منفصممممملة. وترت    
 عالمات تحديد النوع اإلضافية على الطرد في صورة جدول بشكل مماثل؛

رة داخل قوسممممم ن تلي عالمة تحديد النوع على الشمممممهادة. وعلى سمممممب ل المثال،  ب با يشمممممار إلى تنقيح شمممممهادة ما )ج(
A/132/B(M)F (Rev.2)    تشمممممم ر إلى التنقيح الثاني لشممممممهادة اعتماد تصممممممميم الطرد الصممممممادرة من النمسمممممما؛

تشم ر إلى اإلصمدار األصملي لشمهادة اعتماد تصمميم الطرد الصمادرة من النمسما  A/132/B(M)F (Rev.0) أو
يجوز اسممممتشدام عبارات أخرى مثل   يتعلق باإلصممممدارات األصمممملية، كما لوارد ب ن قوسمممم ن اختيارن فيماوالبيان ا

عن البلد الذن تسمتشرج منه  يجوز أن تصمدر أرقام تنقيح الشمهادات إال ب. والRev.0بإصمدار أصمليب بدال  من ب
 شهادة االعتماد األصلية؛
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يه االشتراطات الوطنية( ب ن قوس ن في نهاية عالمة تحديد قد تقتض يجوز إضافة رموز إضافية )على نحو ما )د(
 ؛A/132/B(M)F (SP503)النوع؛ ومنها على سب ل المثال، 

يشممترط إعادة   ليس ضممروريا  تعديل عالمة تحديد نوع العبوة في كل مرة يجرى ف ها تنقيح لشممهادة التصممميم. وال )ه(
ينطون ف ها تنقيح شممممممهادة تصممممممميم الطرد على تغ  ر في في الحاالت التي  وضممممممع عالمات من  ذا القب ل إال

 رموز النوع الحرفية التي يوسم بها تصميم الطرد عق  الشرطة الثانية.

مواد مشمعة منشفضمة التشمتت على  تشمتمل كل شمهادة تصمدر ا سملطة مشتصمة العتماد مواد مشمعة ذات شمكل خاص أو 6-4-23-13
 المعلومات التالية:

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   قائمة باللوائح الوطنية والدولية السممممممممارية، بما )د(
المواد المشممممعة المنشفضممممة  الشاص أوالمأمون للمواد المشممممعة التي تعتمد بموجبها المواد المشممممعة ذات الشممممكل  

 التشتت؛

 المواد المشعة المنشفضة التشتت؛ تحديد نوع المواد المشعة ذات الشكل الشاص أو )ه(

 المواد المشعة المنشفضة التشتت؛ وص  المواد المشعة ذات الشكل الشاص أو )و(

لمنشفضمة التشمتت، وقد تشممل إحاالت  المواد المشمعة ا مواصمفات تصمميم المواد المشمعة ذات الشمكل الشاص أو )ز(
 إلى رسومات؛

وصممم  للمحتويات المشمممعة يشممممل األنشمممطة اإلشمممعاعية التي تنطون عل ها، ويجوز أن يشممممل الشمممكل الف زيائي  )ح(
 والكيميائي؛

 ؛1-3-5-1وص  نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ط(

 اإلجراءات المحددة المطلوب اتشاذ ا قبل الشحن؛إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن  )ن(

 رأت السلطة المشتصة ضرورة ذلك؛ إشارة إلى  وية مقدم الطل ، إذا ما )ع(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ل(

ة( على ب )انشمممممطاري FISSILEتشمممممتمل كل شمممممهادة تصمممممدر ا سممممملطة مشتصمممممة العتماد مواد مسمممممتثناة من التصمممممنيف ب 6-4-23-14
 المعلومات التالية:

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

الذرية المتعلقة بالنقل    للطاقة في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية  قائمة باللوائح الوطنية والدولية السممممممممممارية، بما )د(
 التي يعتمد بموجبها االستثناء؛المأمون للمواد المشعة 

 وص  المادة المستثناة؛ )ه(

 مواصفات التحديد للمادة المستثناة؛ )و(

- 293 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

294 

 ؛1-3-5-1وص  نطام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ز(

 إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن اإلجراءات المحددة المطلوب اتشاذ ا قبل الشحن؛  )ح( 

 رأت السلطة المشتصة ضرورة لذلك؛ إشارة إلى  وية مقدم الطل ، إذا ما )ط(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته؛ )ن(

 .6-3-2-7-2إشارة إلى المستندات التي تثبت االمتثال الشتراطات  )ع(

 المعلومات التالية:تشتمل كل شهادة اعتماد تصدر ا سلطة مشتصة لترت   خاص على  6-4-23-15

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

 طريقة )طرائق( النقل؛ )د(

 أن ق ود على وسائط النقل، ونوع وس لة النقل، وحاوية الشحن، وأن تعليمات الزمة للتس  ر؛ )ه(

في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   لدولية السممممممممارية، بماقائمة باللوائح الوطنية وا )و(
 المأمون للمواد المشعة التي يعتمد بموجبها الترت   الشاص؛

تعفي المرسممممل من االمتثال ألن اشممممتراط تضممممعه حكومة أن بلد سمممم نقل الطرد  اإلقرار التالي: ب ذه الشممممهادة ال )ز(
 إليهب؛ عبره أو

بيانات  تصمممممممممممديق سممممممممممملطات مشتصمممممممممممة أخرى، أو إحاالت إلى شمممممممممممهادات تشص محتويات مشمممممممممممعة بديلة، أو )ح(
 معلومات تقنية إضافية، حسبما تراه السلطة المشتصة ضروريا ؛ أو

المشتصممة ضممرورة ذلك،   رأت السمملطة  بوصمم  خصممائص التصممميم. وإذا ما  وصمم  للعبوة باإلشممارة إلى الرسممومات أو  )ط( 
سممممم، يب ن ترك   الطرد، مصممممحوبا     30سممممم ×    21يتجاوز حجمه   توضمممميحي يمكن اسممممتنسمممماخه، ال يوفر أيضمممما  رسممممم  

 بوص  موجز للعبوة يشمل المواد المستشدمة في صنعها، وكتلتها اإلجمالية، وأبعاد ا الشارجية العامة، و  ئتها؛ 

تتضح   المشعة قد ال في ذلك أن ق ود على المحتويات وص  خصائص المحتويات المشعة المرخص بها، بما )ن(
من طبيعة العبوة. ويشمممل ذلك الشممكل ن الف زيائي والكيميائي، واألنشممطة اإلشممعاعية التي تنطون عل ها )بما في 
ذلك أنشمممممممممطة النظائر المشتلفة، إذا كان ذلك مناسمممممممممبا (، والكتلة مقدرة بالغرامات )في حالة المواد االنشمممممممممطارية  

مواد مشممعة منشفضممة   إذا كانت مواد مشممعة ذات شممكل خاص أو (، وماول نويدة انشممطارية إذا كان مناسممبا   أو
 )و(، حسبما ينطبق؛5-3-2-7-2مواد انشطارية مستثناة بموج   التشتت أو

 مواد انشطارية؛على باإلضافة إلى ذلك في حالة الطرود التي تحتون  )ع(

 وص  تفص لي للمحتويات المشعة المرخص بها؛ '1'

 أمان الحالة الحرجية؛وةيمة دل ل  '2'

 وإحالة إلى الوثائق التي توضح أمان حرجية الطرد؛ '3'

وأن معمالم خماصممممممممممممممة يسممممممممممممممتنمد إل هما لكي يفترض في تقمدير الحمالمة الحرجيمة عمدم وجود مماء في بعض  '4'
 المساحات الفارغة؛
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ض في تقدير  )ب(( لتغ  ر المضممممماعفة الن وترونية تفتر 5-11-4-6وأن إباحة )تفاوت( )اسمممممتنادا  إلى  '5'
 الحالة الحرجية نتيجة لشبرة التش يع الفعلية؛

 ومدى درجة الحرارة المحيطة الذن اعتمد الترت   الشاص من أجله؛ '6'

قائمة تفصمممم لية بأن ضمممموابط تشممممغ لية تكم لية مطلوبة إلعداد الشممممحنة، وتحم لها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها،   )ل(
 تنض د بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون؛في ذلك أن أحكام استثنائية لل بما

 رأت السلطة المشتصة ضرورة ذلك؛ أسباب الترت   الشاص، إذا ما )م(

 وص  التداب ر التعويضية المزمع تطبيقها نتيجة خضوع الشحن لترت   خاص؛ )ن(

محددة المزمع اتشاذ ا  عن اإلجراءات ال إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن اسممممممممتشدام العبوة أو )س(
 قبل الشحن؛

  تتفق مع تلك الموصوفة بيان يتعلق بالظروف المحيطة المفترضة ألغراض التصميم إذا كانت  ذه الظروف ال )ع(
 ، حس  االقتضاء؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6في 

 أن ترت بات طارئة ترا ا السلطة المشتصة ضرورية؛ )ف(

 ؛1-3-5-1ق وفقا  الشتراطات توصيف لنظام اإلدارة المنطب  )ص(

 رأت السلطة المشتصة ضرورة ذلك؛ إشارة إلى  وية المتقدم وإلى  وية الناقل، إذا ما )ق(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ر(

 على المعلومات التالية: تشتمل كل شهادة تصدر ا سلطة مشتصة موافقة  على شحن كمية ما 6-4-23-16

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة )عالمات( تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انقضاء األجل المحدد؛ )ج(

  في ذلمك طبعمة أنظممة الوكمالمة المدوليمة للطماقمة المذريمة الشماصمممممممممممممة بمالنقمل  قمائممة بماللوائح الوطنيمة والمدوليمة السممممممممممممماريمة، بمما  )د(
 لموافقة على الشحن؛المأمون للمواد المشعة، التي تستند إل ها ا

 أن ق ود على طرق النقل، ونوع وس لة النقل، وحاوية الشحن، وأن تعليمات الزمة للتس  ر؛ )ه(

تعفي المرسممممل من االمتثال ألن اشممممتراط تضممممعه حكومة أن بلد سممممتنقل العبوة   اإلقرار التالي: ب ذه الشممممهادة ال )و(
 إليهب؛ عبره أو

ة تكم لية تلزم إلعداد الشممممممممحنة، وتحم لها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها،  قائمة تفصمممممممم لية بأن ضمممممممموابط تشممممممممغ لي  )ز(
 صيانة أمان الحرجية؛ في ذلك أن أحكام استثنائية للتنض د بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون أو بما

 إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن اإلجراءات المحددة المزمع اتشاذ ا قبل الشحن؛ )ح(

 إحالة إلى شهادة )شهادات( اعتماد التصميم المنطبقة؛ )ط(

تتضممح من  في ذلك أن ق ود على المحتويات المشممعة قد ال وصمم  خصممائص المحتويات المشممعة الفعلية، بما )ن(
طبيعة العبوة. ويشمممل ذلك الشممكل ن الف زيائي والكيميائي، ومجمل األنشممطة اإلشممعاعية التي تنطون عل ها )بما  

أنشممطة النظائر المشتلطة، إذا كان ذلك مناسممبا (. والكتلة مقدرة بالغرامات )في حالة المواد االنشممطارية في ذلك 
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 ؛1-3-5-1وص  نطام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ز(

 إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن اإلجراءات المحددة المطلوب اتشاذ ا قبل الشحن؛  )ح( 

 رأت السلطة المشتصة ضرورة لذلك؛ إشارة إلى  وية مقدم الطل ، إذا ما )ط(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته؛ )ن(

 .6-3-2-7-2إشارة إلى المستندات التي تثبت االمتثال الشتراطات  )ع(

 المعلومات التالية:تشتمل كل شهادة اعتماد تصدر ا سلطة مشتصة لترت   خاص على  6-4-23-15

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

 طريقة )طرائق( النقل؛ )د(

 أن ق ود على وسائط النقل، ونوع وس لة النقل، وحاوية الشحن، وأن تعليمات الزمة للتس  ر؛ )ه(

في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   لدولية السممممممممارية، بماقائمة باللوائح الوطنية وا )و(
 المأمون للمواد المشعة التي يعتمد بموجبها الترت   الشاص؛

تعفي المرسممممل من االمتثال ألن اشممممتراط تضممممعه حكومة أن بلد سمممم نقل الطرد  اإلقرار التالي: ب ذه الشممممهادة ال )ز(
 إليهب؛ عبره أو

بيانات  تصمممممممممممديق سممممممممممملطات مشتصمممممممممممة أخرى، أو إحاالت إلى شمممممممممممهادات تشص محتويات مشمممممممممممعة بديلة، أو )ح(
 معلومات تقنية إضافية، حسبما تراه السلطة المشتصة ضروريا ؛ أو

المشتصممة ضممرورة ذلك،   رأت السمملطة  بوصمم  خصممائص التصممميم. وإذا ما  وصمم  للعبوة باإلشممارة إلى الرسممومات أو  )ط( 
سممممم، يب ن ترك   الطرد، مصممممحوبا     30سممممم ×    21يتجاوز حجمه   توضمممميحي يمكن اسممممتنسمممماخه، ال يوفر أيضمممما  رسممممم  

 بوص  موجز للعبوة يشمل المواد المستشدمة في صنعها، وكتلتها اإلجمالية، وأبعاد ا الشارجية العامة، و  ئتها؛ 

تتضح   المشعة قد ال في ذلك أن ق ود على المحتويات وص  خصائص المحتويات المشعة المرخص بها، بما )ن(
من طبيعة العبوة. ويشمممل ذلك الشممكل ن الف زيائي والكيميائي، واألنشممطة اإلشممعاعية التي تنطون عل ها )بما في 
ذلك أنشمممممممممطة النظائر المشتلفة، إذا كان ذلك مناسمممممممممبا (، والكتلة مقدرة بالغرامات )في حالة المواد االنشمممممممممطارية  

مواد مشممعة منشفضممة   إذا كانت مواد مشممعة ذات شممكل خاص أو (، وماول نويدة انشممطارية إذا كان مناسممبا   أو
 )و(، حسبما ينطبق؛5-3-2-7-2مواد انشطارية مستثناة بموج   التشتت أو

 مواد انشطارية؛على باإلضافة إلى ذلك في حالة الطرود التي تحتون  )ع(

 وص  تفص لي للمحتويات المشعة المرخص بها؛ '1'

 أمان الحالة الحرجية؛وةيمة دل ل  '2'

 وإحالة إلى الوثائق التي توضح أمان حرجية الطرد؛ '3'

وأن معمالم خماصممممممممممممممة يسممممممممممممممتنمد إل هما لكي يفترض في تقمدير الحمالمة الحرجيمة عمدم وجود مماء في بعض  '4'
 المساحات الفارغة؛
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ض في تقدير  )ب(( لتغ  ر المضممممماعفة الن وترونية تفتر 5-11-4-6وأن إباحة )تفاوت( )اسمممممتنادا  إلى  '5'
 الحالة الحرجية نتيجة لشبرة التش يع الفعلية؛

 ومدى درجة الحرارة المحيطة الذن اعتمد الترت   الشاص من أجله؛ '6'

قائمة تفصمممم لية بأن ضمممموابط تشممممغ لية تكم لية مطلوبة إلعداد الشممممحنة، وتحم لها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها،   )ل(
 تنض د بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون؛في ذلك أن أحكام استثنائية لل بما

 رأت السلطة المشتصة ضرورة ذلك؛ أسباب الترت   الشاص، إذا ما )م(

 وص  التداب ر التعويضية المزمع تطبيقها نتيجة خضوع الشحن لترت   خاص؛ )ن(

محددة المزمع اتشاذ ا  عن اإلجراءات ال إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن اسممممممممتشدام العبوة أو )س(
 قبل الشحن؛

  تتفق مع تلك الموصوفة بيان يتعلق بالظروف المحيطة المفترضة ألغراض التصميم إذا كانت  ذه الظروف ال )ع(
 ، حس  االقتضاء؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 5-8-4-6في 

 أن ترت بات طارئة ترا ا السلطة المشتصة ضرورية؛ )ف(

 ؛1-3-5-1ق وفقا  الشتراطات توصيف لنظام اإلدارة المنطب  )ص(

 رأت السلطة المشتصة ضرورة ذلك؛ إشارة إلى  وية المتقدم وإلى  وية الناقل، إذا ما )ق(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ر(

 على المعلومات التالية: تشتمل كل شهادة تصدر ا سلطة مشتصة موافقة  على شحن كمية ما 6-4-23-16

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة )عالمات( تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انقضاء األجل المحدد؛ )ج(

  في ذلمك طبعمة أنظممة الوكمالمة المدوليمة للطماقمة المذريمة الشماصمممممممممممممة بمالنقمل  قمائممة بماللوائح الوطنيمة والمدوليمة السممممممممممممماريمة، بمما  )د(
 لموافقة على الشحن؛المأمون للمواد المشعة، التي تستند إل ها ا

 أن ق ود على طرق النقل، ونوع وس لة النقل، وحاوية الشحن، وأن تعليمات الزمة للتس  ر؛ )ه(

تعفي المرسممممل من االمتثال ألن اشممممتراط تضممممعه حكومة أن بلد سممممتنقل العبوة   اإلقرار التالي: ب ذه الشممممهادة ال )و(
 إليهب؛ عبره أو

ة تكم لية تلزم إلعداد الشممممممممحنة، وتحم لها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها،  قائمة تفصمممممممم لية بأن ضمممممممموابط تشممممممممغ لي  )ز(
 صيانة أمان الحرجية؛ في ذلك أن أحكام استثنائية للتنض د بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون أو بما

 إحالة إلى المعلومات التي يوفر ا مقدم الطل  عن اإلجراءات المحددة المزمع اتشاذ ا قبل الشحن؛ )ح(

 إحالة إلى شهادة )شهادات( اعتماد التصميم المنطبقة؛ )ط(

تتضممح من  في ذلك أن ق ود على المحتويات المشممعة قد ال وصمم  خصممائص المحتويات المشممعة الفعلية، بما )ن(
طبيعة العبوة. ويشمممل ذلك الشممكل ن الف زيائي والكيميائي، ومجمل األنشممطة اإلشممعاعية التي تنطون عل ها )بما  

أنشممطة النظائر المشتلطة، إذا كان ذلك مناسممبا (. والكتلة مقدرة بالغرامات )في حالة المواد االنشممطارية في ذلك 
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مواد مشممممممعة   إذا كانت مواد مشممممممعة ذات شممممممكل خاص أو ول نويدة انشممممممطارية، إذا كان ذلك مناسممممممبا (، وما أو
 تضاء؛)و(، حس  االق5-3-2-7-2مواد انشطارية مستثناة بموج   منشفضة التشتت أو

 أن ترت بات ترا ا السلطة المشتصة ضرورية في حالة الطوارئ؛ )ع(

 ؛1-3-5-1وص  خصائص برنامج ضمان الجودة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ل(

 رأت السلطة المشتصة ضرورة لذلك؛ إشارة إلى  وية المتقدم، إذا ما )م(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ن(

 تشتمل كل شهادة تصدر ا سلطة مشتصة العتماد تصميم طرد على المعلومات التالية: 6-4-23-17

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

 أن ق ود على وسائط النقل، إن وجدت؛ )د(

في ذلك طبعة الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   اقائمة باللوائح الوطنية والدولية السمممممممممارية، بم )ه(
 المأمون للمواد المشعة التي يعتمد التصميم بموجبها؛

تعفي المرسممممل من االمتثال ألن اشممممتراط تضممممعه حكومة أن بلد سممممتنقل العبوة   اإلقرار التالي: ب ذه الشممممهادة ال )و(
 إليهب؛ عبره أو

بيانات  تصمممممممممممديق سممممممممممملطات مشتصمممممممممممة أخرى، أو شص محتويات مشمممممممممممعة بديلة، أوإحاالت إلى شمممممممممممهادات ت  )ز(
 تراه السلطة المشتصة ضروريا ؛ معلومات تقنية إضافية، حس  ما أو

رئي ضرورة  ، إذا ما2-1-5-1-5إقرار يرخص بالشحن في الحاالت التي يطل  ف ها اعتماد الشحن بموج    )ح(
 ذلك؛

 تحديد نوع العبوة؛ )ط(

المشتصة ضرورة ذلك،  رأت السلطة  وص  خصائص التصميم. وإذا ما  وص  العبوة باإلشارة إلى الرسومات أو  )ن(
سم، يوضح ترك   الطرد، مصحوبا    30سم ×   21يتجاوز حجمه   يقدم أيضا  رسما  إيضاحيا  يمكن استنساخه، ال 

 ، وأبعاد ا الشارجية العامة، و  ئتها؛ بوص  موجز للعبوة يشمل المواد المستشدمة في صنعها، وكتلتها اإلجمالية 

 وص  خصائص التصميم باإلشارة إلى الرسومات؛ )ع(

تتضمممح من  في ذلك أن ق ود على المحتويات المشمممعة قد ال وصممم  خصمممائص المحتوى المشمممع المرخص، بما )ل(
عل ها )بما في ذلك طبيعة العبوة. ويشمممممل ذلك الشممممكل ن الف زيائي والكيميائي، واألنشممممطة اإلشممممعاعية التي تنطون 

  أنشمممممممممممطة النظائر المشتلفة، إذا كان ذلك مناسمممممممممممبا (، والكتلة مقدرة بالغرامات )في حالة المواد االنشمممممممممممطارية الكتلة
إذا كانت مواد مشممممعة  كل نويدة انشممممطارية، إذا كان ذلك مناسممممبا (، وما وتلة اإلجمالية للنويدات االنشممممطارية أو

)و(، 5-3-2-7-2مواد انشممممطارية مسممممتثناة بموج   التشممممتت أومواد مشممممعة منشفضممممة   ذات شممممكل خاص أو
 حس  االقتضاء؛

 وص  لمنظومة االحتواء؛ )م(

في حالة تصمماميم الطرود التي تحتون على مواد انشممطارية تتطل  اعتمادا  متعدد األطراف لتصممميم الطرد وفقا   )ن(
 :4-22-4-6 للرقم
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 وص  تفص لي للمحتويات المشعة المرخصة؛ '1'

 ووص  لمنظومة االحتواء؛ '2'

 وةيمة معامل أمان الحالة الحرجية؛ '3'

 وإحالة إلى الوثائق التي توضح أمان حرجية الطرد؛ '4'

وأن معمالم خماصممممممممممممممة يسممممممممممممممتنمد إل هما لكي يفترض في تقمدير الحمالمة الحرجيمة عمدم وجود مماء في بعض  '5'
 المساحات الفارغة؛

)ب(( لتغ  ر المضممممماعفة الن وترونية تفترض في تقدير  5-11-4-6وأن إباحة )تفاوت( )اسمممممتنادا  إلى  '6'
 الحالة الحرجية نتيجة لشبرة التش يع الفعلية؛

 ومدى درجة الحرارة المحيطة التي اعتمد تصميم الطرد من أجلها؛ '7'

-6و           4- 8- 4- 6و  5- 7- 4- 6، يقدم بيان تحدد فيه القواعد المحددة في  B(M)في حالة الطرود من النوع   )س( 
يسمممممتوف ها الطرد، وأن معلومات مسمممممهبة  ، والتي ال15-8-4-6إلى  9-8-4-6ومن  6-8-4-6و 4-8-5

 قد تف د جهات مشتصة أخرى؛

م بيان يحدد اشممممممممممممتراطات  ذه الالئحة التي 2-24-4-6الشاضممممممممممممعة ألحكام   الطرود في حالة تصمممممممممممماميم  ب)ع( ، يقدَّ
 يستوف ها الطردب؛ ال

-6كغ من سممادس فلوريد ال وران وم، يقدم بيان يحدد اشممتراطات    0,1في حالة الطرود التي تحتون على أوثر من  )ف( 
 المنطبقة إن وجدت، وأية معلومات مسهبة قد تف د جهات مشتصة أخرى؛  4- 6- 4

، ومناولتها،  قائمة تفصمممممممم لية بأن ضمممممممموابط تشممممممممغ لية تكم لية تلزم إلعداد الشممممممممحنة، وتحم لها، ونقلها، وتفريغها )ص(
 في ذلك أن أحكام استثنائية للتنض د بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون؛ بما

اإلجراءات المحمددة المطلوب اتشماذ ما   إحمالمة إلى المعلوممات التي يوفر ما مقمدم الطلم  عن اسممممممممممممممتشمدام العبوة أو )ق(
 قبل الشحن؛

في   و محدد  تتفق مع ما  كانت  ذه الظروف ال   بيان يتعلق بالظروف المحيطة المفترضمة ألغراض التصمميم إذا  )ر(
 ، حسبما ينطبق؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 6-4-8-5

 ؛1-3-5-1وص  خصائص نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ش(

 أن ترت بات ترا ا السلطة المشتصة ضرورية في حالة الطوارئ؛ )ت(

 المشتصة ضرورة ذلك؛اإلشارة إلى  وية المتقدم، إذا رأت السلطة  )ث(

 توةيع و وية الموظ  المسؤول عن التصديق. )خ(

تشممممتمل كل شممممهادة تصممممدر ا سمممملطة مشتصممممة العتماد حدود النشمممماط البديلة لشممممحنة مسممممتثناة من األجهزة والسمممملع وفقا   6-4-23-18
 )د( على المعلومات التالية:1-2-5-1-5الشتراطات 

 نوع الشهادة؛ )أ(

 السلطة المشتصة؛عالمة تحديد نوع   )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(
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مواد مشممممممعة   إذا كانت مواد مشممممممعة ذات شممممممكل خاص أو ول نويدة انشممممممطارية، إذا كان ذلك مناسممممممبا (، وما أو
 تضاء؛)و(، حس  االق5-3-2-7-2مواد انشطارية مستثناة بموج   منشفضة التشتت أو

 أن ترت بات ترا ا السلطة المشتصة ضرورية في حالة الطوارئ؛ )ع(

 ؛1-3-5-1وص  خصائص برنامج ضمان الجودة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ل(

 رأت السلطة المشتصة ضرورة لذلك؛ إشارة إلى  وية المتقدم، إذا ما )م(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ن(

 تشتمل كل شهادة تصدر ا سلطة مشتصة العتماد تصميم طرد على المعلومات التالية: 6-4-23-17

 نوع الشهادة؛ )أ(

 عالمة تحديد نوع السلطة المشتصة؛ )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(

 أن ق ود على وسائط النقل، إن وجدت؛ )د(

في ذلك طبعة الئحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   اقائمة باللوائح الوطنية والدولية السمممممممممارية، بم )ه(
 المأمون للمواد المشعة التي يعتمد التصميم بموجبها؛

تعفي المرسممممل من االمتثال ألن اشممممتراط تضممممعه حكومة أن بلد سممممتنقل العبوة   اإلقرار التالي: ب ذه الشممممهادة ال )و(
 إليهب؛ عبره أو

بيانات  تصمممممممممممديق سممممممممممملطات مشتصمممممممممممة أخرى، أو شص محتويات مشمممممممممممعة بديلة، أوإحاالت إلى شمممممممممممهادات ت  )ز(
 تراه السلطة المشتصة ضروريا ؛ معلومات تقنية إضافية، حس  ما أو

رئي ضرورة  ، إذا ما2-1-5-1-5إقرار يرخص بالشحن في الحاالت التي يطل  ف ها اعتماد الشحن بموج    )ح(
 ذلك؛

 تحديد نوع العبوة؛ )ط(

المشتصة ضرورة ذلك،  رأت السلطة  وص  خصائص التصميم. وإذا ما  وص  العبوة باإلشارة إلى الرسومات أو  )ن(
سم، يوضح ترك   الطرد، مصحوبا    30سم ×   21يتجاوز حجمه   يقدم أيضا  رسما  إيضاحيا  يمكن استنساخه، ال 

 ، وأبعاد ا الشارجية العامة، و  ئتها؛ بوص  موجز للعبوة يشمل المواد المستشدمة في صنعها، وكتلتها اإلجمالية 

 وص  خصائص التصميم باإلشارة إلى الرسومات؛ )ع(

تتضمممح من  في ذلك أن ق ود على المحتويات المشمممعة قد ال وصممم  خصمممائص المحتوى المشمممع المرخص، بما )ل(
عل ها )بما في ذلك طبيعة العبوة. ويشمممممل ذلك الشممممكل ن الف زيائي والكيميائي، واألنشممممطة اإلشممممعاعية التي تنطون 

  أنشمممممممممممطة النظائر المشتلفة، إذا كان ذلك مناسمممممممممممبا (، والكتلة مقدرة بالغرامات )في حالة المواد االنشمممممممممممطارية الكتلة
إذا كانت مواد مشممممعة  كل نويدة انشممممطارية، إذا كان ذلك مناسممممبا (، وما وتلة اإلجمالية للنويدات االنشممممطارية أو

)و(، 5-3-2-7-2مواد انشممممطارية مسممممتثناة بموج   التشممممتت أومواد مشممممعة منشفضممممة   ذات شممممكل خاص أو
 حس  االقتضاء؛

 وص  لمنظومة االحتواء؛ )م(

في حالة تصمماميم الطرود التي تحتون على مواد انشممطارية تتطل  اعتمادا  متعدد األطراف لتصممميم الطرد وفقا   )ن(
 :4-22-4-6 للرقم
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 وص  تفص لي للمحتويات المشعة المرخصة؛ '1'

 ووص  لمنظومة االحتواء؛ '2'

 وةيمة معامل أمان الحالة الحرجية؛ '3'

 وإحالة إلى الوثائق التي توضح أمان حرجية الطرد؛ '4'

وأن معمالم خماصممممممممممممممة يسممممممممممممممتنمد إل هما لكي يفترض في تقمدير الحمالمة الحرجيمة عمدم وجود مماء في بعض  '5'
 المساحات الفارغة؛

)ب(( لتغ  ر المضممممماعفة الن وترونية تفترض في تقدير  5-11-4-6وأن إباحة )تفاوت( )اسمممممتنادا  إلى  '6'
 الحالة الحرجية نتيجة لشبرة التش يع الفعلية؛

 ومدى درجة الحرارة المحيطة التي اعتمد تصميم الطرد من أجلها؛ '7'

-6و           4- 8- 4- 6و  5- 7- 4- 6، يقدم بيان تحدد فيه القواعد المحددة في  B(M)في حالة الطرود من النوع   )س( 
يسمممممتوف ها الطرد، وأن معلومات مسمممممهبة  ، والتي ال15-8-4-6إلى  9-8-4-6ومن  6-8-4-6و 4-8-5

 قد تف د جهات مشتصة أخرى؛

م بيان يحدد اشممممممممممممتراطات  ذه الالئحة التي 2-24-4-6الشاضممممممممممممعة ألحكام   الطرود في حالة تصمممممممممممماميم  ب)ع( ، يقدَّ
 يستوف ها الطردب؛ ال

-6كغ من سممادس فلوريد ال وران وم، يقدم بيان يحدد اشممتراطات    0,1في حالة الطرود التي تحتون على أوثر من  )ف( 
 المنطبقة إن وجدت، وأية معلومات مسهبة قد تف د جهات مشتصة أخرى؛  4- 6- 4

، ومناولتها،  قائمة تفصمممممممم لية بأن ضمممممممموابط تشممممممممغ لية تكم لية تلزم إلعداد الشممممممممحنة، وتحم لها، ونقلها، وتفريغها )ص(
 في ذلك أن أحكام استثنائية للتنض د بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون؛ بما

اإلجراءات المحمددة المطلوب اتشماذ ما   إحمالمة إلى المعلوممات التي يوفر ما مقمدم الطلم  عن اسممممممممممممممتشمدام العبوة أو )ق(
 قبل الشحن؛

في   و محدد  تتفق مع ما  كانت  ذه الظروف ال   بيان يتعلق بالظروف المحيطة المفترضمة ألغراض التصمميم إذا  )ر(
 ، حسبما ينطبق؛15-8-4-6و 6-8-4-6و 6-4-8-5

 ؛1-3-5-1وص  خصائص نظام اإلدارة المنطبق وفقا  الشتراطات  )ش(

 أن ترت بات ترا ا السلطة المشتصة ضرورية في حالة الطوارئ؛ )ت(

 المشتصة ضرورة ذلك؛اإلشارة إلى  وية المتقدم، إذا رأت السلطة  )ث(

 توةيع و وية الموظ  المسؤول عن التصديق. )خ(

تشممممتمل كل شممممهادة تصممممدر ا سمممملطة مشتصممممة العتماد حدود النشمممماط البديلة لشممممحنة مسممممتثناة من األجهزة والسمممملع وفقا   6-4-23-18
 )د( على المعلومات التالية:1-2-5-1-5الشتراطات 

 نوع الشهادة؛ )أ(

 السلطة المشتصة؛عالمة تحديد نوع   )ب(

 تاري  اإلصدار وتاري  انتهاء الصالحية؛ )ج(
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في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   قائمة باللوائح الوطنية والدولية السممممممممارية، بما )د(
 المأمون للمواد المشعة التي يعتمد بموجبها االستثناء؛

 السلعة؛ تحديد نوع الجهاز أو )ه(

 السلعة؛ مواصفات الجهاز أو و()

 السلعة؛ مواصفات تصميم الجهاز أو )ز(

مواصمفات النويدة )النويدات( المشمعة، وحدود النشماط البديلة المعتمدة للشمحنة )الشمحنات( المسمتثناة من األجهزة   )ح(
 والسلع؛

 )ب(؛2-2-2-7-2إشارة إلى المستندات التي تثبت االمتثال الشتراطات  )ط(

 ذلك؛ رأت السلطة المشتصة ضرورة إلى  وية مقدم الطل ، إذا ما إشارة )ن(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ع(

  2- 22- 4- 6التسملسملي لكل عبوة تصمنع وفقا  للتصمميم الذن اعتمدته تلك السملطات بموج    ُتبلَّغ السملطة المشتصمة بالرقم  6-4-23-19
 .2-24-4-6و 4-22-4-6و 3-22-4-6و

يجوز أن يتم االعتماد المتعدد األطراف عن طريق تصممديق الشممهادة األصمملية التي تصممدر ا السمملطة المشتصممة في بلد  6-4-23-20
تقوم السمممملطة المشتصممممة في البلد الذن يتم الشممممحن عبره  الشممممحن. وقد يأخذ  ذا التصممممديق شممممكل موافقة على الشممممهادة األصمممملية، أو التصممممميم أو

 إلى ذلك، على نحو منفصل. ما ملحق، أو مرفق، أو ة، أوإليه بإصدار موافق أو

 7ترتيبات انتقالية تتعلق بالرتبة  6-4-24

  1996و  1996( و1990)بصـيغتها المعدلة في   1985و  1985يشـترط اعتماد السـلطة المختصـة لتصـميمها بموجب طبعات   الطرود التي ال
الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشــــــعة،  من  2012و  2009و  2005( و2003)بصــــــيغتها المعدلة في    1996)صــــــيغة منقحة( و

 .الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 IP-3و  IP-2و  IP-1يشممترط اعتماد السمملطة المشتصممة لتصممميمها )الطرود المسممتثناة واألنواع  تسممتوفي الطرود التي ال 6-4-24-1
 (( اشتراطات  ذه الالئحة كاملة، باستثناء ما يلي:Aمن الطرود وطرود النوع )

 ( من1990في  )بصممممممممميغتها المعدلة 1985 أو  1985 أن الطرود التي تفي باالشمممممممممتراطات المب نة في طبعتي )أ(
 :الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

، ر نا   2003كانون األول/ديسممممممممممبر   31يجوز مواصممممممممملة نقلها شمممممممممريطة أن تكون قد أُعدت للنقل قبل  ‘1’
 ، حسبما ينطبق؛5-24-4-6المب نة في  باالشتراطات

 استشدامها شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:أو يجوز مواصلة  ‘2’

 أال تكون مصممة الحتواء سادس فلوريد ال وران وم؛ -

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1 أن تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم -

 من  ذه الالئحة؛  7- 2أن تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل   - 

 من  ذه الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1أن تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة في األجزاء  -

 .2003 كانون األول/ديسمبر 31تعديلها بعد   أال يتم تصنيع العبوة أو -
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)بصمممميغتها  1996)صمممميغة منقحة( أو   1996أو   1996التي تفي باالشممممتراطات المب نة في طبعة  الطرود وأن )ب(
الالئحممة التنظيميممة للنقممل المممأمون للمواد المشممممممممممممممعممة، من    2012أو    2009أو    2005( أو  2003المنقحممة في  

 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

، وتشضممع 2025األول/ديسمممبر كانون   31دت للنقل قبل  يجوز مواصمملة نقلها شممريطة أن تكون قد أُع ‘1’
 حسبما ينطبق؛ ،4-24-4-6لالشتراطات المب نة في 

 أو يجوز مواصلة استشدامها شريطة استيفاء جميع الشروط التالية: ‘2’

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1أن تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم  -

 من  ذه الالئحة؛   7- 2وأن تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل   - 

 من  ذه الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1وأن تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة في األجزاء  -

 ب.2025كانون األول/ديسمبر  31وأال يتم تصنيع العبوة أو تعديلها بعد   -

)بصـــيغتها    1996)صـــيغة منقحة( و   1996و   1996( و 1990)بصـــيغتها المعدلة في   1985و   1985طبعات  موجب  تصـــاميم الطرود المعتمدة ب 
 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية   الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشعة، من    2012و   2009و   2005( و 2003المعدلة في  

 يلي: اعتماد السلطة المشتصة لتصميمها اشتراطات  ذه الالئحة كاملة باستثناء ماتستوفي الطرود التي يشترط  6-4-24-2

أحكام   بموج يجوز مواصمممملة نقل العبوات التي صممممنّ عت طبقا  لتصممممميم الطرد المعتمد من السمممملطة المشتصممممة  )أ(
، اد المشممممعةالالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمو  ( من1990)بصمممميغتها المعدلة في   1985أو   1985 طبعتي

 بشرط استيفاء جميع الشروط التالية:

 أن يستوفي تصميم الطرد الموافقة المتعددة األطراف؛ ‘1’

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1أن تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم  -

 من  ذه الالئحة؛  7- 2تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل  أن  -

 من  ذه الالئحة؛   7و   5و   4و   3و   1أن تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة في األجزاء   -

انشممممطارية    في حالة الطرود التي تحتون على مواد   11- 11- 4- 6أن يسممممتوفى الشممممرط المب ن في   -
 وُتنَقل جوا ؛

نعت طبقا  لتصممممممميم الطرد   )ب( المعتمد من السمممممملطة المشتصممممممة بموج   يجوز مواصمممممملة اسممممممتشدام العبوات التي صممممممُ
  2012  أو   2009أو    2005( أو  2003)بصمممميغتها المعدلة في    1996)صمممميغة معدلة( أو    1996أو    1996 طبعة 

، شمريطة اسمتيفاء الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشمعة، الصمادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من
 جميع الشروط التالية:

 ؛2025كانون األول/ديسمبر  31أن يستوفي تصميم الطرد الموافقة المتعددة األطراف بعد  ‘1’

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم أن  ‘2’

 من  ذه الالئحة؛ 7-2أن تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل  ‘3’

 من  ذه الالئحة. 7و 5و 4و 3و 1وضوابط النقل الواردة في األجزاء  أن تطبق اشتراطات ‘4’

  1985 ال يسمممممممممممح بالبدء في تصممممممممممنيع العبوات من جديد طبقا  لتصممممممممممميم الطرد المعتمد الذن يسممممممممممتوفي أحكام طبعتي 6-4-24-3
 المشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد  ( من1990)بصيغتها المعدلة في  1985 أو
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في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل   قائمة باللوائح الوطنية والدولية السممممممممارية، بما )د(
 المأمون للمواد المشعة التي يعتمد بموجبها االستثناء؛

 السلعة؛ تحديد نوع الجهاز أو )ه(

 السلعة؛ مواصفات الجهاز أو و()

 السلعة؛ مواصفات تصميم الجهاز أو )ز(

مواصمفات النويدة )النويدات( المشمعة، وحدود النشماط البديلة المعتمدة للشمحنة )الشمحنات( المسمتثناة من األجهزة   )ح(
 والسلع؛

 )ب(؛2-2-2-7-2إشارة إلى المستندات التي تثبت االمتثال الشتراطات  )ط(

 ذلك؛ رأت السلطة المشتصة ضرورة إلى  وية مقدم الطل ، إذا ما إشارة )ن(

 توةيع الموظ  المسؤول عن التصديق وتع  ن  ويته. )ع(

  2- 22- 4- 6التسملسملي لكل عبوة تصمنع وفقا  للتصمميم الذن اعتمدته تلك السملطات بموج    ُتبلَّغ السملطة المشتصمة بالرقم  6-4-23-19
 .2-24-4-6و 4-22-4-6و 3-22-4-6و

يجوز أن يتم االعتماد المتعدد األطراف عن طريق تصممديق الشممهادة األصمملية التي تصممدر ا السمملطة المشتصممة في بلد  6-4-23-20
تقوم السمممملطة المشتصممممة في البلد الذن يتم الشممممحن عبره  الشممممحن. وقد يأخذ  ذا التصممممديق شممممكل موافقة على الشممممهادة األصمممملية، أو التصممممميم أو

 إلى ذلك، على نحو منفصل. ما ملحق، أو مرفق، أو ة، أوإليه بإصدار موافق أو

 7ترتيبات انتقالية تتعلق بالرتبة  6-4-24

  1996و  1996( و1990)بصـيغتها المعدلة في   1985و  1985يشـترط اعتماد السـلطة المختصـة لتصـميمها بموجب طبعات   الطرود التي ال
الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشــــــعة،  من  2012و  2009و  2005( و2003)بصــــــيغتها المعدلة في    1996)صــــــيغة منقحة( و

 .الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 IP-3و  IP-2و  IP-1يشممترط اعتماد السمملطة المشتصممة لتصممميمها )الطرود المسممتثناة واألنواع  تسممتوفي الطرود التي ال 6-4-24-1

 (( اشتراطات  ذه الالئحة كاملة، باستثناء ما يلي:Aمن الطرود وطرود النوع )

 ( من1990في  )بصممممممممميغتها المعدلة 1985 أو  1985 أن الطرود التي تفي باالشمممممممممتراطات المب نة في طبعتي )أ(
 :الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

، ر نا   2003كانون األول/ديسممممممممممبر   31يجوز مواصممممممممملة نقلها شمممممممممريطة أن تكون قد أُعدت للنقل قبل  ‘1’
 ، حسبما ينطبق؛5-24-4-6المب نة في  باالشتراطات

 استشدامها شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:أو يجوز مواصلة  ‘2’

 أال تكون مصممة الحتواء سادس فلوريد ال وران وم؛ -

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1 أن تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم -

 من  ذه الالئحة؛  7- 2أن تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل   - 

 من  ذه الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1أن تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة في األجزاء  -

 .2003 كانون األول/ديسمبر 31تعديلها بعد   أال يتم تصنيع العبوة أو -
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)بصمممميغتها  1996)صمممميغة منقحة( أو   1996أو   1996التي تفي باالشممممتراطات المب نة في طبعة  الطرود وأن )ب(
الالئحممة التنظيميممة للنقممل المممأمون للمواد المشممممممممممممممعممة، من    2012أو    2009أو    2005( أو  2003المنقحممة في  

 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

، وتشضممع 2025األول/ديسمممبر كانون   31دت للنقل قبل  يجوز مواصمملة نقلها شممريطة أن تكون قد أُع ‘1’
 حسبما ينطبق؛ ،4-24-4-6لالشتراطات المب نة في 

 أو يجوز مواصلة استشدامها شريطة استيفاء جميع الشروط التالية: ‘2’

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1أن تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم  -

 من  ذه الالئحة؛   7- 2وأن تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل   - 

 من  ذه الالئحة؛ 7و 5و 4و 3و 1وأن تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة في األجزاء  -

 ب.2025كانون األول/ديسمبر  31وأال يتم تصنيع العبوة أو تعديلها بعد   -

)بصـــيغتها    1996)صـــيغة منقحة( و   1996و   1996( و 1990)بصـــيغتها المعدلة في   1985و   1985طبعات  موجب  تصـــاميم الطرود المعتمدة ب 
 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية   الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشعة، من    2012و   2009و   2005( و 2003المعدلة في  

 يلي: اعتماد السلطة المشتصة لتصميمها اشتراطات  ذه الالئحة كاملة باستثناء ماتستوفي الطرود التي يشترط  6-4-24-2

أحكام   بموج يجوز مواصمممملة نقل العبوات التي صممممنّ عت طبقا  لتصممممميم الطرد المعتمد من السمممملطة المشتصممممة  )أ(
، اد المشممممعةالالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمو  ( من1990)بصمممميغتها المعدلة في   1985أو   1985 طبعتي

 بشرط استيفاء جميع الشروط التالية:

 أن يستوفي تصميم الطرد الموافقة المتعددة األطراف؛ ‘1’

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1أن تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم  -

 من  ذه الالئحة؛  7- 2تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل  أن  -

 من  ذه الالئحة؛   7و   5و   4و   3و   1أن تطبق اشتراطات وضوابط النقل الواردة في األجزاء   -

انشممممطارية    في حالة الطرود التي تحتون على مواد   11- 11- 4- 6أن يسممممتوفى الشممممرط المب ن في   -
 وُتنَقل جوا ؛

نعت طبقا  لتصممممممميم الطرد   )ب( المعتمد من السمممممملطة المشتصممممممة بموج   يجوز مواصمممممملة اسممممممتشدام العبوات التي صممممممُ
  2012  أو   2009أو    2005( أو  2003)بصمممميغتها المعدلة في    1996)صمممميغة معدلة( أو    1996أو    1996 طبعة 

، شمريطة اسمتيفاء الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشمعة، الصمادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من
 جميع الشروط التالية:

 ؛2025كانون األول/ديسمبر  31أن يستوفي تصميم الطرد الموافقة المتعددة األطراف بعد  ‘1’

 من  ذه الالئحة؛ 1-3-5-1تستوفى الشروط المنطبقة الواردة في الرقم أن  ‘2’

 من  ذه الالئحة؛ 7-2أن تطبق حدود النشاط اإلشعاعي وعناصر التصنيف الواردة في الفصل  ‘3’

 من  ذه الالئحة. 7و 5و 4و 3و 1وضوابط النقل الواردة في األجزاء  أن تطبق اشتراطات ‘4’

  1985 ال يسمممممممممممح بالبدء في تصممممممممممنيع العبوات من جديد طبقا  لتصممممممممممميم الطرد المعتمد الذن يسممممممممممتوفي أحكام طبعتي 6-4-24-3
 المشعة، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد  ( من1990)بصيغتها المعدلة في  1985 أو
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 1996أو طبعة    1996ال ُيسمح بالبدء في تصنيع العبوات من جديد طبقا  لتصميم الطرد المعتمد الذن يستوفي أحكام طبعة   6-4-24-4
الصممادرة عن الوكالة الدولية  واد المشممعة،الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للم من 2012أو   2009أو   2005( أو 2003)بصمميغتها المعدلة في 

 .2028كانون األول/ديسمبر  31للطاقة الذرية، بعد 

الطبعة الســابعة   مواد االنشــطارية بموجب الالئحة النموذجية المرفقة بالطبعة الســادســة عشــرة المنقحة أوالالطرود المســتثناة من اشــتراطات  
من الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد    من 2009بنقل البضــــــــائع الخطرة )طبعة عشــــــــرة المنقحة لتوصــــــــيات األمم المتحدة المتعلقة  

 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية( المشعة،

ب )انشممممممطارن( وفقا  FISSILEيجوز مواصمممممملة نقل الطرود التي تحتون على مواد انشممممممطارية مسممممممتثناة من التصممممممنيف ب 6-4-24-5
الطبعة السمممابعة عشمممرة  ‘ من الالئحة النموذجية المرفقة بالطبعة السمممادسمممة عشمممرة المنقحة أو3‘ ‘ أو1)أ(‘ -3-2-7-2لالشمممتراطات المب نة في 

الدولية للطاقة   ألنظمة الوكالة  2009 ‘ من طبعة3‘ ‘ أو1)أ(‘417المنقحة لتوصممممممممممميات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضمممممممممممائع الشط رة )الفقرة 
إذا طبقت حدود كتلة  انشمطارية بكميات مسمتثناة إال الذرية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشمعة( ومعدة للنقل على شمكل مواد غ ر انشمطارية أو

 حصرن.من  ات ن الطبعت ن على نوع وس لة النقل. وتنقل الشحنة بموج  االستشدام ال 5-3-2-7-2الشحنات الواردة في الجدول 

ــكل الخاص المعتمدة بموجب أحكام طبعات   ــعة ذات الشـــ ــيغتها المعدلة في   1985أو    1985المواد المشـــ  1996أو   1996( أو  1990)بصـــ
  الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشــعة،من   2012أو    2009أو    2005( أو  2003)بصــيغتها المعدلة في   1996)صــيغة منقحة( أو  
 ة الدولية للطاقة الذريةالصادرة عن الوكال

يجوز مواصممملة اسمممتشدام المواد المشمممعة ذات الشمممكل الشاص المصمممنوعة وفقا  لتصمممميم اعتمدته السممملطة المشتصمممة من  6-4-24-6
)بصمممممممميغتها المعدلة في 1996)صمممممممميغة منقحة( و1996و  1996( و1990)بصمممممممميغتها المعدلة في    1985و 1985طرف واحد بموج  طبعات  

الصممممممممممادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كانت   الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشممممممممممعة، من  2012و  2009و  2005( و2003
د المشمممعة ذات  . وال يجوز السمممماح ببدء صمممنع جديد لتلك الموا1-3-5-1مسمممتوفية لبرنامج ضممممان الجودة اإللزامي وفقا  للشمممروط المنطبقة في  

( من 1990)بصممممميغتها المعدلة في  1985أو   1985الشمممممكل الشاص وفقا  لتصمممممميم اعتمدته السممممملطة المشتصمممممة من طرف واحد بموج  طبعة  
عة  الصممممادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وال يجوز السممممماح ببدء صممممنع جديد للمواد المشمممم   الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشممممعة،

)صمممممميغة منقحة(   1996و  1996ذات الشممممممكل الشاص المصممممممنوعة وفقا  لتصممممممميم اعتمدته السمممممملطة المشتصممممممة من طرف واحد بموج  طبعات  
الصمممممممادرة عن الوكالة  الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشمممممممعة،من   2012و  2009و 2005( و2003)بصممممممميغتها المعدلة في   1996و

 .2025كانون األول/ديسمبر  31د بع الدولية للطاقة الذرية،
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 5-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار الحاويات الوسيطة للسوائب

 عامة اشتراطات 6-5-1

 نطاق التطبيق 6-5-1-1
لنقل بعض البضمممممممائع الشطرة،  تنطبق االشمممممممتراطات الواردة في  ذه الالئحة على الحاويات الوسممممممميطة للسممممممموائ  المعدة  6-5-1-1-1

 قد تقتضيه بعض طرائق بع نها من اشتراطات خاصة. تنص على ما وتضع  ذه األحكام االشتراطات العامة للنقل المتعدد الوسائط وال

اسمممممممتنادا  إلى الحاويات الوسممممممميطة الجارن  3-5-6ُوضمممممممعت االشمممممممتراطات الشاصمممممممة بالحاويات الوسممممممميطة المب َّنة في  6-5-1-1-2
مها حاليا . ولكن، مراعاة للتطورات في العلوم والتكنولوجيا، ال اعتراض على اسمممممممممتشدام حاويات وسممممممممميطة ذات مواصمممممممممفات تشتل  عن اسمممممممممتشدا

، شممممريطة أن تكون  ذه الحاويات الوسمممميطة فعالة بنفس القدر، ومقبولة لدى السمممملطة المشتصممممة، 5-5-6و 3-5-6المواصممممفات الموضممممحة في 
بنجاح. ويمكن قبول طرائق اختبار وفحص تشتل  عن الطرائق المب َّنة في   6-5-6و 4-5-6طات الموصمموفة في وقادرة على اسممتيفاء االشممترا

  ذه الالئحة، شريطة أن تكون مكافئة لها.

يشضممممع بناء الحاويات الوسمممميطة وتجه ز ا واختبار ا ووضممممع العالمات عل ها وتشممممغ لها لموافقة السمممملطة المشتصممممة في   6-5-1-1-3
 تعتمد فيه الحاويات الوسيطة.البلد الذن 

يقدم صّناع الحاويات الوسيطة وموزعو ا التالون معلومات عن اإلجراءات الواج  اتباعها، ووصفا  ألنواع وأبعاد وسائل  6-5-1-1-4
للنقل، قادرة على  ي مقدمة  اإلغالق )بما في ذلك الحشمممممممايا المطلوبة( وأن عناصمممممممر أخرى الزمة لضممممممممان أن تكون الحاويات الوسممممممميطة، كما

 اجتياز اختبارات األداء المنطبقة في  ذا الفصل.

 تعاريف 6-5-1-2
في ذلك الفتحات ووسمممائل إغالقها، ولكنه  )في جميع فئات الحاويات الوسممميطة بشالف الحاويات الوسممميطة المرنة( يعني الوعاء ذاته، بما  الجسمممم

 يشمل معدات التشغ ل؛ ال

ل من امتداد  إطار مرك  بجسمم الحاوية الوسميطة أو عروة أو حلقة أو يطة المرنة للسموائ ( تعني أن حمالة أو)للحاويات الوسم  أداة المناولة مشمكَّ
 لمادة جسم الحاوية الوسيطة؛

 معداتها الهيكلية وأوبر كتلة صافية مسموح بها؛  تعني كتلة جسم الحاوية الوسيطة ومعدات تشغ لها أو أوبر كتلة إجمالية مسموح بها 

، عندما تسممممتشدم بشصمممموص األوعية الداخلية في الحاويات الوسمممميطة المركبة، تفهم على أنها تشمممممل البوليمرات األخرى مثل اد البالسممممتيكيةالمو 
 المطاط؛

)للحاويات الوسمممميطة المعدنية( تعني مزودة بحماية إضممممافية ضممممد الصممممدم، ومن أشممممكال الحماية، على سممممب ل المثال، أن تشممممّ د من جدار   محمية
 في شكل إطار ذن غالف معدني شبكي؛ جدار مزدوج، أو د الطبقات أومتعد

تصممريف الضممغط والسممالمة والتسممش ن والعزل الحرارن    -بحسمم  فئة الحاويات الوسمميطة    -تعني وسممائل الملء والتفريغ، وتعني   معدات التشممغ ل
 وأدوات القياس؛

ت الوسمممميطة المرنة( تعني أجزاء التقوية، والربط، والمناولة، والحماية، وتثب ت  )في جميع فئات الحاويات الوسمممميطة غ ر الحاويا المعدات الهيكلية
 القاعدية في الحاويات الوسمممميطة المركبة التي يوجد بها وعاء داخلي من البالسممممتيك، والحاويات الوسمممميطة  طبلية التحم ل في ذلك   أجزاء الجسممممم، بما 

 الشش ؛ المصنوعة من الكرتون الليفي أو

 فتائل مفردة من مادة بالستيكية مناسبة. )في الحاويات الوسيطة المرنة( يعني مادة مصنوعة من أشرطة ممددة أو نسوجالبالستيك الم
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 1996أو طبعة    1996ال ُيسمح بالبدء في تصنيع العبوات من جديد طبقا  لتصميم الطرد المعتمد الذن يستوفي أحكام طبعة   6-4-24-4
الصممادرة عن الوكالة الدولية  واد المشممعة،الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للم من 2012أو   2009أو   2005( أو 2003)بصمميغتها المعدلة في 

 .2028كانون األول/ديسمبر  31للطاقة الذرية، بعد 

الطبعة الســابعة   مواد االنشــطارية بموجب الالئحة النموذجية المرفقة بالطبعة الســادســة عشــرة المنقحة أوالالطرود المســتثناة من اشــتراطات  
من الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد    من 2009بنقل البضــــــــائع الخطرة )طبعة عشــــــــرة المنقحة لتوصــــــــيات األمم المتحدة المتعلقة  

 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية( المشعة،

ب )انشممممممطارن( وفقا  FISSILEيجوز مواصمممممملة نقل الطرود التي تحتون على مواد انشممممممطارية مسممممممتثناة من التصممممممنيف ب 6-4-24-5
الطبعة السمممابعة عشمممرة  ‘ من الالئحة النموذجية المرفقة بالطبعة السمممادسمممة عشمممرة المنقحة أو3‘ ‘ أو1)أ(‘ -3-2-7-2لالشمممتراطات المب نة في 

الدولية للطاقة   ألنظمة الوكالة  2009 ‘ من طبعة3‘ ‘ أو1)أ(‘417المنقحة لتوصممممممممممميات األمم المتحدة المتعلقة بنقل البضمممممممممممائع الشط رة )الفقرة 
إذا طبقت حدود كتلة  انشمطارية بكميات مسمتثناة إال الذرية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشمعة( ومعدة للنقل على شمكل مواد غ ر انشمطارية أو

 حصرن.من  ات ن الطبعت ن على نوع وس لة النقل. وتنقل الشحنة بموج  االستشدام ال 5-3-2-7-2الشحنات الواردة في الجدول 

ــكل الخاص المعتمدة بموجب أحكام طبعات   ــعة ذات الشـــ ــيغتها المعدلة في   1985أو    1985المواد المشـــ  1996أو   1996( أو  1990)بصـــ
  الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشــعة،من   2012أو    2009أو    2005( أو  2003)بصــيغتها المعدلة في   1996)صــيغة منقحة( أو  
 ة الدولية للطاقة الذريةالصادرة عن الوكال

يجوز مواصممملة اسمممتشدام المواد المشمممعة ذات الشمممكل الشاص المصمممنوعة وفقا  لتصمممميم اعتمدته السممملطة المشتصمممة من  6-4-24-6
)بصمممممممميغتها المعدلة في 1996)صمممممممميغة منقحة( و1996و  1996( و1990)بصمممممممميغتها المعدلة في    1985و 1985طرف واحد بموج  طبعات  

الصممممممممممادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا كانت   الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشممممممممممعة، من  2012و  2009و  2005( و2003
د المشمممعة ذات  . وال يجوز السمممماح ببدء صمممنع جديد لتلك الموا1-3-5-1مسمممتوفية لبرنامج ضممممان الجودة اإللزامي وفقا  للشمممروط المنطبقة في  

( من 1990)بصممممميغتها المعدلة في  1985أو   1985الشمممممكل الشاص وفقا  لتصمممممميم اعتمدته السممممملطة المشتصمممممة من طرف واحد بموج  طبعة  
عة  الصممممادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وال يجوز السممممماح ببدء صممممنع جديد للمواد المشمممم   الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشممممعة،

)صمممممميغة منقحة(   1996و  1996ذات الشممممممكل الشاص المصممممممنوعة وفقا  لتصممممممميم اعتمدته السمممممملطة المشتصممممممة من طرف واحد بموج  طبعات  
الصمممممممادرة عن الوكالة  الالئحة التنظيمية للنقل المأمون للمواد المشمممممممعة،من   2012و  2009و 2005( و2003)بصممممممميغتها المعدلة في   1996و

 .2025كانون األول/ديسمبر  31د بع الدولية للطاقة الذرية،
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 5-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار الحاويات الوسيطة للسوائب

 عامة اشتراطات 6-5-1

 نطاق التطبيق 6-5-1-1
لنقل بعض البضمممممممائع الشطرة،  تنطبق االشمممممممتراطات الواردة في  ذه الالئحة على الحاويات الوسممممممميطة للسممممممموائ  المعدة  6-5-1-1-1

 قد تقتضيه بعض طرائق بع نها من اشتراطات خاصة. تنص على ما وتضع  ذه األحكام االشتراطات العامة للنقل المتعدد الوسائط وال

اسمممممممتنادا  إلى الحاويات الوسممممممميطة الجارن  3-5-6ُوضمممممممعت االشمممممممتراطات الشاصمممممممة بالحاويات الوسممممممميطة المب َّنة في  6-5-1-1-2
مها حاليا . ولكن، مراعاة للتطورات في العلوم والتكنولوجيا، ال اعتراض على اسمممممممممتشدام حاويات وسممممممممميطة ذات مواصمممممممممفات تشتل  عن اسمممممممممتشدا

، شممممريطة أن تكون  ذه الحاويات الوسمممميطة فعالة بنفس القدر، ومقبولة لدى السمممملطة المشتصممممة، 5-5-6و 3-5-6المواصممممفات الموضممممحة في 
بنجاح. ويمكن قبول طرائق اختبار وفحص تشتل  عن الطرائق المب َّنة في   6-5-6و 4-5-6طات الموصمموفة في وقادرة على اسممتيفاء االشممترا

  ذه الالئحة، شريطة أن تكون مكافئة لها.

يشضممممع بناء الحاويات الوسمممميطة وتجه ز ا واختبار ا ووضممممع العالمات عل ها وتشممممغ لها لموافقة السمممملطة المشتصممممة في   6-5-1-1-3
 تعتمد فيه الحاويات الوسيطة.البلد الذن 

يقدم صّناع الحاويات الوسيطة وموزعو ا التالون معلومات عن اإلجراءات الواج  اتباعها، ووصفا  ألنواع وأبعاد وسائل  6-5-1-1-4
للنقل، قادرة على  ي مقدمة  اإلغالق )بما في ذلك الحشمممممممايا المطلوبة( وأن عناصمممممممر أخرى الزمة لضممممممممان أن تكون الحاويات الوسممممممميطة، كما

 اجتياز اختبارات األداء المنطبقة في  ذا الفصل.

 تعاريف 6-5-1-2
في ذلك الفتحات ووسمممائل إغالقها، ولكنه  )في جميع فئات الحاويات الوسممميطة بشالف الحاويات الوسممميطة المرنة( يعني الوعاء ذاته، بما  الجسمممم

 يشمل معدات التشغ ل؛ ال

ل من امتداد  إطار مرك  بجسمم الحاوية الوسميطة أو عروة أو حلقة أو يطة المرنة للسموائ ( تعني أن حمالة أو)للحاويات الوسم  أداة المناولة مشمكَّ
 لمادة جسم الحاوية الوسيطة؛

 معداتها الهيكلية وأوبر كتلة صافية مسموح بها؛  تعني كتلة جسم الحاوية الوسيطة ومعدات تشغ لها أو أوبر كتلة إجمالية مسموح بها 

، عندما تسممممتشدم بشصمممموص األوعية الداخلية في الحاويات الوسمممميطة المركبة، تفهم على أنها تشمممممل البوليمرات األخرى مثل اد البالسممممتيكيةالمو 
 المطاط؛

)للحاويات الوسمممميطة المعدنية( تعني مزودة بحماية إضممممافية ضممممد الصممممدم، ومن أشممممكال الحماية، على سممممب ل المثال، أن تشممممّ د من جدار   محمية
 في شكل إطار ذن غالف معدني شبكي؛ جدار مزدوج، أو د الطبقات أومتعد

تصممريف الضممغط والسممالمة والتسممش ن والعزل الحرارن    -بحسمم  فئة الحاويات الوسمميطة    -تعني وسممائل الملء والتفريغ، وتعني   معدات التشممغ ل
 وأدوات القياس؛

ت الوسمممميطة المرنة( تعني أجزاء التقوية، والربط، والمناولة، والحماية، وتثب ت  )في جميع فئات الحاويات الوسمممميطة غ ر الحاويا المعدات الهيكلية
 القاعدية في الحاويات الوسمممميطة المركبة التي يوجد بها وعاء داخلي من البالسممممتيك، والحاويات الوسمممميطة  طبلية التحم ل في ذلك   أجزاء الجسممممم، بما 

 الشش ؛ المصنوعة من الكرتون الليفي أو

 فتائل مفردة من مادة بالستيكية مناسبة. )في الحاويات الوسيطة المرنة( يعني مادة مصنوعة من أشرطة ممددة أو نسوجالبالستيك الم
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 فئات الحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-1-3

 ، تتكون من جسم معدني مع وسائل التشغ ل والمعدات الهيكلية المناسبة.الحاويات الوسيطة المعدنية 6-5-1-3-1

خليط من  أية مادة أخرى مرنة أو قماش منسممممموج أو ، تتكون من جسمممممم يتأل  من غشممممماء أوالحاويات الوسممممميطة المرنة 6-5-1-3-2
 بطانة إذا لزم ذلك، إلى جان  أية وسائل تشغ ل وأدوات مناولة مناسبة.  ذه المواد، ومن طالء داخلي أو

، يمكن أن يزود  صممممل تتكون من جسممممم من البالسممممتيك ال، ةصمممملب الحاويات الوسمممميطة المصممممنوعة من مواد بالسممممتيكية  6-5-1-3-3
 بمعدات هيكلية إلى جان  وسائل مناسبة للتشغ ل.

، تتأل  من معدات هيكلية في شمكل غالف خارجي صمل  يضمم وعاء داخليا  من البالسمتيك الحاويات الوسميطة المركبة 6-5-1-3-4
ات الوسمممممممممممممميطة مبنية بح ا يشممممممممممممممكل الوعاء الداخلي والغالف الشارجي، عند  أية معدات هيكلية أخرى. وتكون الحاوي  وأية معدات تشممممممممممممممغ ل أو

 واحدة. تفرل كوحدة تنقل أو تشزن أو تجميعهما، وحدة واحدة متكاملة تستشدم على  ذا النحو، فت بأ أو

)ةبعات( علوية وسممفلية ، تتأل  من جسممم من الكرتون الليفي بأغطية الحاويات الوسمميطة المصممنوعة من الكرتون الليفي 6-5-1-3-5
 بدونها، وإذا اقتضى األمر ببطانة داخلية )ولكن دون عبوات داخلية(، ومعدات تشغ ل ومعدات هيكلية مناسبة. منفصلة أو

قابل للثني مع بطانة داخلية )ولكن دون عبوات داخلية(   أو  صل ، تتكون من جسم خشبي الحاويات الوسيطة الششبية 6-5-1-3-6
 شغ ل هيكلية مناسبة.ومزود بمعدات ت 

 نظام الرموز الداللية للحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-1-4

 و محمدد في )ب(؛  حروف كب رة كمما  و محمدد في )أ(، يل همما حرف أو يتكّون الرمز من رقم ن عرب  ن على نحو مما 6-5-1-4-1
 الحاوية الوسيطة.عربي يش ر إلى فئة  ثم يلي ذلك، ح ن يشترط في مقطع من المقاطع، رقم

 
 )أ(
 

 النوع 
 المفرغة  للمواد الصلبة المملوءة أو

 بار( 0,1ك لوباسكال )  10تحت ضغط يتجاوز  بالجاذبية   للسوائل 
 31 21 11 صلبة  

 - - 13 مرنة

 المواد )ب(

A )فوالذ )جميع األنواع والمعالجات السطحية 
B ألومن وم 
C خش  طبيعي 
D خش  رقائقي 
F   معاد التكوينخش 
G ورتون ليفي 
H مواد بالستيكية 
L نسيج 

M ورق، متعدد الطبقات 
N األلومن وم(. معدن )غ ر الفوالذ أو 

  في حالة الحاويات الوسممميطة المركبة، يكت  حرفان كب ران من الحروف الالت نية على التوالي في الشانة الثانية من الرمز. 6-5-1-4-2
 الداخلي للحاوية الوسيطة ويش ر الثاني إلى الوعاء الشارجي للحاوية الوسيطة.يش ر األول إلى مادة الوعاء 

 تم تع  ن األنواع والرموز التالية للحاويات الوسيطة للسوائ : 6-5-1-4-3
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 الفقرة  الرمز  فئة الحاوية  مادة صنع الحاوية الوسيطة  
 1-5-5-6   معدنية

A بالجاذبيةللمواد الصلبة، تمأل وتفرل   فوالذ 
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط

 للسوائل

11A 
21A 
31A 

 

B للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية ألومن وم 
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط

 للسوائل

11B 
21B 
31B 

 

N  للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية األلومن وم  معدن غ ر الفوالذ أو 
 الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغطللمواد  

 للسوائل

11N 
21N 
31N 

 

 2-5-5-6   مرنة
H بطانة بالستيك منسوج بدون طالء أو بالستيك 

 بالستيك منسوج مطلي
 بالستيك منسوج مبطن

 بالستيك منسوج مطلي ومبطن
 رقائق بالستيكية

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

 

L بطانة بدون طالء أو نسيج 
 مطلي
 مبطن

 مطلي ومبطن

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

 

M  متعدد الجدران ورق 
 متعدد الجدران، مقاوم للماء

13M1 
13M2 

 

H  للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، ومزودة بمعدات هيكلية ةصلبمواد بالستيكية 
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، قائمة بدون تربيط

 تحت الضغط، مزودة بمعدات هيكليةللمواد الصلبة، تمأل وتفرل  
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط، قائمة بدون تربيط

 للسوائل، مزودة بمعدات هيكلية
 للسوائل، قائمة بدون تربيط

11H1 
11H2 
21H1 
21H2 
31H1 
31H2 

6-5-5-3 

HZ   من داخلي  وعــــاء  مع  مركبــــة 
 )أ( البالستيك 

 صل  بالجاذبية، مع وعاء داخلي من البالستيك ال للمواد الصلبة، تمأل وتفرل  
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، مع وعاء داخلي من البالستيك المرن 

للمواد الصمممممممممملبة، تمأل وتفرل تحت الضممممممممممغط، مع وعاء داخلي من البالسممممممممممتيك  
 صل ال

 المرن للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط، مع وعاء داخلي من البالستيك  
 صل للسوائل، مع وعاء داخلي من البالستيك ال

 للسوائل، مع وعاء داخلي من البالستيك المرن 

11HZ1 
 

11HZ2 
 

21HZ1 
21HZ2 
31HZ1 
31HZ2 

6-5-5-4  

G   11 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية كرتون ليفيG 6-5-5-5 
 6-5-5-6   خشبية

C 11 وتفرل بالجاذبية، مع بطانة داخليةللمواد الصلبة، تمأل   خش  طبيعيC  
D    11 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، مع بطانة داخلية خشD 

F 11 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، مع بطانة داخلية خش  معاد التكوينF 
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 فئات الحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-1-3

 ، تتكون من جسم معدني مع وسائل التشغ ل والمعدات الهيكلية المناسبة.الحاويات الوسيطة المعدنية 6-5-1-3-1

خليط من  أية مادة أخرى مرنة أو قماش منسممممموج أو ، تتكون من جسمممممم يتأل  من غشممممماء أوالحاويات الوسممممميطة المرنة 6-5-1-3-2
 بطانة إذا لزم ذلك، إلى جان  أية وسائل تشغ ل وأدوات مناولة مناسبة.  ذه المواد، ومن طالء داخلي أو

، يمكن أن يزود  صممممل تتكون من جسممممم من البالسممممتيك ال، ةصمممملب الحاويات الوسمممميطة المصممممنوعة من مواد بالسممممتيكية  6-5-1-3-3
 بمعدات هيكلية إلى جان  وسائل مناسبة للتشغ ل.

، تتأل  من معدات هيكلية في شمكل غالف خارجي صمل  يضمم وعاء داخليا  من البالسمتيك الحاويات الوسميطة المركبة 6-5-1-3-4
ات الوسمممممممممممممميطة مبنية بح ا يشممممممممممممممكل الوعاء الداخلي والغالف الشارجي، عند  أية معدات هيكلية أخرى. وتكون الحاوي  وأية معدات تشممممممممممممممغ ل أو

 واحدة. تفرل كوحدة تنقل أو تشزن أو تجميعهما، وحدة واحدة متكاملة تستشدم على  ذا النحو، فت بأ أو

)ةبعات( علوية وسممفلية ، تتأل  من جسممم من الكرتون الليفي بأغطية الحاويات الوسمميطة المصممنوعة من الكرتون الليفي 6-5-1-3-5
 بدونها، وإذا اقتضى األمر ببطانة داخلية )ولكن دون عبوات داخلية(، ومعدات تشغ ل ومعدات هيكلية مناسبة. منفصلة أو

قابل للثني مع بطانة داخلية )ولكن دون عبوات داخلية(   أو  صل ، تتكون من جسم خشبي الحاويات الوسيطة الششبية 6-5-1-3-6
 شغ ل هيكلية مناسبة.ومزود بمعدات ت 

 نظام الرموز الداللية للحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-1-4

 و محمدد في )ب(؛  حروف كب رة كمما  و محمدد في )أ(، يل همما حرف أو يتكّون الرمز من رقم ن عرب  ن على نحو مما 6-5-1-4-1
 الحاوية الوسيطة.عربي يش ر إلى فئة  ثم يلي ذلك، ح ن يشترط في مقطع من المقاطع، رقم

 
 )أ(
 

 النوع 
 المفرغة  للمواد الصلبة المملوءة أو

 بار( 0,1ك لوباسكال )  10تحت ضغط يتجاوز  بالجاذبية   للسوائل 
 31 21 11 صلبة  

 - - 13 مرنة

 المواد )ب(

A )فوالذ )جميع األنواع والمعالجات السطحية 
B ألومن وم 
C خش  طبيعي 
D خش  رقائقي 
F   معاد التكوينخش 
G ورتون ليفي 
H مواد بالستيكية 
L نسيج 

M ورق، متعدد الطبقات 
N األلومن وم(. معدن )غ ر الفوالذ أو 

  في حالة الحاويات الوسممميطة المركبة، يكت  حرفان كب ران من الحروف الالت نية على التوالي في الشانة الثانية من الرمز. 6-5-1-4-2
 الداخلي للحاوية الوسيطة ويش ر الثاني إلى الوعاء الشارجي للحاوية الوسيطة.يش ر األول إلى مادة الوعاء 

 تم تع  ن األنواع والرموز التالية للحاويات الوسيطة للسوائ : 6-5-1-4-3
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 الفقرة  الرمز  فئة الحاوية  مادة صنع الحاوية الوسيطة  
 1-5-5-6   معدنية

A بالجاذبيةللمواد الصلبة، تمأل وتفرل   فوالذ 
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط

 للسوائل

11A 
21A 
31A 

 

B للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية ألومن وم 
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط

 للسوائل

11B 
21B 
31B 

 

N  للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية األلومن وم  معدن غ ر الفوالذ أو 
 الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغطللمواد  

 للسوائل

11N 
21N 
31N 

 

 2-5-5-6   مرنة
H بطانة بالستيك منسوج بدون طالء أو بالستيك 

 بالستيك منسوج مطلي
 بالستيك منسوج مبطن

 بالستيك منسوج مطلي ومبطن
 رقائق بالستيكية

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

 

L بطانة بدون طالء أو نسيج 
 مطلي
 مبطن

 مطلي ومبطن

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

 

M  متعدد الجدران ورق 
 متعدد الجدران، مقاوم للماء

13M1 
13M2 

 

H  للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، ومزودة بمعدات هيكلية ةصلبمواد بالستيكية 
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، قائمة بدون تربيط

 تحت الضغط، مزودة بمعدات هيكليةللمواد الصلبة، تمأل وتفرل  
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط، قائمة بدون تربيط

 للسوائل، مزودة بمعدات هيكلية
 للسوائل، قائمة بدون تربيط

11H1 
11H2 
21H1 
21H2 
31H1 
31H2 

6-5-5-3 

HZ   من داخلي  وعــــاء  مع  مركبــــة 
 )أ( البالستيك 

 صل  بالجاذبية، مع وعاء داخلي من البالستيك ال للمواد الصلبة، تمأل وتفرل  
 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، مع وعاء داخلي من البالستيك المرن 

للمواد الصمممممممممملبة، تمأل وتفرل تحت الضممممممممممغط، مع وعاء داخلي من البالسممممممممممتيك  
 صل ال

 المرن للمواد الصلبة، تمأل وتفرل تحت الضغط، مع وعاء داخلي من البالستيك  
 صل للسوائل، مع وعاء داخلي من البالستيك ال

 للسوائل، مع وعاء داخلي من البالستيك المرن 

11HZ1 
 

11HZ2 
 

21HZ1 
21HZ2 
31HZ1 
31HZ2 

6-5-5-4  

G   11 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية كرتون ليفيG 6-5-5-5 
 6-5-5-6   خشبية

C 11 وتفرل بالجاذبية، مع بطانة داخليةللمواد الصلبة، تمأل   خش  طبيعيC  
D    11 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، مع بطانة داخلية خشD 

F 11 للمواد الصلبة، تمأل وتفرل بالجاذبية، مع بطانة داخلية خش  معاد التكوينF 

 الشارجي.  )ب( لبيان طبيعة المادة المستشدمة في صنع الغالف 1- 4- 1- 5- 6بحرف الت ني كب ر وفقا  للفقرة    Zيستكمل الرمز باالستعاضة عن الحرف   )أ( 
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أن الحاوية الوسممميطة، على الرغم من أنها من   "W"بعد رمز الحاوية الوسممميطة. ويعني الحرف   "W"قد يأتي الحرف  6-5-1-4-4
وتعتبر مماثلة وفقا  لالشمممممممتراطات الواردة  5-5-6صمممممممفات تشتل  عما جاء في القسمممممممم  نفس النوع الذن يشممممممم ر إليه الرمز، فإنها مصمممممممنوعة بموا

 .2-1-1-5-6 في

 وضع العالمات 6-5-2

 العالمات األولية 6-5-2-1
ول حاوية وسممممميطة للسممممموائ  مصمممممنوعة ومعدة لالسمممممتشدام وفقا  لهذه الالئحة تحمل عالمات دائمة مقروءة توضمممممع في   6-5-2-1-1

 يلي: مم، ويج  أن تب ن ما 12يقل ارتفاع الحروف واألرقام والرموز عن   مكان تسهل رؤيته. وال

 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات )أ(

الصممممممممهريج النقال  حاوية السمممممممموائ  المرنة أو بات أن العبوة أوال يسممممممممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إث  
- 6 أو  3- 6 أو   2- 6 أو   1- 6حاوية الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو 
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5
العالمات، يجوز وضمممممممممممممع الحرف ن الكب رين  تنقش عل ها   في حالة الحاويات الوسممممممممممممميطة المعدنية التي ُتشتم أو 
 ب بدال  من الرمز؛UNب

 ؛4-1-5-6 الرمز الذن يدل على نوع الحاوية الوسيطة وفقا  للفقرة )ب(
 حرف كب ر يش ر إلى مجموعة )مجموعات( التعبئة التي اعتمد لها النموذج التصميمي: )ج(

'1' X  للمجموعاتI  وII وIII   المواد الصلبة فقط(؛)الحاويات الوسيطة في حالة 
'2' Y   لمجموعتي التعبئةII  وIII؛ 
'3' Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 شهر وسنة الصنع )آخر رقم ن(؛ )د(
الدول المرخصممممة بتشصمممميص العالمة، ويعّبر عنها بالعالمة المم زة المسممممتشدمة في المركبات في نظام المرور  )ه(

 ؛( 1) الدولي
 تحدد ا السلطة المشتصة؛ ك من عالمات التعرف على الحاوية الوسيطة كمارمز الصانع وغ ر ذل اسم أو )و(
 ب؛0ب حمل اختبار التنض د بالك لوغرام. وللحاويات الوسيطة غ ر المصممة للتنض د، توضع العالمة )ز(
 الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها بالك لوغرامات. )ح(

بالتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية أدناه. وتتيح دائما  العالمات المطلوبة  يطبق وضع العالمات األولية المطلوبة أعاله  
 األولية. وأن عالمة إضافية ترخص بها السلطة المشتصة سهولة التعرف على العالمات 2-2-5-6بموج  الفقرة 

يج  أن تكون   2-2-5-6وكل عالمة من العالمات التي يلزم وضممممممممعها وفقا  للفقرات الفرعية من )أ( إلى )ح( وللفقرة  
 يسهل التعرف عل ها. مسافة، كيما منفصلة عن األخرى بصورة واضحة، على سب ل المثال بشرطة مائلة أو

. 1-2-1حسممبما ورد في   تدوير ا  أُع دب على الحاويات الوسمميطة المصممّنعة من مواد بالسممتيكية  RECتوضممع العالمة ب 6-5-2-1-2
. وفيما يتعلق بالوعاء الداخلي للحاويات 1-1-2-5-6لصممممممممملبة بقرب العالمات المذكورة في  وتوضمممممممممع  ذه العالمة على الحاويات الوسممممممممميطة ا

 .4-2-2-5-6الوسيطة المركبة، توضع  ذه العالمة بقرب العالمات المذكورة في 

 __________ 

للسممممم ر على الطرق أو   1949وفق اتفاةية جنيف لعام    العالمة المم زة لدولة التسمممممج ل والمسمممممتشدمة في الشممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال   (1) 
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 فيما يلي أمثلة عالمات لمشتل  أنواع الحاويات الوسيطة وفقا  للفقرات الفرعية من )أ( إلى )ح( أعاله: 6-5-2-1-3

 

11A/Y/02 99 

NL/Mulder 007 

5500/1500 

 IIلحاوية وسمميطة معدنية للمواد الصمملبة تفرل بالجاذبية ومصممنوعة من الصممل /لمجموعتي التعبئة  
ومن نموذج   Mulderمرخصممممممممممة من  ولندا/صممممممممممنعها  / 1999مصممممممممممنعة في شممممممممممباط/فبراير  / IIIو

حمولة اختبار التنضممممم د بالك لو  / 007مسممممملسمممممل   تصمممممميمي خصمممممصمممممت له السممممملطة المشتصمممممة رقم
 غرام/الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها بالك لو غرام. 

 

13H3/Z/03 01 

F/Meunier 1713 

0/1500 

لحاوية وسممممميطة مرنة للمواد الصممممملبة تفرل بالجاذبية مثال  ومصمممممنوعة من البالسمممممتيك المنسممممموج مع  
 بطانة/غ ر مصممة للتنض د.  

 

31H1/Y/04 99 

GB/9099 
10800/1200 

للسمممموائل مصممممنوعة من البالسممممتيك بمعدات هيكلية تتحمل    صممممل لحاوية وسمممميطة من البالسممممتيك ال
 حمل التنض د. 

 

31HA1/Y/05 01 

D/Muller 1683 

10800/1200 

وغالف خارجي    صممل لحاوية وسمميطة مركبة للسمموائ  للسمموائل ذات وعاء داخلي من البالسممتيك ال
 من الفوالذ. 

 

11C/X/01 02 

S/Aurigny 9876 

3000/910 

لحاوية وسممممممميطة مصمممممممنوعة من الششممممممم  لنقل المواد الصممممممملبة مع بطانة داخلية ومرخصمممممممة للمواد  
 . IIIو IIو Iالصلبة في مجموعات التعبئة  

عندما تكون الحاوية الوسممممممممميطة للسممممممممموائ  مطابقة لنموذج تصمممممممممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممممممممميمية المشتبرة  6-5-2-1-4
 للحاويات الوسمممممميطة، بما في ذلك نموذج تصممممممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصممممممميمية المشتبرة للعبوات أو العبوات الكب رة، يجوز أن تحمل

ا حاوية ب ن ما اسمتوفي من اشمتراطات اختبار األداء ذات الصملة. وعندما تكون أوثر من عالمة ظا رة  على الحاوية الوسميطة أوثر من عالمة ت 
 ، يج  أن تظهر العالمات على مقربة من بعضها، ويج  أن تكون كل عالمة ظا رة  بكاملهاب.وسيطة للسوائ 

 وضع العالمات اإلضافية 6-5-2-2

، وباإلضمممممممافة إلى ذلك المعلومات التالية التي يمكن 1-2-5-6مات المطلوبة بموج  تحمل كل حاوية وسممممممميطة العال 6-5-2-2-1
ر للفحص:  أن تسجل على لوحة مقاومة للتآول مثبتة بصفة دائمة في مكان متيسّ 

 العالمات اإلضافية 
 فئة الحاوية الوسيطة  

 خشبية  كرتون ليفي  مركبة صلب بالستيك  معدنية 
   X X X س20ºفي درجة حرارة    )أ(السعة باللترات

 X X X X X )أ(وتلة الوزن الفارل بالك لوغرامات

   X X  إذا انطبق  )أ(ضغط االختبار المانومترن بالك لوباسكال )أو بار( 
   X X X إذا انطبق  )أ(الضغط األقصى للملء/التفريغ بالك لوباسكال )أو بار( 

     X لسمكها بالمليمتراتمادة صنع جسم الحاوية ,الحد األدنى  
   X X X تاري  آخر اختبار لمنع التسرب إذا انطبق )الشهر والسنة( 

   X X X تاري  آخر فحص )الشهر والسنة( 
     X المسلسل لدى المنتج الرقم

 تذكر الوحدة المستشدمة.  )أ( 
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أن الحاوية الوسممميطة، على الرغم من أنها من   "W"بعد رمز الحاوية الوسممميطة. ويعني الحرف   "W"قد يأتي الحرف  6-5-1-4-4
وتعتبر مماثلة وفقا  لالشمممممممتراطات الواردة  5-5-6صمممممممفات تشتل  عما جاء في القسمممممممم  نفس النوع الذن يشممممممم ر إليه الرمز، فإنها مصمممممممنوعة بموا

 .2-1-1-5-6 في

 وضع العالمات 6-5-2
 العالمات األولية 6-5-2-1
ول حاوية وسممممميطة للسممممموائ  مصمممممنوعة ومعدة لالسمممممتشدام وفقا  لهذه الالئحة تحمل عالمات دائمة مقروءة توضمممممع في   6-5-2-1-1

 يلي: مم، ويج  أن تب ن ما 12يقل ارتفاع الحروف واألرقام والرموز عن   مكان تسهل رؤيته. وال

 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات )أ(

الصممممممممهريج النقال  حاوية السمممممممموائ  المرنة أو بات أن العبوة أوال يسممممممممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إث  
- 6 أو  3- 6 أو   2- 6 أو   1- 6حاوية الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو 
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5
العالمات، يجوز وضمممممممممممممع الحرف ن الكب رين  تنقش عل ها   في حالة الحاويات الوسممممممممممممميطة المعدنية التي ُتشتم أو 
 ب بدال  من الرمز؛UNب

 ؛4-1-5-6 الرمز الذن يدل على نوع الحاوية الوسيطة وفقا  للفقرة )ب(
 حرف كب ر يش ر إلى مجموعة )مجموعات( التعبئة التي اعتمد لها النموذج التصميمي: )ج(

'1' X  للمجموعاتI  وII وIII   المواد الصلبة فقط(؛)الحاويات الوسيطة في حالة 
'2' Y   لمجموعتي التعبئةII  وIII؛ 
'3' Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 شهر وسنة الصنع )آخر رقم ن(؛ )د(
الدول المرخصممممة بتشصمممميص العالمة، ويعّبر عنها بالعالمة المم زة المسممممتشدمة في المركبات في نظام المرور  )ه(

 ؛( 1) الدولي
 تحدد ا السلطة المشتصة؛ ك من عالمات التعرف على الحاوية الوسيطة كمارمز الصانع وغ ر ذل اسم أو )و(
 ب؛0ب حمل اختبار التنض د بالك لوغرام. وللحاويات الوسيطة غ ر المصممة للتنض د، توضع العالمة )ز(
 الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها بالك لوغرامات. )ح(

بالتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية أدناه. وتتيح دائما  العالمات المطلوبة  يطبق وضع العالمات األولية المطلوبة أعاله  
 األولية. وأن عالمة إضافية ترخص بها السلطة المشتصة سهولة التعرف على العالمات 2-2-5-6بموج  الفقرة 

يج  أن تكون   2-2-5-6وكل عالمة من العالمات التي يلزم وضممممممممعها وفقا  للفقرات الفرعية من )أ( إلى )ح( وللفقرة  
 يسهل التعرف عل ها. مسافة، كيما منفصلة عن األخرى بصورة واضحة، على سب ل المثال بشرطة مائلة أو

. 1-2-1حسممبما ورد في   تدوير ا  أُع دب على الحاويات الوسمميطة المصممّنعة من مواد بالسممتيكية  RECتوضممع العالمة ب 6-5-2-1-2
. وفيما يتعلق بالوعاء الداخلي للحاويات 1-1-2-5-6لصممممممممملبة بقرب العالمات المذكورة في  وتوضمممممممممع  ذه العالمة على الحاويات الوسممممممممميطة ا

 .4-2-2-5-6الوسيطة المركبة، توضع  ذه العالمة بقرب العالمات المذكورة في 

 __________ 

للسممممم ر على الطرق أو   1949وفق اتفاةية جنيف لعام    العالمة المم زة لدولة التسمممممج ل والمسمممممتشدمة في الشممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال   (1) 
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 فيما يلي أمثلة عالمات لمشتل  أنواع الحاويات الوسيطة وفقا  للفقرات الفرعية من )أ( إلى )ح( أعاله: 6-5-2-1-3

 

11A/Y/02 99 

NL/Mulder 007 

5500/1500 

 IIلحاوية وسمميطة معدنية للمواد الصمملبة تفرل بالجاذبية ومصممنوعة من الصممل /لمجموعتي التعبئة  
ومن نموذج   Mulderمرخصممممممممممة من  ولندا/صممممممممممنعها  / 1999مصممممممممممنعة في شممممممممممباط/فبراير  / IIIو

حمولة اختبار التنضممممم د بالك لو  / 007مسممممملسمممممل   تصمممممميمي خصمممممصمممممت له السممممملطة المشتصمممممة رقم
 غرام/الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها بالك لو غرام. 

 

13H3/Z/03 01 

F/Meunier 1713 

0/1500 

لحاوية وسممممميطة مرنة للمواد الصممممملبة تفرل بالجاذبية مثال  ومصمممممنوعة من البالسمممممتيك المنسممممموج مع  
 بطانة/غ ر مصممة للتنض د.  

 

31H1/Y/04 99 

GB/9099 
10800/1200 

للسمممموائل مصممممنوعة من البالسممممتيك بمعدات هيكلية تتحمل    صممممل لحاوية وسمممميطة من البالسممممتيك ال
 حمل التنض د. 

 

31HA1/Y/05 01 

D/Muller 1683 

10800/1200 

وغالف خارجي    صممل لحاوية وسمميطة مركبة للسمموائ  للسمموائل ذات وعاء داخلي من البالسممتيك ال
 من الفوالذ. 

 

11C/X/01 02 

S/Aurigny 9876 

3000/910 

لحاوية وسممممممميطة مصمممممممنوعة من الششممممممم  لنقل المواد الصممممممملبة مع بطانة داخلية ومرخصمممممممة للمواد  
 . IIIو IIو Iالصلبة في مجموعات التعبئة  

عندما تكون الحاوية الوسممممممممميطة للسممممممممموائ  مطابقة لنموذج تصمممممممممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممممممممميمية المشتبرة  6-5-2-1-4
 للحاويات الوسمممممميطة، بما في ذلك نموذج تصممممممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصممممممميمية المشتبرة للعبوات أو العبوات الكب رة، يجوز أن تحمل

ا حاوية ب ن ما اسمتوفي من اشمتراطات اختبار األداء ذات الصملة. وعندما تكون أوثر من عالمة ظا رة  على الحاوية الوسميطة أوثر من عالمة ت 
 ، يج  أن تظهر العالمات على مقربة من بعضها، ويج  أن تكون كل عالمة ظا رة  بكاملهاب.وسيطة للسوائ 

 وضع العالمات اإلضافية 6-5-2-2

، وباإلضمممممممافة إلى ذلك المعلومات التالية التي يمكن 1-2-5-6مات المطلوبة بموج  تحمل كل حاوية وسممممممميطة العال 6-5-2-2-1
ر للفحص:  أن تسجل على لوحة مقاومة للتآول مثبتة بصفة دائمة في مكان متيسّ 

 العالمات اإلضافية 
 فئة الحاوية الوسيطة  

 خشبية  كرتون ليفي  مركبة صلب بالستيك  معدنية 
   X X X س20ºفي درجة حرارة    )أ(السعة باللترات

 X X X X X )أ(وتلة الوزن الفارل بالك لوغرامات

   X X  إذا انطبق  )أ(ضغط االختبار المانومترن بالك لوباسكال )أو بار( 
   X X X إذا انطبق  )أ(الضغط األقصى للملء/التفريغ بالك لوباسكال )أو بار( 

     X لسمكها بالمليمتراتمادة صنع جسم الحاوية ,الحد األدنى  
   X X X تاري  آخر اختبار لمنع التسرب إذا انطبق )الشهر والسنة( 

   X X X تاري  آخر فحص )الشهر والسنة( 
     X المسلسل لدى المنتج الرقم

 تذكر الوحدة المستشدمة.  )أ( 
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. ويكون الرمز مستديما   2-5-6 أو 1-5-6 و مب ن في الشكل   يب ن الحد األقصى لحمل التنض د المنطبق برمز كما 6-5-2-2-2
 ومرئيا  بوضوح:

 2-5-6الشكل  1-5-6الشكل 

 
 
 
 

 حاويات وسيطة غ ر قابلة للتنض د حاويات وسيطة قابلة للتنض د 

مم على األقمل.    12مم. وتكون الحروف واألرقمام التي تشمممممممممممممم ر إلى الكتلمة بمارتفماع  100مم ×  100وال يقمل الرمز عن   
يج  أن تكون جميع العناصممر بتناسمم  تكن األبعاد محددة،  وتكون المنطقة داخل عالمات الطباعة المب نة بأسممهم األبعاد مربعة الشممكل. وإذا لم

( 4-6-6-5-6تتجاوز الكتلة المب نة أعلى الرمز الحمل المفروض خالل اختبار النموذج التصممممممميمي )انظر  تقريبي مع العناصممممممر المب نة. وال
 .1,8مقسوما  على 

تصمممممنيعها اعتبارا  من أع د  أصممممملحت أو على جميع الحاويات الوسممممميطة التي صمممممنعت أو 2-2-2-5-6تنطبق أحكام  مالحظة:
الواردة في الطبعة المنقحة السمممممممممابعة عشمممممممممرة للتوصممممممممميات  2-2-2-5-6. ويجوز االسمممممممممتمرار في تطب ق أحكام 2011أول كانون الثاني/يناير  

 1أع د تصممممممنيعها ب ن   أصمممممملحت أو المتعلقة بنقل البضممممممائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، على جميع الحاويات الوسمممممميطة التي صممممممنعت أو
 .2016كانون األول/ديسمبر  31و 2011وانون الثاني/يناير  

، يجوز أن تحمل الحاويات الوسممممميطة المرنة للسممممموائ  رسمممممما  1-2-5-6باإلضمممممافة إلى العالمات المطلوبة بمقتضمممممى  6-5-2-2-3
 توضيحيا  لطرائق الرفع الموصى بها.

-6العالمات المبّ نة في  التي يكون لها النموذج التصممممميمي للحاوية الوسمممميطة المركبة بتطب ق  تحدد األوعية الداخلية  6-5-2-2-4
يوضمممممممممع رمز التعبئة الشاص باألمم   وعاء الداخلي البالسمممممممممتيكي )ه( و)و(. وال)ب( و)ج( و)د( إذا كان التاري   و تاري  صمممممممممنع ال5-2-1-1

ل الوصمول إل ها لفحصمها    .1-1-2-5-6المتحدة. وتوضمع العالمات طبقا  للتتابع المبّ ن في   وتكون العالمات دائمة، ومقروءة وفي موضمع يسمهّ 
ل إلى العالمات الموضمموعة على الوعاء الداخلي لفحصممها بحكم تصممميم بعد ترك   الوعاء الداخلي في الغالف الشارجي. وعندما يتعذر الوصممو 

الغالف الشارجي، توضمممممممممع على الغالف الشارجي نسمممممممممشة مكررة من العالمات التي يلزم وضمممممممممعها على الوعاء الداخلي مسمممممممممبوقة ب بارة بوعاء 
ل الوصول إل ها لفحصها  .داخليب. وتكون النس  المكررة دائمة ومقروءة وفي موضع يسهّ 

يجوز بدال  من ذلك أن يوضمع تاري  صمنع الوعاء الداخلي البالسمتيكي على الوعاء الداخلي إلى جان  باقي العالمات.  
 . وفيما يلي مثال على طريقة مناسبة لوضع العالمة:وفي  ذه الحالة، يجوز االستغناء عن التاري  في بقية العالمات
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 توفر الحد األدنى من المعلومات المطلوبة في شكل دائم ومرئي بوضوح. يمكن أيضا  قبول طرائق أخرى   : 1مالحظة  

إصممممالحها   (، أو1-2-5-6يجوز أن يكون تاري  صممممنع الوعاء الداخلي مشتلفا  عن تاري  صممممنع الحاوية الوسمممميطة المركبة )انظر   : 2مالحظة  
 (. 4-2-5-6إعادة صنعها )انظر   (، أو3-5-4-5-6)انظر  

ية وسيطة مركبة للسوائ  مصممة بح ا يمكن فك الغالف الشارجي للحاوية الوسيطة المركبة للسوائ  ح ثما تكن حاو  6-5-2-2-5
لغرض نقله عندما تكون فارغة )وذلك مثال  إلعادة الحاوية الوسمممممميطة لكي يع د اسممممممتشدامها المرسممممممل األصمممممملي(، يوضممممممع، على كل من األجزاء  

رمز الصممانع وغ ر ذلك من عالمات تعرف الحاوية الوسمميطة، على النحو الذن  واسممم أو المزمع فصمملها عند تنف ذ التفكيك، شممهر وسممنة الصممنع
 )و((.1-1-2-5-6تحدده السلطة المشتصة )

  تشمم ر العالمات إلى أن الحاويات الوسمميطة مسممتوفية لمواصممفات نموذج تصممميمي  اسممتيفاء مواصممفات النموذج التصممميمي: 6-5-2-3
 شتراطات المشار إل ها في الشهادة.اجتاز االختبار، وإلى استيفائها اال

 (31HZ1وضع العالمات على الحاويات الوسيطة المركبة المعاد تصنيعها ) 6-5-2-4
عن الحاوية الوسمميطة األصمملية    2-2-2-5-6و  1-1-2-5-6وفقا  ألحكام  ذه الالئحة، ُتمحى العالمات المبّ نة في   

 ُتجعل قراءتها متعّذرة، وتوضع عالمات جديدة على الحاوية الوسيطة المعاد تصنيعها. للسوائ  أو

 اشتراطات البناء 6-5-3

 اشتراطات عامة 6-5-3-1
 منها. حو المالئممحمية على الن  تكون الحاويات الوسيطة مقاومة لعوامل العط  الناشئة عن الب ئة الشارجية أو 6-5-3-1-1

في ذلك  يتيح تسّرب أن من محتوياتها في ظل ظروف النقل العادية، بما  تكون الحاويات الوسيطة مبنية ومغلقة على نحو ال  6-5-3-1-2
 الضغط. الرطوبة أو التغ رات في درجة الحرارة أو تأث رات اال تزاز أو

تكون   محميمة من المداخمل، بح ما ال  من مواد تتفق مع محتويماتهما، أو تكون الحماويمات الوسممممممممممممميطمة ووسممممممممممممممائمل إغالقهما مبنيمة   6-5-3-1-3
 يلي: لما عرضة 

 تفاعل المحتويات معها على نحو يجعل استشدامها خطرا ؛ )أ(

ن معها مركبات ضارة أو تحللها، أو أن تتفاعل المحتويات مع الحاويات الوسيطة أو )ب(  خطرة. تكوّ 

 الحشايا، ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غ ر عرضة للتفاعل مع محتويات الحاويات الوسيطة للسوائ . عند استشدام  6-5-3-1-4

محمية على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر تسممّرب المحتويات نتيجة لعط    تكون جميع معدات التشممغ ل موضمموعة أو  6-5-3-1-5
 النقل. يص بها خالل المناولة أو

الوسمممممميطة وملحقاتها ومعدات تشممممممغ لها ومعداتها الهيكلية مصممممممممة على نحو يقاوم، دون فقد في المحتويات،  تكون الحاويات  6- 1- 3- 5- 6
ط الرفع الضمممممغط الداخلي للمحتويات وإجهاد المناولة والنقل العادي ن. وتكون الحاويات الوسممممميطة المعدة للتنضممممم د مصمممممممة للتنضممممم د. وتكون جميع مراب 

قصمممور   قوية على النحو الكافي لتحّمل الظروف العادية للمناولة والنقل دون أن يتسمممب  ذلك في حدوث تشمممويه كب ر أو والتثب ت في الحاويات الوسممميطة 
 لزوم له على أن جزء من الحاوية الوسيطة.  يسب  أن إجهاد ال  وتكون موضوعة على نحو ال 
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. ويكون الرمز مستديما   2-5-6 أو 1-5-6 و مب ن في الشكل   يب ن الحد األقصى لحمل التنض د المنطبق برمز كما 6-5-2-2-2
 ومرئيا  بوضوح:

 2-5-6الشكل  1-5-6الشكل 

 
 
 
 

 حاويات وسيطة غ ر قابلة للتنض د حاويات وسيطة قابلة للتنض د 

مم على األقمل.    12مم. وتكون الحروف واألرقمام التي تشمممممممممممممم ر إلى الكتلمة بمارتفماع  100مم ×  100وال يقمل الرمز عن   
يج  أن تكون جميع العناصممر بتناسمم  تكن األبعاد محددة،  وتكون المنطقة داخل عالمات الطباعة المب نة بأسممهم األبعاد مربعة الشممكل. وإذا لم

( 4-6-6-5-6تتجاوز الكتلة المب نة أعلى الرمز الحمل المفروض خالل اختبار النموذج التصممممممميمي )انظر  تقريبي مع العناصممممممر المب نة. وال
 .1,8مقسوما  على 

تصمممممنيعها اعتبارا  من أع د  أصممممملحت أو على جميع الحاويات الوسممممميطة التي صمممممنعت أو 2-2-2-5-6تنطبق أحكام  مالحظة:
الواردة في الطبعة المنقحة السمممممممممابعة عشمممممممممرة للتوصممممممممميات  2-2-2-5-6. ويجوز االسمممممممممتمرار في تطب ق أحكام 2011أول كانون الثاني/يناير  

 1أع د تصممممممنيعها ب ن   أصمممممملحت أو المتعلقة بنقل البضممممممائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، على جميع الحاويات الوسمممممميطة التي صممممممنعت أو
 .2016كانون األول/ديسمبر  31و 2011وانون الثاني/يناير  

، يجوز أن تحمل الحاويات الوسممممميطة المرنة للسممممموائ  رسمممممما  1-2-5-6باإلضمممممافة إلى العالمات المطلوبة بمقتضمممممى  6-5-2-2-3
 توضيحيا  لطرائق الرفع الموصى بها.

-6العالمات المبّ نة في  التي يكون لها النموذج التصممممميمي للحاوية الوسمممميطة المركبة بتطب ق  تحدد األوعية الداخلية  6-5-2-2-4
يوضمممممممممع رمز التعبئة الشاص باألمم   وعاء الداخلي البالسمممممممممتيكي )ه( و)و(. وال)ب( و)ج( و)د( إذا كان التاري   و تاري  صمممممممممنع ال5-2-1-1

ل الوصمول إل ها لفحصمها    .1-1-2-5-6المتحدة. وتوضمع العالمات طبقا  للتتابع المبّ ن في   وتكون العالمات دائمة، ومقروءة وفي موضمع يسمهّ 
ل إلى العالمات الموضمموعة على الوعاء الداخلي لفحصممها بحكم تصممميم بعد ترك   الوعاء الداخلي في الغالف الشارجي. وعندما يتعذر الوصممو 

الغالف الشارجي، توضمممممممممع على الغالف الشارجي نسمممممممممشة مكررة من العالمات التي يلزم وضمممممممممعها على الوعاء الداخلي مسمممممممممبوقة ب بارة بوعاء 
ل الوصول إل ها لفحصها  .داخليب. وتكون النس  المكررة دائمة ومقروءة وفي موضع يسهّ 

يجوز بدال  من ذلك أن يوضمع تاري  صمنع الوعاء الداخلي البالسمتيكي على الوعاء الداخلي إلى جان  باقي العالمات.  
 . وفيما يلي مثال على طريقة مناسبة لوضع العالمة:وفي  ذه الحالة، يجوز االستغناء عن التاري  في بقية العالمات
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 توفر الحد األدنى من المعلومات المطلوبة في شكل دائم ومرئي بوضوح. يمكن أيضا  قبول طرائق أخرى   : 1مالحظة  

إصممممالحها   (، أو1-2-5-6يجوز أن يكون تاري  صممممنع الوعاء الداخلي مشتلفا  عن تاري  صممممنع الحاوية الوسمممميطة المركبة )انظر   : 2مالحظة  
 (. 4-2-5-6إعادة صنعها )انظر   (، أو3-5-4-5-6)انظر  

ية وسيطة مركبة للسوائ  مصممة بح ا يمكن فك الغالف الشارجي للحاوية الوسيطة المركبة للسوائ  ح ثما تكن حاو  6-5-2-2-5
لغرض نقله عندما تكون فارغة )وذلك مثال  إلعادة الحاوية الوسمممممميطة لكي يع د اسممممممتشدامها المرسممممممل األصمممممملي(، يوضممممممع، على كل من األجزاء  

رمز الصممانع وغ ر ذلك من عالمات تعرف الحاوية الوسمميطة، على النحو الذن  واسممم أو المزمع فصمملها عند تنف ذ التفكيك، شممهر وسممنة الصممنع
 )و((.1-1-2-5-6تحدده السلطة المشتصة )

  تشمم ر العالمات إلى أن الحاويات الوسمميطة مسممتوفية لمواصممفات نموذج تصممميمي  اسممتيفاء مواصممفات النموذج التصممميمي: 6-5-2-3
 شتراطات المشار إل ها في الشهادة.اجتاز االختبار، وإلى استيفائها اال

 (31HZ1وضع العالمات على الحاويات الوسيطة المركبة المعاد تصنيعها ) 6-5-2-4
عن الحاوية الوسمميطة األصمملية    2-2-2-5-6و  1-1-2-5-6وفقا  ألحكام  ذه الالئحة، ُتمحى العالمات المبّ نة في   

 ُتجعل قراءتها متعّذرة، وتوضع عالمات جديدة على الحاوية الوسيطة المعاد تصنيعها. للسوائ  أو

 اشتراطات البناء 6-5-3

 اشتراطات عامة 6-5-3-1
 منها. حو المالئممحمية على الن  تكون الحاويات الوسيطة مقاومة لعوامل العط  الناشئة عن الب ئة الشارجية أو 6-5-3-1-1

في ذلك  يتيح تسّرب أن من محتوياتها في ظل ظروف النقل العادية، بما  تكون الحاويات الوسيطة مبنية ومغلقة على نحو ال  6-5-3-1-2
 الضغط. الرطوبة أو التغ رات في درجة الحرارة أو تأث رات اال تزاز أو

تكون   محميمة من المداخمل، بح ما ال  من مواد تتفق مع محتويماتهما، أو تكون الحماويمات الوسممممممممممممميطمة ووسممممممممممممممائمل إغالقهما مبنيمة   6-5-3-1-3
 يلي: لما عرضة 

 تفاعل المحتويات معها على نحو يجعل استشدامها خطرا ؛ )أ(

ن معها مركبات ضارة أو تحللها، أو أن تتفاعل المحتويات مع الحاويات الوسيطة أو )ب(  خطرة. تكوّ 

 الحشايا، ينبغي أن تكون مصنوعة من مواد غ ر عرضة للتفاعل مع محتويات الحاويات الوسيطة للسوائ . عند استشدام  6-5-3-1-4

محمية على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر تسممّرب المحتويات نتيجة لعط    تكون جميع معدات التشممغ ل موضمموعة أو  6-5-3-1-5
 النقل. يص بها خالل المناولة أو

الوسمممممميطة وملحقاتها ومعدات تشممممممغ لها ومعداتها الهيكلية مصممممممممة على نحو يقاوم، دون فقد في المحتويات،  تكون الحاويات  6- 1- 3- 5- 6
ط الرفع الضمممممغط الداخلي للمحتويات وإجهاد المناولة والنقل العادي ن. وتكون الحاويات الوسممممميطة المعدة للتنضممممم د مصمممممممة للتنضممممم د. وتكون جميع مراب 

قصمممور   قوية على النحو الكافي لتحّمل الظروف العادية للمناولة والنقل دون أن يتسمممب  ذلك في حدوث تشمممويه كب ر أو والتثب ت في الحاويات الوسممميطة 
 لزوم له على أن جزء من الحاوية الوسيطة.  يسب  أن إجهاد ال  وتكون موضوعة على نحو ال 
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 نية بح ا:عندما تتكّون الحاوية الوسيطة من جسم داخل إطار ينبغي أن تكون مب  6-5-3-1-7

 يضغط عليه على نحو يتسب  عطبا  ماديا  في الجسم؛ ال يحتك الجسم باإلطار أو )أ(

 يظل الجسم ممسوكا  داخل اإلطار في جميع األوقات؛ )ب(

تتعرض للعط  إذا كانت الوصمممممالت ب ن الجسمممممم واإلطار تتيح التمدد   تكون عناصمممممر التجه ز مثبتة بح ا ال )ج(
 الحركة نسبيا . أو

ح ثما يرك  صمممممام تفريغ في القاع، يكون باإلمكان تأم نه في الوضممممع المغلق ويكون نظام التفريغ بأومله محميا  على  6-5-3-1-8
النحو المالئم من العط . ويكون باإلمكان تأم ن الصمممممممممممامات التي لها وسممممممممممائل إغالق ذراعية ضممممممممممد الفتح المفاج . ويكون الوضممممممممممع المفتوح  

سمهولة. وتوفر في الحاويات الوسميطة التي تحتون على سموائل أيضما  وسم لة ثانوية إلحكام إغالق منفذ التفريغ، على الوضمع المغلق ظا رين ب  أو
 وس لة مماثلة. سب ل المثال بواسطة شفة سطامية أو

 وإصدار الشهادات والفحص االختبار 6-5-4
تصممممّنع الحاويات الوسمممميطة ويعاد تصممممنيعها، وُتصمممملَّح، وتشتبر وفقا  لبرنامج ضمممممان جودة توافق عليه  ضمممممان الجودة: 6-5-4-1

 الفصل. مصّلحة تستوفي االشتراطات الواردة في  ذا معاد تصنيعها أو السلطة المشتصة، لضمان أن كل حاوية مصنوعة أو
  عبوات البضممممائع   - ب طرود النقل للبضممممائع الشطرة    ISO 16106:2020 يوفر م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممي، رقم  مالحظة:

 ب توج هات مقبولة لوجراءات التي يمكن اتباعها.ISO 9001مبادئ لتطب ق  -الشطرة والحاويات الوسيطة للسوائ  والعبوات الكب رة 
لك لفحوص بدئية ودورية وفقا  تشضممممممع الحاويات الوسمممممميطة الختبارات النموذج التصممممممميمي، وكذ اشممممممتراطات االختبار: 6-5-4-2

 ، إذا انطبقت.4-4-5-6 للفقرة
( بشمأن كل نموذج تصمميمي لحاوية وسميطة  2-5-6تصمدر شمهادة وعالمة )على النحو المب ن في   إصمدار الشمهادات: 6-5-4-3

 فيه تجه زاته يستوفي اشتراطات االختبار. تف د بأن النموذج التصميمي بما
 واالختبارالفحص  6-5-4-4

 بشأن اختبارات وفحوص الحاويات الوسيطة للسوائ  التي تم إصالحها. 5-4-5-6انظر أيضا   مالحظة:

مركبة للتأود من قبولها من   أو   صممممممل  مصممممممنوعة من البالسممممممتيك ال  تفحص كل حاوية وسمممممميطة للسمممممموائ  معدنية أو  6-5-4-4-1
 السلطة المشتصة:

تتجممماوز خمس سممممممممممممممنوات  عهممما(، ثم بعمممد ذلمممك على فترات القبمممل بمممدء تشممممممممممممممغ لهممما )بمممما في ذلمممك بعمممد صممممممممممممممن  )أ(
 بالتالي: يتعلق فيما

 في ذلك العالمات؛ المطابقة للنموذج التصميمي بما '1'

 الحالة الداخلية والشارجية؛ '2'

 ينبغي؛ أداء تجه زات التشغ ل وظائفها كما '3'

 بالقدر الالزم إلجراء فحص مناسممم  لجسمممم الحاوية إالوليسمممت  ناع حاجة إلى إزالة العزل الحرارن، إن وجد،   
 الوسيطة للسوائ ؛

 يتعلق بالتالي: تتجاوز سنت ن ونص  سنة فيما على فترات ال )ب(

 الحالة الشارجية؛ '1'

 ينبغي؛ أداء تجه زات التشغ ل وظائفها كما '2'

 لجسم الحاوية الوسيطة لسوائ . بالقدر الالزم إلجراء فحص مناس  وال ينزع العزل الحرارن، إن وجد، إال 

 وتكون كل حاوية وسيطة للسوائ  مطابقة في جميع النواحي لنموذجها التصميمي. 
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         مركبة لنقل السمممممموائل أو  صممممممل من البالسممممممتيك ال يجرى اختبار مناسمممممم  لمنع التسممممممرب لكل حاوية وسمممممميطة معدنية أو 6-5-4-4-2
تفرل تحت الضمممممممغط. ويعتبر  ذا االختبار جزءا  من برنامج ضممممممممان الجودة حسمممممممبما  و منصممممممموص عليه  لنقل المواد الصممممممملبة التي تمأل أو أو

 :3-7-6-5-6التي تب ن القدرة على الوفاء بمستوى االختبار المناس  المب ن في  4-1-1-6الفقرة  في
 قبل استشدامها األول في النقل؛ )أ(

 تتجاوز سنت ن ونص  سنة. ات العلى فتر  )ب(

ويلزم في  ذا االختبار أن تكون الحاوية الوسميطة مجهزة بوسمائل اإلغالق األولية للقاع. ويجوز اختبار الوعاء الداخلي   
 في حاوية وسيطة مركبة بدون الغالف الشارجي، شريطة عدم تأثر نتائج االختبار بذلك.

 االختبمار التمالي على األقمل.  تقرير عن كمل فحص وكمل اختبمار إلى ح ن موعمد الفحص أو يحتفي ممالمك الحماويمة الوسممممممممممممميطمة ب  6-5-4-4-3
 (.1-2-2-5-6ويشمل التقرير نتائج الفحص واالختبار، ويحدد الطرف القائم بالفحص واالختبار )انظر كذلك اشتراطات وضع العالمات في 

ورد في  ذا الفصل، أن الحاوية الوسيطة   اإلثبات باالختبارات، وفقا  لمايجوز للسلطة المشتصة أن تطل  في أن وقت   6-5-4-4-4
 مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.

 الحاويات الوسيطة للسوائب التي تم إصالحها 6-5-4-5
بطريقة أخرى )انظر    صمميانتها  أن سممب  آخر، يلزم إصممالحها أو  إذا انعطبت حاوية وسمميطة نتيجة صممدم )حادث مثال ( أو  1- 5- 4- 5- 6

ُيعط  من أجسمممام الحاويات الوسممميطة   (، بح ا تطابق النموذج التصمممميمي. ويسمممتبدل ما 1- 2- 1في    تعريف الصممميانة الروت نية للحاويات الوسممميطة 
 ة، ومن األوعية الداخلية في الحاويات الوسيطة المركبة. صلب المصنوعة من مواد بالستيكية  

اطات اختبار وفحص أخرى واردة في  ذه الالئحة، تشضممممع الحاوية الوسمممميطة لكل اشممممتراطات  باإلضممممافة إلى أن اشممممتر  6-5-4-5-2
 ، وتعد التقارير المطلوبة بعد إتمام اإلصالح.4-4-5-6االختبار والفحص الواردة في 

عالمة النموذج يقوم الطرف الذن يؤدن االختبارات والفحوص بعد اإلصالح بوضع عالمة على الحاوية الوسيطة قرب   6-5-4-5-3
 يلي: التصميمي للصانع، تب ن ما

 ؛االختبارات والفحوص ف ها يتالتي أجر  اسم الدولة )أ(

 رمزه المرخص له؛ أو االختبارات والفحوصواسم الطرف الذن أجرى  )ب(

 وتاري  االختبارات والفحوص )الشهر، السنة(. )ج(

  مستوفية الشتراطات االختبارات والفحوص الدورية  2- 5- 4- 5- 6لفقرة ا  ل يجوز اعتبار االختبار والفحوص التي تجرى وفق  6-5-4-5-4
 التي تجرى كل عام ن ونص  وكل خمسة أعوام.

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-5

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المعدنية للسوائب 6-5-5-1
الحاويات الوسممميطة المعدنية المعدة لنقل المواد الصممملبة والسممموائل. و ناع ثالث فئات من تنطبق  ذه االشمممتراطات على  6-5-5-1-1

  ذه الحاويات:
 (؛11Nو 11Bو 11Aتفرل بالجاذبية ) للمواد الصلبة التي تمأل أو )أ(

 (؛ 21Nو   21Bو  21Aبار( )  0,1ك لوباسكال )   10تفرل بضغط مانومترن يتجاوز   وللمواد الصلبة التي تمأل أو  )ب(

 (.31Nو 31Bو 31Aوللسوائل ) )ج(

 تصممممممنع األجسممممممام من معدن مطلي مناسمممممم  ثبتت تماما  قابل ته للحام. ويتم اللحام بمهارة ويوفر السممممممالمة الكاملة. ويؤخذ في  6-5-5-1-2
 االعتبار أداء درجات الحرارة المنشفضة عند االقتضاء.

 ُيعنى بتجن  إعطاب األجسام بفعل الغلفنة بسب  تجاور فلزات غ ر متماثلة. 6-5-5-1-3
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 نية بح ا:عندما تتكّون الحاوية الوسيطة من جسم داخل إطار ينبغي أن تكون مب  6-5-3-1-7

 يضغط عليه على نحو يتسب  عطبا  ماديا  في الجسم؛ ال يحتك الجسم باإلطار أو )أ(

 يظل الجسم ممسوكا  داخل اإلطار في جميع األوقات؛ )ب(

تتعرض للعط  إذا كانت الوصمممممالت ب ن الجسمممممم واإلطار تتيح التمدد   تكون عناصمممممر التجه ز مثبتة بح ا ال )ج(
 الحركة نسبيا . أو

ح ثما يرك  صمممممام تفريغ في القاع، يكون باإلمكان تأم نه في الوضممممع المغلق ويكون نظام التفريغ بأومله محميا  على  6-5-3-1-8
النحو المالئم من العط . ويكون باإلمكان تأم ن الصمممممممممممامات التي لها وسممممممممممائل إغالق ذراعية ضممممممممممد الفتح المفاج . ويكون الوضممممممممممع المفتوح  

سمهولة. وتوفر في الحاويات الوسميطة التي تحتون على سموائل أيضما  وسم لة ثانوية إلحكام إغالق منفذ التفريغ، على الوضمع المغلق ظا رين ب  أو
 وس لة مماثلة. سب ل المثال بواسطة شفة سطامية أو

 وإصدار الشهادات والفحص االختبار 6-5-4
تصممممّنع الحاويات الوسمممميطة ويعاد تصممممنيعها، وُتصمممملَّح، وتشتبر وفقا  لبرنامج ضمممممان جودة توافق عليه  ضمممممان الجودة: 6-5-4-1

 الفصل. مصّلحة تستوفي االشتراطات الواردة في  ذا معاد تصنيعها أو السلطة المشتصة، لضمان أن كل حاوية مصنوعة أو
  عبوات البضممممائع   - ب طرود النقل للبضممممائع الشطرة    ISO 16106:2020 يوفر م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممي، رقم  مالحظة:

 ب توج هات مقبولة لوجراءات التي يمكن اتباعها.ISO 9001مبادئ لتطب ق  -الشطرة والحاويات الوسيطة للسوائ  والعبوات الكب رة 
لك لفحوص بدئية ودورية وفقا  تشضممممممع الحاويات الوسمممممميطة الختبارات النموذج التصممممممميمي، وكذ اشممممممتراطات االختبار: 6-5-4-2

 ، إذا انطبقت.4-4-5-6 للفقرة
( بشمأن كل نموذج تصمميمي لحاوية وسميطة  2-5-6تصمدر شمهادة وعالمة )على النحو المب ن في   إصمدار الشمهادات: 6-5-4-3

 فيه تجه زاته يستوفي اشتراطات االختبار. تف د بأن النموذج التصميمي بما
 واالختبارالفحص  6-5-4-4

 بشأن اختبارات وفحوص الحاويات الوسيطة للسوائ  التي تم إصالحها. 5-4-5-6انظر أيضا   مالحظة:

مركبة للتأود من قبولها من   أو   صممممممل  مصممممممنوعة من البالسممممممتيك ال  تفحص كل حاوية وسمممممميطة للسمممممموائ  معدنية أو  6-5-4-4-1
 السلطة المشتصة:

تتجممماوز خمس سممممممممممممممنوات  عهممما(، ثم بعمممد ذلمممك على فترات القبمممل بمممدء تشممممممممممممممغ لهممما )بمممما في ذلمممك بعمممد صممممممممممممممن  )أ(
 بالتالي: يتعلق فيما

 في ذلك العالمات؛ المطابقة للنموذج التصميمي بما '1'

 الحالة الداخلية والشارجية؛ '2'

 ينبغي؛ أداء تجه زات التشغ ل وظائفها كما '3'

 بالقدر الالزم إلجراء فحص مناسممم  لجسمممم الحاوية إالوليسمممت  ناع حاجة إلى إزالة العزل الحرارن، إن وجد،   
 الوسيطة للسوائ ؛

 يتعلق بالتالي: تتجاوز سنت ن ونص  سنة فيما على فترات ال )ب(

 الحالة الشارجية؛ '1'

 ينبغي؛ أداء تجه زات التشغ ل وظائفها كما '2'

 لجسم الحاوية الوسيطة لسوائ . بالقدر الالزم إلجراء فحص مناس  وال ينزع العزل الحرارن، إن وجد، إال 

 وتكون كل حاوية وسيطة للسوائ  مطابقة في جميع النواحي لنموذجها التصميمي. 
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         مركبة لنقل السمممممموائل أو  صممممممل من البالسممممممتيك ال يجرى اختبار مناسمممممم  لمنع التسممممممرب لكل حاوية وسمممممميطة معدنية أو 6-5-4-4-2
تفرل تحت الضمممممممغط. ويعتبر  ذا االختبار جزءا  من برنامج ضممممممممان الجودة حسمممممممبما  و منصممممممموص عليه  لنقل المواد الصممممممملبة التي تمأل أو أو

 :3-7-6-5-6التي تب ن القدرة على الوفاء بمستوى االختبار المناس  المب ن في  4-1-1-6الفقرة  في
 قبل استشدامها األول في النقل؛ )أ(

 تتجاوز سنت ن ونص  سنة. ات العلى فتر  )ب(

ويلزم في  ذا االختبار أن تكون الحاوية الوسميطة مجهزة بوسمائل اإلغالق األولية للقاع. ويجوز اختبار الوعاء الداخلي   
 في حاوية وسيطة مركبة بدون الغالف الشارجي، شريطة عدم تأثر نتائج االختبار بذلك.

 االختبمار التمالي على األقمل.  تقرير عن كمل فحص وكمل اختبمار إلى ح ن موعمد الفحص أو يحتفي ممالمك الحماويمة الوسممممممممممممميطمة ب  6-5-4-4-3
 (.1-2-2-5-6ويشمل التقرير نتائج الفحص واالختبار، ويحدد الطرف القائم بالفحص واالختبار )انظر كذلك اشتراطات وضع العالمات في 

ورد في  ذا الفصل، أن الحاوية الوسيطة   اإلثبات باالختبارات، وفقا  لمايجوز للسلطة المشتصة أن تطل  في أن وقت   6-5-4-4-4
 مستوفية الشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.

 الحاويات الوسيطة للسوائب التي تم إصالحها 6-5-4-5
بطريقة أخرى )انظر    صمميانتها  أن سممب  آخر، يلزم إصممالحها أو  إذا انعطبت حاوية وسمميطة نتيجة صممدم )حادث مثال ( أو  1- 5- 4- 5- 6

ُيعط  من أجسمممام الحاويات الوسممميطة   (، بح ا تطابق النموذج التصمممميمي. ويسمممتبدل ما 1- 2- 1في    تعريف الصممميانة الروت نية للحاويات الوسممميطة 
 ة، ومن األوعية الداخلية في الحاويات الوسيطة المركبة. صلب المصنوعة من مواد بالستيكية  

اطات اختبار وفحص أخرى واردة في  ذه الالئحة، تشضممممع الحاوية الوسمممميطة لكل اشممممتراطات  باإلضممممافة إلى أن اشممممتر  6-5-4-5-2
 ، وتعد التقارير المطلوبة بعد إتمام اإلصالح.4-4-5-6االختبار والفحص الواردة في 

عالمة النموذج يقوم الطرف الذن يؤدن االختبارات والفحوص بعد اإلصالح بوضع عالمة على الحاوية الوسيطة قرب   6-5-4-5-3
 يلي: التصميمي للصانع، تب ن ما

 ؛االختبارات والفحوص ف ها يتالتي أجر  اسم الدولة )أ(

 رمزه المرخص له؛ أو االختبارات والفحوصواسم الطرف الذن أجرى  )ب(

 وتاري  االختبارات والفحوص )الشهر، السنة(. )ج(

  مستوفية الشتراطات االختبارات والفحوص الدورية  2- 5- 4- 5- 6لفقرة ا  ل يجوز اعتبار االختبار والفحوص التي تجرى وفق  6-5-4-5-4
 التي تجرى كل عام ن ونص  وكل خمسة أعوام.

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب 6-5-5

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المعدنية للسوائب 6-5-5-1
الحاويات الوسممميطة المعدنية المعدة لنقل المواد الصممملبة والسممموائل. و ناع ثالث فئات من تنطبق  ذه االشمممتراطات على  6-5-5-1-1

  ذه الحاويات:
 (؛11Nو 11Bو 11Aتفرل بالجاذبية ) للمواد الصلبة التي تمأل أو )أ(

 (؛ 21Nو   21Bو  21Aبار( )  0,1ك لوباسكال )   10تفرل بضغط مانومترن يتجاوز   وللمواد الصلبة التي تمأل أو  )ب(

 (.31Nو 31Bو 31Aوللسوائل ) )ج(

 تصممممممنع األجسممممممام من معدن مطلي مناسمممممم  ثبتت تماما  قابل ته للحام. ويتم اللحام بمهارة ويوفر السممممممالمة الكاملة. ويؤخذ في  6-5-5-1-2
 االعتبار أداء درجات الحرارة المنشفضة عند االقتضاء.

 ُيعنى بتجن  إعطاب األجسام بفعل الغلفنة بسب  تجاور فلزات غ ر متماثلة. 6-5-5-1-3
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ال تشمممتمل الحاويات الوسممميطة المصمممنوعة من األلومن وم المعدة لنقل السممموائل القابلة لالشمممتعال على أن أجزاء متحركة  6-5-5-1-4
  صممدمي قد يسممب  تفاعال  خط را  نتيجة تالمس احتكاوي أو  ما واألغطية ووسممائل اإلغالق وغ ر ا المصممنوعة من فوالذ غ ر محمي معّرض للصممدأ، 

 مع األلومن وم.

 تصنع الحاويات الوسيطة المعدنية من معادن تستوفي االشتراطات التالية: 6-5-5-1-5

أدنممى     تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة المئوية، عن في حالة الفوالذ، ال )أ( حمممممممد  مممطمملممق  مممع 
= الحد األدنى المضمون لمقاومة الشد في الفوالذ المستشدم، مقيسة بوحدات    Rmفي المائة؛ ح ا  20نسبته 

 (؛2N/mm)  2ن وتن/مم

مع حّد أدنى مطلق نسبته   تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة المئوية، عن في حالة األلومن وم، ال )ب(
= الحد األدنى المضممممممون لمقاومة الشمممممد في األلومن وم المسمممممتشدم، مقيسمممممة بوحدات   Rmفي المائة، ح ا   8

 (؛2N/mm)  2ن وتن/مم

 وتؤخذ الع نات التي تحدد االستطالة عند االنكسار في مستوى مستعرض بالنسبة التجاه الدلفنة، وتؤمن بح ا يكون: 

od = L5 

 oL=  أو 

 طول الع نة قبل االختبار = oL ح ا 
 d = قطرال 

 A = .مساحة المقطع العرضي لع نة االختبار 

 الحد األدنى لسمك الجدار 6-5-5-1-6
 :لتر االشتراط التالي للحد األدنى لسمك الجدار 1500تستوفي الحاويات الوسيطة المعدنية التي تتجاوز سعتها 

 الجدار عن:يقل سمك  ، الoA ×Rm=  10 000للفوالذ المرجعي الذن يكون ناتجه  و  )أ(

 ف بالمليمترات )مم(Tسمك الجدار ف
 األنواع 

11A, 11B, 11N 
 األنواع 

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 
 محمي  غير محمي  محمي  غير محمي 

T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

  المرجعي المسممممتشدم عند االنكسممممار تحت إجهاد الشممممد االسممممتطالة الدنيا )ونسممممبة مئوية( من الفوالذ  = oA ح ا 
 (؛5-1-5-5-6)انظر 

للمعادن األخرى غ ر الفوالذ المرجعي الموصمممممممممممممموف في )أ(، يكون الحد األدنى لسمممممممممممممممك الجدار وفقا  للمعادلة  )ب(
 التالية:

 

 سمك الجدار المعادل المطلوب للمعدن المستشدم )بالمليمترات(؛ = 1e ح ا: 

 oe =  األدنى لسمك الجدار المطلوب للفوالذ المرجعي )بالمليمترات(؛الحد 

 1Rm = ( 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة في المعدن المستشدمN/mm؛)انظر )ج( أدناه( ) 
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 1A =   6االسمتطالة الدنيا )ونسمبة مئوية( للمعدن المسمتشدم عند االنكسمار تحت إجهاد الشمد )انظر-
 (؛5-5-1-5

 ؛1,5يقل سمك الجدار بأن حال عن  على أال 

 ي القيمة   Rm)1(ألغراض الحسمماب المب ن في )ب(، تكون قوة الشممد الدنيا المضمممونة في المعدن المسممتشدم   )ج(
المدوليمة للممادة. غ ر أنمه في حمالمة أنواع الفوالذ األوسممممممممممممممتن تي، يمكن زيمادة القيممة  المدنيما وفقما  للمعماي ر الوطنيمة أو

في المائة عندما تنص شمممممممهادة فحص المادة   15وفقا  لمعاي ر المادة بنسمممممممبة تصمممممممل إلى  Rm الدنيا المحددة ل
 ي القيممة المدنيما الواردة في شممممممممممممممهمادة   Rmالمعنيمة، تكون ةيممة    يوجمد م يمار للممادة على ةيممة أعلى. وإذا لم

 فحص المادة.

اشممتراطات تشأيف الضممغط: تكون الحاويات الوسمميطة المعدة لنقل السمموائل قادرة على تصممريف كمية كافية من البشار في   7- 1- 5- 5- 6
يكون   بوسمائل ترك بية أخرى. وال  تشأيف الضمغط التقل دية أو حالة حدوث إحاطة بالن ران لضممان عدم تصمدع الجسمم. ويمكن أن يتحقق ذلك بأجهزة  

أقل من مجموع الضمغط المانومترن في الحاويات الوسميطة )أن ضمغط   بار( وال   0,65ك لوباسمكال )   65البدء في تشأيف الضمغط عند حد أعلى من 
س، ومحددا  على أسممماس  55ºبار(( عند   1ك لوباسمممكال )  100 الغازات األخرى الشاملة، ناقصممما   البشار لمادة الملء زائدا  الضمممغط الجزئي للهواء أو 

 . وترك  أجهزة تشأيف الضغط الالزمة في حّ ز البشار. 4- 1- 1- 4 و مب ن في   درجة قصوى للملء كما 

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المرنة للسوائب 6-5-5-2

 المرنة التي من األنواع التالية:تنطبق  ذه االشتراطات على الحاويات الوسيطة  6-5-5-2-1

13H1 تبط ن مواد بالستيكية منسوجة بدون طالء أو 

13H2 مواد بالستيكية منسوجة مطلية 

13H3 مواد بالستيكية منسوجة مع بطانة 

13H4 مواد بالستيكية منسوجة، مطلية مع بطانة 

13H5 رقائق البالستيك 

13L1 بطانة نسيج بدون طالء أو 

13L2 نسيج، مطلي 

13L3 نسيج مع بطانة 

13L4 نسيج، مطلي ومبّطن 

13M1 ورق، متعدد الجدران 

13M2 ورق، متعدد الجدران ومقاوم للماء 

 وتشصص الحاويات الوسيطة المرنة لنقل المواد الصلبة فقط. 

ة مالئم ن لسممممعتها تصممممنع أجسممممام الحاويات الوسمممميطة من مواد مناسممممبة؛ وتكون قوة المادة وبناء الحاوية الوسمممميطة المرن  6-5-5-2-2
 واستشدامها المزمع.

، بعد غمر ا بالكامل 13M2و  13M1تحتفي جميع المواد التي تسمممتشدم في بناء الحاويات الوسممميطة المرنة من نوعي   6-5-5-2-3
ةيسممت في األصممل على المادة المكيفة للتوازن عند   في المائة على األقل من مقاومة الشممد كما 85سمماعة، بنسممبة  24تقل عن  في الماء لمدة ال

 أقل. في المائة من الرطوبة النسبية أو 67
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ال تشمممتمل الحاويات الوسممميطة المصمممنوعة من األلومن وم المعدة لنقل السممموائل القابلة لالشمممتعال على أن أجزاء متحركة  6-5-5-1-4
  صممدمي قد يسممب  تفاعال  خط را  نتيجة تالمس احتكاوي أو  ما واألغطية ووسممائل اإلغالق وغ ر ا المصممنوعة من فوالذ غ ر محمي معّرض للصممدأ، 

 مع األلومن وم.

 تصنع الحاويات الوسيطة المعدنية من معادن تستوفي االشتراطات التالية: 6-5-5-1-5

أدنممى     تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة المئوية، عن في حالة الفوالذ، ال )أ( حمممممممد  مممطمملممق  مممع 
= الحد األدنى المضمون لمقاومة الشد في الفوالذ المستشدم، مقيسة بوحدات    Rmفي المائة؛ ح ا  20نسبته 

 (؛2N/mm)  2ن وتن/مم

مع حّد أدنى مطلق نسبته   تقل االستطالة عند االنكسار، بالنسبة المئوية، عن في حالة األلومن وم، ال )ب(
= الحد األدنى المضممممممون لمقاومة الشمممممد في األلومن وم المسمممممتشدم، مقيسمممممة بوحدات   Rmفي المائة، ح ا   8

 (؛2N/mm)  2ن وتن/مم

 وتؤخذ الع نات التي تحدد االستطالة عند االنكسار في مستوى مستعرض بالنسبة التجاه الدلفنة، وتؤمن بح ا يكون: 

od = L5 

 oL=  أو 

 طول الع نة قبل االختبار = oL ح ا 
 d = قطرال 

 A = .مساحة المقطع العرضي لع نة االختبار 

 الحد األدنى لسمك الجدار 6-5-5-1-6
 :لتر االشتراط التالي للحد األدنى لسمك الجدار 1500تستوفي الحاويات الوسيطة المعدنية التي تتجاوز سعتها 

 الجدار عن:يقل سمك  ، الoA ×Rm=  10 000للفوالذ المرجعي الذن يكون ناتجه  و  )أ(

 ف بالمليمترات )مم(Tسمك الجدار ف
 األنواع 

11A, 11B, 11N 
 األنواع 

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 
 محمي  غير محمي  محمي  غير محمي 

T=C/2000 + 1.5 T=C/2000 + 1.0 T=C/1000 + 1.0 T=C/2000 + 1.5 

  المرجعي المسممممتشدم عند االنكسممممار تحت إجهاد الشممممد االسممممتطالة الدنيا )ونسممممبة مئوية( من الفوالذ  = oA ح ا 
 (؛5-1-5-5-6)انظر 

للمعادن األخرى غ ر الفوالذ المرجعي الموصمممممممممممممموف في )أ(، يكون الحد األدنى لسمممممممممممممممك الجدار وفقا  للمعادلة  )ب(
 التالية:

 

 سمك الجدار المعادل المطلوب للمعدن المستشدم )بالمليمترات(؛ = 1e ح ا: 

 oe =  األدنى لسمك الجدار المطلوب للفوالذ المرجعي )بالمليمترات(؛الحد 

 1Rm = ( 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة في المعدن المستشدمN/mm؛)انظر )ج( أدناه( ) 
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 1A =   6االسمتطالة الدنيا )ونسمبة مئوية( للمعدن المسمتشدم عند االنكسمار تحت إجهاد الشمد )انظر-
 (؛5-5-1-5

 ؛1,5يقل سمك الجدار بأن حال عن  على أال 

 ي القيمة   Rm)1(ألغراض الحسمماب المب ن في )ب(، تكون قوة الشممد الدنيا المضمممونة في المعدن المسممتشدم   )ج(
المدوليمة للممادة. غ ر أنمه في حمالمة أنواع الفوالذ األوسممممممممممممممتن تي، يمكن زيمادة القيممة  المدنيما وفقما  للمعماي ر الوطنيمة أو

في المائة عندما تنص شمممممممهادة فحص المادة   15وفقا  لمعاي ر المادة بنسمممممممبة تصمممممممل إلى  Rm الدنيا المحددة ل
 ي القيممة المدنيما الواردة في شممممممممممممممهمادة   Rmالمعنيمة، تكون ةيممة    يوجمد م يمار للممادة على ةيممة أعلى. وإذا لم

 فحص المادة.

اشممتراطات تشأيف الضممغط: تكون الحاويات الوسمميطة المعدة لنقل السمموائل قادرة على تصممريف كمية كافية من البشار في   7- 1- 5- 5- 6
يكون   بوسمائل ترك بية أخرى. وال  تشأيف الضمغط التقل دية أو حالة حدوث إحاطة بالن ران لضممان عدم تصمدع الجسمم. ويمكن أن يتحقق ذلك بأجهزة  

أقل من مجموع الضمغط المانومترن في الحاويات الوسميطة )أن ضمغط   بار( وال   0,65ك لوباسمكال )   65البدء في تشأيف الضمغط عند حد أعلى من 
س، ومحددا  على أسممماس  55ºبار(( عند   1ك لوباسمممكال )  100 الغازات األخرى الشاملة، ناقصممما   البشار لمادة الملء زائدا  الضمممغط الجزئي للهواء أو 

 . وترك  أجهزة تشأيف الضغط الالزمة في حّ ز البشار. 4- 1- 1- 4 و مب ن في   درجة قصوى للملء كما 

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المرنة للسوائب 6-5-5-2

 المرنة التي من األنواع التالية:تنطبق  ذه االشتراطات على الحاويات الوسيطة  6-5-5-2-1

13H1 تبط ن مواد بالستيكية منسوجة بدون طالء أو 

13H2 مواد بالستيكية منسوجة مطلية 

13H3 مواد بالستيكية منسوجة مع بطانة 

13H4 مواد بالستيكية منسوجة، مطلية مع بطانة 

13H5 رقائق البالستيك 

13L1 بطانة نسيج بدون طالء أو 

13L2 نسيج، مطلي 

13L3 نسيج مع بطانة 

13L4 نسيج، مطلي ومبّطن 

13M1 ورق، متعدد الجدران 

13M2 ورق، متعدد الجدران ومقاوم للماء 

 وتشصص الحاويات الوسيطة المرنة لنقل المواد الصلبة فقط. 

ة مالئم ن لسممممعتها تصممممنع أجسممممام الحاويات الوسمممميطة من مواد مناسممممبة؛ وتكون قوة المادة وبناء الحاوية الوسمممميطة المرن  6-5-5-2-2
 واستشدامها المزمع.

، بعد غمر ا بالكامل 13M2و  13M1تحتفي جميع المواد التي تسمممتشدم في بناء الحاويات الوسممميطة المرنة من نوعي   6-5-5-2-3
ةيسممت في األصممل على المادة المكيفة للتوازن عند   في المائة على األقل من مقاومة الشممد كما 85سمماعة، بنسممبة  24تقل عن  في الماء لمدة ال

 أقل. في المائة من الرطوبة النسبية أو 67
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أية طريقة معادلة. وتؤّمن جميع نهايات الدرزات   التصمممممممممممممميغ أو اإلغالق بالحرارة أو يلزم تشمممممممممممممك ل الدرزات بالغرز أو 6-5-5-2-4
 الغرز. ذات

عن الظروف   الناجم عن اإلشمعاع فوق البنفسمجي أوالتد ور  تتوّفر في الحاويات الوسميطة المرنة مقاومة كافية للتقادم و  6-5-5-2-5
 عن فعل المادة المحتواة، مقاومة تجعل  ذه الحاويات مالئمة الستشدامها المقصود. المناخية أو

البنفسمممممممجي للحاويات الوسممممممميطة المرنة للسممممممموائ  والمصمممممممنوعة من المواد ح ثما يتطل  األمر وقاية من اإلشمممممممعاع فوق   6-5-5-2-6
الصاّدات المناسبة. وتكون  ذه المواد المضافة متوافقة مع المحتويات  غ ره من الصبغات أو البالستيكية، ُتكفل الوقاية بإضافة أسود الكربون أو

صماّدات غ ر تلك التي اسمتشدمت لدى تصمنيع النموذج التصمميمي   ات أوصمبغ وتظل فعالة طوال بقاء الجسمم. وعندما يسمتشدم أسمود الكربون أو
يؤثر   محتوى المادة الصماّدة ال في محتوى الصمبغة أو المشتبر، يمكن االسمتغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في محتوى أسمود الكربون أو

 تأث را  ضارا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء.

تؤثر المواد  إدماج مواد مضممممممممافة في مادة الجسممممممممم لتحسمممممممم ن المقاومة للتقادم ولشدمة أغراض أخرى شممممممممريطة أال يجوز 6-5-5-2-7
 الكيميائية للمادة. المضافة تأث را ضارا  في الشصائص الف زيائية أو

م كن يمكن اسممتشدا ال تسممتشدم أية مادة مسممتشلصممة من أوعية اسممتشدمت في صممنع أجسممام الحاويات الوسمميطة للسمموائ . ول  6-5-5-2-8
طبليات يمنع  ذا إعادة اسممممتشدام أجزاء المكونات مثل المعدات الملحقة وقواعد  الشردة الناتجة من نفس عملية التصممممنيع. وال مشلفات اإلنتاج أو

 تكون  ذه المكونات قد أُعطبت على أن نحو في استشدام سابق. شريطة أال التحم ل

 .1:2تتجاوز نسبة االرتفاع إلى العرض  بعد التعبئة، ال 6-5-5-2-9

تكون البطانة مصمنوعة من مادة مالئمة، وتتناسم  قوتها وصمنعها مع سمعة الحاوية واالسمتشدام المشصمصمة له. وتكون   6-5-5-2-10
 روف المناولة والنقل العادي ن.الوصالت ووسائل اإلغالق مانعة للتنش ل وقادرة على مقاومة الضغوط والصدمات التي يمكن حدوثها في ظ

 صلباشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من بالستيك  6-5-5-3
السمممموائل. وأنواع  ة المعدة لنقل المواد الصمممملبة أوصمممملب تنطبق  ذه االشممممتراطات على الحاويات الوسمممميطة البالسممممتيكية ال 6-5-5-3-1

 ة  ي:صلب الحاويات الوسيطة البالستيكية ال
11H1   مجهزة بمعدات هيكلية ومصمممممممة لتحمُّل الحمل الكلي عندما يتم تنضممممم د الحاويات الوسممممميطة، المشصممممصممممة

 تفريغها بالجاذبية للمواد الصلبة التي يتم ملؤ ا أو
11H2 تفرل بالجاذبية ة التي تمأل أوصلب مستندة إلى قوتها دون دعامات، مشصصة للمواد ال 
21H1 مة الحتمال الحمل الكلي عندما يتم تنضمممم د الحاويات الوسمممميطة، مشصممممصممممة  مجهزة بمعدات هيكلية ومصممممم

 تفريغها تحت الضغط للمواد الصلبة التي يتم ملؤ ا أو
21H2 تفرل تحت الضغط ة التي تمأل أوصلب مستندة إلى قوتها دون دعامات، مشصصة للمواد ال 
31H1  تنض د الحاويات الوسيطة لنقل السوائلمجهزة بمعدات هيكلية مصممة لتحمل الحمل الكلي عندما يتم 
31H2 .مستندة إلى قوتها دون دعامات، للسوائل 

يصمممنع الجسمممم من مواد بالسمممتيكية مناسمممبة ذات مواصمممفات معروفة ويكون بمتانة كافية تبعا  لسمممعته واالسمممتشدام المقرر  6-5-5-3-2
، ال يجوز اسمتشدام أية مادة سمبق اسمتشدامها غ ر بقايا اإلنتاج أو المواد 1-2-1وباسمتثناء المواد البالسمتيكية المعاد تدوير ا حسمبما ورد في  له.

اإلشمعاع فوق البنفسمجي  بسمب  المادة المحتواة أو والتد وروتكون للمادة مقاومة مناسمبة للتقادم    .المعاد طحنها والناتجة من نفس عملية التصمنيع
يشممممممكل أن نفاذ للمادة المحتواة خطرا  في الظروف   ي درجة الحرارة المنشفضممممممة. والحدث. ويؤخذ في االعتبار حسمممممم  االقتضمممممماء األداء ف إذا ما

 العادية للنقل.

غ ره من الصممممممممممبغات   عندما تكون الوقاية من اإلشممممممممممعاع فوق البنفسممممممممممجي مطلوبة، تكفل بإضممممممممممافة أسممممممممممود الكربون أو 6-5-5-3-3
تويات وتظل فعالة طوال مدة بقاء الجسممممم. وعندما يسممممتشدم أسممممود الكربون  الصمممماّدات المناسممممبة. وتكون  ذه المواد المضممممافة متوافقة مع المح أو
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صاّدات غ ر تلك التي استشدمت في صنع النموذج التصميمي المشتبر، يمكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في  صبغات أو أو
  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء.يؤثر تأث را  ضارا   المادة الصادة ال الصبغة أو محتوى أسود الكربون أو

تؤثر  ذه  لشدمة أغراض أخرى، شممممممريطة أال يجوز إدماج مواد مضممممممافة في مادة الجسممممممم لتحسمممممم ن المقاومة للتقادم أو 6-5-5-3-4
 الكيميائية للمادة. المواد تأث را  ضارا  في الشصائص الف زيائية أو

 الوسيطة المركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكيةاشتراطات خاصة للحاويات  6-5-5-4
 تنطبق  ذه االشتراطات على الحاويات الوسيطة المركبة لنقل المواد الصلبة والسوائل من األنواع التالية: 6-5-5-4-1

11HZ1 تي تمأل ، المَعّدة لنقل المواد الصمملبة الصممل الحاويات الوسمميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسممتيكي ال
 تفرل بالجاذبية أو

11HZ2  الحاويات الوسممممميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسمممممتيكي المرن، المَعّدة لنقل المواد الصممممملبة التي تمأل
 تفرل بالجاذبية أو

21HZ1 تمأل ، المَعّدة لنقل المواد الصمملبة التي  صممل الحاويات الوسمميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسممتيكي ال
 تفرل تحت الضغط أو

21HZ2  الحاويات الوسممممميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسمممممتيكي المرن، المَعّدة لنقل المواد الصممممملبة التي تمأل
 تفرل تحت الضغط أو

31HZ1 المَعّدة لنقل السوائلصل الحاويات الوسيطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالستيكي ال ، 
31HZ2 وسيطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالستيكي المرن، المَعّدة لنقل السوائل.الحاويات ال 

)ب( لبيمان طبيعمة الممادة 1-4-1-5-6ورد في  بحرف كب ر وفقما  لمما Zويسممممممممممممممتكممل  نما الرمز بمإبمدال الحرف الالت ني   
 المستشدمة في الغالف الشارجي.

وظيفة االحتواء بدون غالفه الشارجي. والوعاء الداخلي بالصمممممل ب  و وعاء يحتفي ال يقصمممممد من الوعاء الداخلي تأدية  6-5-5-4-2
 بشكله الشارجي عندما يكون فارغا  بدون وجود وسائل اإلغالق، وبدون الوعاء الشارجي. وأن وعاء داخلي غ ر بصل ب يعتبر بمرنا ب.

الوعاء الداخلي من أن عط  ف زيائي أثناء المناولة  يتأل  الغالف الشارجي عادة من مادة صمملبة مشممكلة بح ا تحمي 6-5-5-4-3
 حس  االقتضاء.طبلية التحم ل القاعدية يقصد منه تأدية وظيفة االحتواء. ويشمل  والنقل وال

ل تق يم سممالمة الحاوية الداخلية عق   6-5-5-4-4 تصمممم الحاوية الوسمميطة المركبة ذات الغالف الشارجي المحيط بها تصممميما ُيسممهّ 
 ر عدم التسرب واالختبار اله درولي.اختبا

 لترا . 31HZ2 250 1ال تتجاوز سعة الحاوية الوسيطة من النوع  6-5-5-4-5

يصممممممممنع الوعاء الداخلي من مواد بالسممممممممتيكية مناسممممممممبة ذات مواصممممممممفات معروفة، ويكون بمتانة كافية بالنسممممممممبة لسممممممممعته   6-5-5-4-6
، ال يجوز اسمممتشدام أية مادة  1-2-1يكية المعاد تدوير ا حسمممبما ورد في وباسمممتثناء المواد البالسمممتله.   واالسممممتشدام المقرر

وتكون المادة مقاومة بصممورة    .سممبق اسممتشدامها غ ر بقايا اإلنتاج أو المواد المعاد طحنها والناتجة من نفس عملية التصممنيع
عن اإلشعاع فوق البنفسجي، حس  األحوال. ويراعى حس  االقتضاء األداء في درجة   ، أوالمحتواة  الذن ينجم عن المادة  والتد ور وافية للتقادم

 يشكل أن نفاذ للمادة المحتواة خطرا  في الظروف العادية للنقل. الحرارة المنشفضة، وأن ال

الصمممماّدات   غات أوغ ره من الصممممب  ح ثما تكون الوقاية من اإلشممممعاع فوق البنفسممممجي مطلوبة يضمممماف أسممممود الكربون أو 6-5-5-4-7
صممبغات   حالة اسممتشدام أسممود الكربون أو المناسممبة. وتكون  ذه اإلضممافات متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال عمر الوعاء الداخلي. وفي

توى أسممود النموذج التصممميمي المشتبر، يمكن االسممتغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في مح  صممنعصمماّدات غ ر تلك المسممتشدمة في   أو
 يؤثر تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء. المادة الصادة ال الصبغة أو الكربون أو
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أية طريقة معادلة. وتؤّمن جميع نهايات الدرزات   التصمممممممممممممميغ أو اإلغالق بالحرارة أو يلزم تشمممممممممممممك ل الدرزات بالغرز أو 6-5-5-2-4
 الغرز. ذات

عن الظروف   الناجم عن اإلشمعاع فوق البنفسمجي أوالتد ور  تتوّفر في الحاويات الوسميطة المرنة مقاومة كافية للتقادم و  6-5-5-2-5
 عن فعل المادة المحتواة، مقاومة تجعل  ذه الحاويات مالئمة الستشدامها المقصود. المناخية أو

البنفسمممممممجي للحاويات الوسممممممميطة المرنة للسممممممموائ  والمصمممممممنوعة من المواد ح ثما يتطل  األمر وقاية من اإلشمممممممعاع فوق   6-5-5-2-6
الصاّدات المناسبة. وتكون  ذه المواد المضافة متوافقة مع المحتويات  غ ره من الصبغات أو البالستيكية، ُتكفل الوقاية بإضافة أسود الكربون أو

صماّدات غ ر تلك التي اسمتشدمت لدى تصمنيع النموذج التصمميمي   ات أوصمبغ وتظل فعالة طوال بقاء الجسمم. وعندما يسمتشدم أسمود الكربون أو
يؤثر   محتوى المادة الصماّدة ال في محتوى الصمبغة أو المشتبر، يمكن االسمتغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في محتوى أسمود الكربون أو

 تأث را  ضارا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء.

تؤثر المواد  إدماج مواد مضممممممممافة في مادة الجسممممممممم لتحسمممممممم ن المقاومة للتقادم ولشدمة أغراض أخرى شممممممممريطة أال يجوز 6-5-5-2-7
 الكيميائية للمادة. المضافة تأث را ضارا  في الشصائص الف زيائية أو

م كن يمكن اسممتشدا ال تسممتشدم أية مادة مسممتشلصممة من أوعية اسممتشدمت في صممنع أجسممام الحاويات الوسمميطة للسمموائ . ول  6-5-5-2-8
طبليات يمنع  ذا إعادة اسممممتشدام أجزاء المكونات مثل المعدات الملحقة وقواعد  الشردة الناتجة من نفس عملية التصممممنيع. وال مشلفات اإلنتاج أو

 تكون  ذه المكونات قد أُعطبت على أن نحو في استشدام سابق. شريطة أال التحم ل

 .1:2تتجاوز نسبة االرتفاع إلى العرض  بعد التعبئة، ال 6-5-5-2-9

تكون البطانة مصمنوعة من مادة مالئمة، وتتناسم  قوتها وصمنعها مع سمعة الحاوية واالسمتشدام المشصمصمة له. وتكون   6-5-5-2-10
 روف المناولة والنقل العادي ن.الوصالت ووسائل اإلغالق مانعة للتنش ل وقادرة على مقاومة الضغوط والصدمات التي يمكن حدوثها في ظ

 صلباشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من بالستيك  6-5-5-3
السمممموائل. وأنواع  ة المعدة لنقل المواد الصمممملبة أوصمممملب تنطبق  ذه االشممممتراطات على الحاويات الوسمممميطة البالسممممتيكية ال 6-5-5-3-1

 ة  ي:صلب الحاويات الوسيطة البالستيكية ال
11H1   مجهزة بمعدات هيكلية ومصمممممممة لتحمُّل الحمل الكلي عندما يتم تنضممممم د الحاويات الوسممممميطة، المشصممممصممممة

 تفريغها بالجاذبية للمواد الصلبة التي يتم ملؤ ا أو
11H2 تفرل بالجاذبية ة التي تمأل أوصلب مستندة إلى قوتها دون دعامات، مشصصة للمواد ال 
21H1 مة الحتمال الحمل الكلي عندما يتم تنضمممم د الحاويات الوسمممميطة، مشصممممصممممة  مجهزة بمعدات هيكلية ومصممممم

 تفريغها تحت الضغط للمواد الصلبة التي يتم ملؤ ا أو
21H2 تفرل تحت الضغط ة التي تمأل أوصلب مستندة إلى قوتها دون دعامات، مشصصة للمواد ال 
31H1  تنض د الحاويات الوسيطة لنقل السوائلمجهزة بمعدات هيكلية مصممة لتحمل الحمل الكلي عندما يتم 
31H2 .مستندة إلى قوتها دون دعامات، للسوائل 

يصمممنع الجسمممم من مواد بالسمممتيكية مناسمممبة ذات مواصمممفات معروفة ويكون بمتانة كافية تبعا  لسمممعته واالسمممتشدام المقرر  6-5-5-3-2
، ال يجوز اسمتشدام أية مادة سمبق اسمتشدامها غ ر بقايا اإلنتاج أو المواد 1-2-1وباسمتثناء المواد البالسمتيكية المعاد تدوير ا حسمبما ورد في  له.

اإلشمعاع فوق البنفسمجي  بسمب  المادة المحتواة أو والتد وروتكون للمادة مقاومة مناسمبة للتقادم    .المعاد طحنها والناتجة من نفس عملية التصمنيع
يشممممممكل أن نفاذ للمادة المحتواة خطرا  في الظروف   ي درجة الحرارة المنشفضممممممة. والحدث. ويؤخذ في االعتبار حسمممممم  االقتضمممممماء األداء ف إذا ما

 العادية للنقل.

غ ره من الصممممممممممبغات   عندما تكون الوقاية من اإلشممممممممممعاع فوق البنفسممممممممممجي مطلوبة، تكفل بإضممممممممممافة أسممممممممممود الكربون أو 6-5-5-3-3
تويات وتظل فعالة طوال مدة بقاء الجسممممم. وعندما يسممممتشدم أسممممود الكربون  الصمممماّدات المناسممممبة. وتكون  ذه المواد المضممممافة متوافقة مع المح أو
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صاّدات غ ر تلك التي استشدمت في صنع النموذج التصميمي المشتبر، يمكن االستغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في  صبغات أو أو
  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء.يؤثر تأث را  ضارا   المادة الصادة ال الصبغة أو محتوى أسود الكربون أو

تؤثر  ذه  لشدمة أغراض أخرى، شممممممريطة أال يجوز إدماج مواد مضممممممافة في مادة الجسممممممم لتحسمممممم ن المقاومة للتقادم أو 6-5-5-3-4
 الكيميائية للمادة. المواد تأث را  ضارا  في الشصائص الف زيائية أو

 الوسيطة المركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكيةاشتراطات خاصة للحاويات  6-5-5-4
 تنطبق  ذه االشتراطات على الحاويات الوسيطة المركبة لنقل المواد الصلبة والسوائل من األنواع التالية: 6-5-5-4-1

11HZ1 تي تمأل ، المَعّدة لنقل المواد الصمملبة الصممل الحاويات الوسمميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسممتيكي ال
 تفرل بالجاذبية أو

11HZ2  الحاويات الوسممممميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسمممممتيكي المرن، المَعّدة لنقل المواد الصممممملبة التي تمأل
 تفرل بالجاذبية أو

21HZ1 تمأل ، المَعّدة لنقل المواد الصمملبة التي  صممل الحاويات الوسمميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسممتيكي ال
 تفرل تحت الضغط أو

21HZ2  الحاويات الوسممممميطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالسمممممتيكي المرن، المَعّدة لنقل المواد الصممممملبة التي تمأل
 تفرل تحت الضغط أو

31HZ1 المَعّدة لنقل السوائلصل الحاويات الوسيطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالستيكي ال ، 
31HZ2 وسيطة المركبة، ذات الوعاء الداخلي البالستيكي المرن، المَعّدة لنقل السوائل.الحاويات ال 

)ب( لبيمان طبيعمة الممادة 1-4-1-5-6ورد في  بحرف كب ر وفقما  لمما Zويسممممممممممممممتكممل  نما الرمز بمإبمدال الحرف الالت ني   
 المستشدمة في الغالف الشارجي.

وظيفة االحتواء بدون غالفه الشارجي. والوعاء الداخلي بالصمممممل ب  و وعاء يحتفي ال يقصمممممد من الوعاء الداخلي تأدية  6-5-5-4-2
 بشكله الشارجي عندما يكون فارغا  بدون وجود وسائل اإلغالق، وبدون الوعاء الشارجي. وأن وعاء داخلي غ ر بصل ب يعتبر بمرنا ب.

الوعاء الداخلي من أن عط  ف زيائي أثناء المناولة  يتأل  الغالف الشارجي عادة من مادة صمملبة مشممكلة بح ا تحمي 6-5-5-4-3
 حس  االقتضاء.طبلية التحم ل القاعدية يقصد منه تأدية وظيفة االحتواء. ويشمل  والنقل وال

ل تق يم سممالمة الحاوية الداخلية عق   6-5-5-4-4 تصمممم الحاوية الوسمميطة المركبة ذات الغالف الشارجي المحيط بها تصممميما ُيسممهّ 
 ر عدم التسرب واالختبار اله درولي.اختبا

 لترا . 31HZ2 250 1ال تتجاوز سعة الحاوية الوسيطة من النوع  6-5-5-4-5

يصممممممممنع الوعاء الداخلي من مواد بالسممممممممتيكية مناسممممممممبة ذات مواصممممممممفات معروفة، ويكون بمتانة كافية بالنسممممممممبة لسممممممممعته   6-5-5-4-6
، ال يجوز اسمممتشدام أية مادة  1-2-1يكية المعاد تدوير ا حسمممبما ورد في وباسمممتثناء المواد البالسمممتله.   واالسممممتشدام المقرر

وتكون المادة مقاومة بصممورة    .سممبق اسممتشدامها غ ر بقايا اإلنتاج أو المواد المعاد طحنها والناتجة من نفس عملية التصممنيع
عن اإلشعاع فوق البنفسجي، حس  األحوال. ويراعى حس  االقتضاء األداء في درجة   ، أوالمحتواة  الذن ينجم عن المادة  والتد ور وافية للتقادم

 يشكل أن نفاذ للمادة المحتواة خطرا  في الظروف العادية للنقل. الحرارة المنشفضة، وأن ال

الصمممماّدات   غات أوغ ره من الصممممب  ح ثما تكون الوقاية من اإلشممممعاع فوق البنفسممممجي مطلوبة يضمممماف أسممممود الكربون أو 6-5-5-4-7
صممبغات   حالة اسممتشدام أسممود الكربون أو المناسممبة. وتكون  ذه اإلضممافات متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال عمر الوعاء الداخلي. وفي

توى أسممود النموذج التصممميمي المشتبر، يمكن االسممتغناء عن إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في مح  صممنعصمماّدات غ ر تلك المسممتشدمة في   أو
 يؤثر تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء. المادة الصادة ال الصبغة أو الكربون أو
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تؤثر   لشدمة أغراض أخرى، شمممريطة أال يجوز إدماج مواد مضمممافة في مادة الوعاء الداخلي لتحسممم ن المقاومة للتقادم أو 6-5-5-4-8
 الكيميائية للمادة. لف زيائية أو ذه المواد تأث را  سلبيا  في الشصائص ا

 من ثالث رقائق على األقل. 31HZ2يتكون الوعاء الداخلي للحاوية الوسيطة من النوع  6-5-5-4-9

 تتناس  قوة مادة الغالف الشارجي وبناؤه مع سعة الحاوية الوسيطة المركبة واالستشدام المقرر لها. 6-5-5-4-10

 الشارجي خاليا  من أن نتوء يمكن أن ُيعط   الوعاء الداخلي.يكون الغالف  6-5-5-4-11

 األلومن وم من معدن مالئم ذن سمك كاف. يبنى الغالف الشارجي المصنوع من الفوالذ أو 6-5-5-4-12

ع وب الغالف الشارجي ج د التجأيف صمالحا  للتداول التجارن وخاليا  من ال صمنعيكون الششم  الطبيعي المسمتشدم في   6-5-5-4-13
الجزء العلون والسممممممممفلي من خشمممممممم  معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح  صممممممممنعالتي يمكن أن تضممممممممع  ماديا  قوة أن جزء من الغالف. ويمكن  

 أن نوع آخر مناس . الحب بي أو الشش  المضغوط أو

شمممممار دوار على   ئة شمممممرائح  الغالف الشارجي ج د التجأيف مقطوعا  بمن  صمممممنعيكون الششممممم  الرقائقي المسمممممتشدم في   6-5-5-4-14
قشمرة، صمالحا  للتبادل التجارن وخاليا  من أن ع وب يمكن أن تضمع  إلى حد كب ر من قوة الغالف. وتلصمق الرقائق المتراصمة بمادة الصمقة   أو

ُتثبَّت على أعمدة الزوايا   أومقاومة للماء. ويمكن اسمممتشدام مواد أخرى مناسمممبة مع الششممم  الرقائقي من أجل بناء الغالف. وُتسممممَّر األغلفة ج دا  
 ُيضبط ترك بها بوسائل مناسبة على نحو مماثل. األطراف أو أو

أن  الحب بي أو تبنى جدران الغالف الشارجي من الششم  المعاد التكوين المقاوم للماء مثل ألواح الششم  المضمغوط أو 6-5-5-4-15
 ناء األجزاء األخرى من الغالف.أنواع أخرى مالئمة. ويمكن استشدام مواد أخرى مالئمة في ب 

مزدوج الوجه   للغالف الشارجي المصممممممنوع من الكرتون الليفي، يسممممممتشدم كرتون ليفي قون من صممممممن  ج د مصمممممممت أو 6-5-5-4-16
يادة في تتجاوز الز  متعدد الجدران( يناسمم  سممعة الغالف واالسممتشدام المقرر له. وتكون مقاومة السممطح الشارجي للماء بح ا ال )بجدار واحد أو

انظر م يمار المنظممة المدوليمة  -دةيقمة لتحمديمد امتصمممممممممممممماص المماء،   30( لممدة  Cobbيحمدده اختبمار يجرى بطريقمة كوب ) ، كمما2ل/م  155الكتلمة  
ن بدون خدوش، ويشممممق  بح ا يمكن  ISO 535:1991 للتوح د القياسممممي، رقم ، وتتصمممم  بشواص ثني مناسممممبة. ويقطع الكرتون الليفي ويغضممممّ

حدوث ثني غ ر مالئم. وُتلصممق ُخَدد ألواح الكرتون الليفي المموج بالظهارات   حدوث شممروخ في السممطح أو القيام بعملية التجميع بدون تشممقق أو
 المقابلة لها بغراء مت ن.

أن تكون  ممذه األطراف   ن ألطراف الغالف الشممارجي المصممممممممممممممنوع من الكرتون الليفي إطممار خشممممممممممممممبي أويمكن أن يكو  6-5-5-4-17
 مصنوعة كلية من الشش . ويمكن تقويتها بعوارض خشبية.

م وصمممالت الربط في الغالف الشارجي المصمممنوع من الكرتون الليفي بشمممريط الصمممق أو  18- 4- 5- 5- 6 تدرز   ُتجعل متراوبة وُتلصمممق أو  ُتضمممَ
 بشريط الصق تستشدم مادة الصقة مقاومة للماء.  بمشابك معدنية. ويكون تراو  وصالت الربط على نحو مناس . وح ثما يتم اإلغالق باللصق أو 

             في الحمالمة التي يكون ف هما الغالف الشمارجي مصممممممممممممممنوعما  من ممادة بالسممممممممممممممتيكيمة تنطبق األحكمام ذات الصمممممممممممممملمة الواردة 6-5-5-4-19
 .9-4-5-5-6إلى  6-4-5-5-6في 

 بالوعاء الداخلي من جميع جوانبه. 31HZ2يحيط الغالف الشارجي للحاوية الوسيطة من النوع  6-5-5-4-20

أن تكون مالئممة قمابلمة للفمك    طبليمة تحم ملأيمة  ممدمجمة في الحماويمة الوسمممممممممممممميطمة أو  طبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة 6-5-5-4-21
 الحاوية و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.للمناولة الميكانيكية مع  

القاعدة المدمجة مصمممممممممممممة بح ا يتم تجن  أن نتوء في قاعدة الحاوية قد يعرضمممممممممممها للعط    أو طبلية التحم لتكون   6-5-5-4-22
 أثناء المناولة.

طبلية  وازن أثناء المناولة والنقل. وعند اسممممممممتشدام قابلة للفك، ضمممممممممانا للت  طبلية تحم ل  يثبت الغالف الشارجي على أن 6-5-5-4-23
 قابلة للفك يكون سطحها العلون خاليا  من أن نتوءات حادة قد تلحق عطبا بالحاوية الوسيطة. تحم ل

 الداخلي. يجوز استشدام أدوات تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، على أن تكون  ذه األدوات خارج الوعاء   24- 4- 5- 5- 6
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عندما تكون الحاويات الوسممممميطة معدة للتنضممممم د، يكون السمممممطح الحامل على نحو يوزع الحمل توزيعا  مأمونا . وتصممممممم  6-5-5-4-25
 يستند الحمل على الوعاء الداخلي.  ذه الحاويات الوسيطة بح ا ال

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المصنوعة من الكرتون الليفي 6-5-5-5

تفّرل  تنطبق  ذه االشمممتراطات على الحاويات الوسممميطة المصمممنوعة من الكرتون الليفي لنقل المواد الصممملبة التي تمأل أو 6-5-5-5-1
 .11Gبالجاذبية. والحاويات الوسيطة المصنوعة من الكرتون الليفي  ي من النوع التالي:  

 ائل رفع علوية.ال تتضمن الحاويات الوسيطة المصنوعة من الكرتون الليفي وس 6-5-5-5-2
متعدد   مزدوج الوجه )بجدار واحد أو  يصممممممممممممنع الجسممممممممممممم من كرتون ليفي مموج، قون وج د النوعية، مصمممممممممممممت أو  3- 5- 5- 5- 6

تتجاوز الزيادة في   يناسممم  سمممعة الحاوية الوسممميطة واالسمممتشدام المقرر لها. وتكون مقاومة السمممطح الشارجي للماء بح ا ال  الجدران(، بما 
انظر م يمار المنظممة    - ( لتحمديمد امتصممممممممممممممماص المماء  Cobbدةيقمة بطريقمة كوب )   30، محمددة في اختبمار يجرى لفترة  2ل/م   155الكتلمة  

ن بدون خدوش، وُيثّق  ISO 535:1991 الدولية للتوح د القياسمممممي، رقم  . ويتصممممم  بشواص ثني مناسمممممبة. ويقطع الكرتون الليفي ويغضمممممّ
ني غ ر مالئم. وُتلصق ُخَدد ألواح الكرتون الليفي حدوث ث  حدوث شروخ في السطح أو  بح ا يمكن القيام بعملية التجميع بدون تشّقق أو 

 المموج بالظهارات المقابلة لها بغراء مت ن. 
وفقمما    (J)جوال     15في ذلممك الجممدار العلون والسممممممممممممممفلي، مسممممممممممممممتوفيممة لمقمماومممة دنيمما لالنثقمماب تبلغ   تكون الجممدران، بممما 6-5-5-5-4

 .ISO 3036:1975 للم يار

م الحاويات الوسميطة بتراو  مناسم  ويتم تغليفها بشمريط، وتلصمق، وتدّرز بمشمابك معدنية تضمم وصمالت الربط في جسم  6-5-5-5-5
بالتغليف بشممممريط الصممممق، تسممممتشدم مادة  تثبَّت بوسممممائل أخرى تضمممما  ها في الفعالية على األقل. وح ثما ضمممممت وصممممالت الربط بالتغرية أو أو

تثق  أية  يمكن أن تسمممحج أو وقايتها بح ا ال األجزاء الواج  تثب تها وتشمممك لها أو الصمممقة مقاومة للماء. وتجتاز المشمممابك المعدنية تماما  جميع
 بطانة داخلية.

تصمممنع البطانة من مادة مناسمممبة. وتتناسممم  قوة المادة المسمممتشدمة وبناء البطانة مع سمممعة الحاوية الوسممميطة واالسمممتشدام   6-5-5-5-6
اإلغالق مانعة للتنش ل وقادرة على احتمال الضممممممغوط والصممممممدمات التي يمكن حدوثها في ظروف  المقرر لها، وتكون وصممممممالت الربط ووسممممممائل 

 المناولة والنقل العادية.
يمكن فّكهما أن تكون مالئممة   طبليمة تحم ملأيمة   ممدمجمة في الحماويمة الوسمممممممممممممميطمة أوطبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة   6-5-5-5-7

 ة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.للمناولة الميكانيكية مع الحاوية و ي م بأ
القاعدة المدمجة بح ا يتّم تجن  أن نتوء في قاعدة الحاوية الوسمممممميطة قد يعرضممممممها للعط    أو طبلية التحم لتصمممممممم  6-5-5-5-8

 أثناء المناولة.
قابلة   طبلية تحم لقل. وعند اسمممممتشدام  قابلة للفك ضممممممانا للتوازن أثناء المناولة والن  طبلية تحم ليثبت الجسمممممم على أية  6-5-5-5-9

 للفك، يكون سطحها العلون خاليا  من أن نتوءات حادة قد تلحق العط  بالحاوية الوسيطة.
 يجوز استشدام أدوات تقوية مثل الدعائم الششبية لزيادة أداء التنض د، ولكن تكون  ذه األدوات خارجية عن البطانة. 6-5-5-5-10
 الحاويات الوسيطة معدة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يوزع الحمل توزيعا  مأمونا . عندما تكون   11- 5- 5- 5- 6
 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة الخشبية 6-5-5-6
والحاويات تفرل بالجاذبية.  تنطبق  ذه االشمممتراطات على الحاويات الوسممميطة الششمممبية لنقل المواد الصممملبة التي تمأل أو 6-5-5-6-1

 الوسيطة الششبية  ي من األنواع التالية:
11C خش  طبيعي مع بطانة داخلية 

11D خش  رقائقي مع بطانة داخلية 

11F .خش  معاد التكوين مع بطانة داخلية 
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تؤثر   لشدمة أغراض أخرى، شمممريطة أال يجوز إدماج مواد مضمممافة في مادة الوعاء الداخلي لتحسممم ن المقاومة للتقادم أو 6-5-5-4-8
 الكيميائية للمادة. لف زيائية أو ذه المواد تأث را  سلبيا  في الشصائص ا

 من ثالث رقائق على األقل. 31HZ2يتكون الوعاء الداخلي للحاوية الوسيطة من النوع  6-5-5-4-9

 تتناس  قوة مادة الغالف الشارجي وبناؤه مع سعة الحاوية الوسيطة المركبة واالستشدام المقرر لها. 6-5-5-4-10

 الشارجي خاليا  من أن نتوء يمكن أن ُيعط   الوعاء الداخلي.يكون الغالف  6-5-5-4-11

 األلومن وم من معدن مالئم ذن سمك كاف. يبنى الغالف الشارجي المصنوع من الفوالذ أو 6-5-5-4-12

ع وب الغالف الشارجي ج د التجأيف صمالحا  للتداول التجارن وخاليا  من ال صمنعيكون الششم  الطبيعي المسمتشدم في   6-5-5-4-13
الجزء العلون والسممممممممفلي من خشمممممممم  معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح  صممممممممنعالتي يمكن أن تضممممممممع  ماديا  قوة أن جزء من الغالف. ويمكن  

 أن نوع آخر مناس . الحب بي أو الشش  المضغوط أو

شمممممار دوار على   ئة شمممممرائح  الغالف الشارجي ج د التجأيف مقطوعا  بمن  صمممممنعيكون الششممممم  الرقائقي المسمممممتشدم في   6-5-5-4-14
قشمرة، صمالحا  للتبادل التجارن وخاليا  من أن ع وب يمكن أن تضمع  إلى حد كب ر من قوة الغالف. وتلصمق الرقائق المتراصمة بمادة الصمقة   أو

ُتثبَّت على أعمدة الزوايا   أومقاومة للماء. ويمكن اسمممتشدام مواد أخرى مناسمممبة مع الششممم  الرقائقي من أجل بناء الغالف. وُتسممممَّر األغلفة ج دا  
 ُيضبط ترك بها بوسائل مناسبة على نحو مماثل. األطراف أو أو

أن  الحب بي أو تبنى جدران الغالف الشارجي من الششم  المعاد التكوين المقاوم للماء مثل ألواح الششم  المضمغوط أو 6-5-5-4-15
 ناء األجزاء األخرى من الغالف.أنواع أخرى مالئمة. ويمكن استشدام مواد أخرى مالئمة في ب 

مزدوج الوجه   للغالف الشارجي المصممممممنوع من الكرتون الليفي، يسممممممتشدم كرتون ليفي قون من صممممممن  ج د مصمممممممت أو 6-5-5-4-16
يادة في تتجاوز الز  متعدد الجدران( يناسمم  سممعة الغالف واالسممتشدام المقرر له. وتكون مقاومة السممطح الشارجي للماء بح ا ال )بجدار واحد أو

انظر م يمار المنظممة المدوليمة  -دةيقمة لتحمديمد امتصمممممممممممممماص المماء،   30( لممدة  Cobbيحمدده اختبمار يجرى بطريقمة كوب ) ، كمما2ل/م  155الكتلمة  
ن بدون خدوش، ويشممممق  بح ا يمكن  ISO 535:1991 للتوح د القياسممممي، رقم ، وتتصمممم  بشواص ثني مناسممممبة. ويقطع الكرتون الليفي ويغضممممّ

حدوث ثني غ ر مالئم. وُتلصممق ُخَدد ألواح الكرتون الليفي المموج بالظهارات   حدوث شممروخ في السممطح أو القيام بعملية التجميع بدون تشممقق أو
 المقابلة لها بغراء مت ن.

أن تكون  ممذه األطراف   ن ألطراف الغالف الشممارجي المصممممممممممممممنوع من الكرتون الليفي إطممار خشممممممممممممممبي أويمكن أن يكو  6-5-5-4-17
 مصنوعة كلية من الشش . ويمكن تقويتها بعوارض خشبية.

م وصمممالت الربط في الغالف الشارجي المصمممنوع من الكرتون الليفي بشمممريط الصمممق أو  18- 4- 5- 5- 6 تدرز   ُتجعل متراوبة وُتلصمممق أو  ُتضمممَ
 بشريط الصق تستشدم مادة الصقة مقاومة للماء.  بمشابك معدنية. ويكون تراو  وصالت الربط على نحو مناس . وح ثما يتم اإلغالق باللصق أو 

             في الحمالمة التي يكون ف هما الغالف الشمارجي مصممممممممممممممنوعما  من ممادة بالسممممممممممممممتيكيمة تنطبق األحكمام ذات الصمممممممممممممملمة الواردة 6-5-5-4-19
 .9-4-5-5-6إلى  6-4-5-5-6في 

 بالوعاء الداخلي من جميع جوانبه. 31HZ2يحيط الغالف الشارجي للحاوية الوسيطة من النوع  6-5-5-4-20

أن تكون مالئممة قمابلمة للفمك    طبليمة تحم ملأيمة  ممدمجمة في الحماويمة الوسمممممممممممممميطمة أو  طبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة 6-5-5-4-21
 الحاوية و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.للمناولة الميكانيكية مع  

القاعدة المدمجة مصمممممممممممممة بح ا يتم تجن  أن نتوء في قاعدة الحاوية قد يعرضمممممممممممها للعط    أو طبلية التحم لتكون   6-5-5-4-22
 أثناء المناولة.

طبلية  وازن أثناء المناولة والنقل. وعند اسممممممممتشدام قابلة للفك، ضمممممممممانا للت  طبلية تحم ل  يثبت الغالف الشارجي على أن 6-5-5-4-23
 قابلة للفك يكون سطحها العلون خاليا  من أن نتوءات حادة قد تلحق عطبا بالحاوية الوسيطة. تحم ل

 الداخلي. يجوز استشدام أدوات تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، على أن تكون  ذه األدوات خارج الوعاء   24- 4- 5- 5- 6
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عندما تكون الحاويات الوسممممميطة معدة للتنضممممم د، يكون السمممممطح الحامل على نحو يوزع الحمل توزيعا  مأمونا . وتصممممممم  6-5-5-4-25
 يستند الحمل على الوعاء الداخلي.  ذه الحاويات الوسيطة بح ا ال

 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة المصنوعة من الكرتون الليفي 6-5-5-5

تفّرل  تنطبق  ذه االشمممتراطات على الحاويات الوسممميطة المصمممنوعة من الكرتون الليفي لنقل المواد الصممملبة التي تمأل أو 6-5-5-5-1
 .11Gبالجاذبية. والحاويات الوسيطة المصنوعة من الكرتون الليفي  ي من النوع التالي:  

 ائل رفع علوية.ال تتضمن الحاويات الوسيطة المصنوعة من الكرتون الليفي وس 6-5-5-5-2
متعدد   مزدوج الوجه )بجدار واحد أو  يصممممممممممممنع الجسممممممممممممم من كرتون ليفي مموج، قون وج د النوعية، مصمممممممممممممت أو  3- 5- 5- 5- 6

تتجاوز الزيادة في   يناسممم  سمممعة الحاوية الوسممميطة واالسمممتشدام المقرر لها. وتكون مقاومة السمممطح الشارجي للماء بح ا ال  الجدران(، بما 
انظر م يمار المنظممة    - ( لتحمديمد امتصممممممممممممممماص المماء  Cobbدةيقمة بطريقمة كوب )   30، محمددة في اختبمار يجرى لفترة  2ل/م   155الكتلمة  

ن بدون خدوش، وُيثّق  ISO 535:1991 الدولية للتوح د القياسمممممي، رقم  . ويتصممممم  بشواص ثني مناسمممممبة. ويقطع الكرتون الليفي ويغضمممممّ
ني غ ر مالئم. وُتلصق ُخَدد ألواح الكرتون الليفي حدوث ث  حدوث شروخ في السطح أو  بح ا يمكن القيام بعملية التجميع بدون تشّقق أو 

 المموج بالظهارات المقابلة لها بغراء مت ن. 
وفقمما    (J)جوال     15في ذلممك الجممدار العلون والسممممممممممممممفلي، مسممممممممممممممتوفيممة لمقمماومممة دنيمما لالنثقمماب تبلغ   تكون الجممدران، بممما 6-5-5-5-4

 .ISO 3036:1975 للم يار

م الحاويات الوسميطة بتراو  مناسم  ويتم تغليفها بشمريط، وتلصمق، وتدّرز بمشمابك معدنية تضمم وصمالت الربط في جسم  6-5-5-5-5
بالتغليف بشممممريط الصممممق، تسممممتشدم مادة  تثبَّت بوسممممائل أخرى تضمممما  ها في الفعالية على األقل. وح ثما ضمممممت وصممممالت الربط بالتغرية أو أو

تثق  أية  يمكن أن تسمممحج أو وقايتها بح ا ال األجزاء الواج  تثب تها وتشمممك لها أو الصمممقة مقاومة للماء. وتجتاز المشمممابك المعدنية تماما  جميع
 بطانة داخلية.

تصمممنع البطانة من مادة مناسمممبة. وتتناسممم  قوة المادة المسمممتشدمة وبناء البطانة مع سمممعة الحاوية الوسممميطة واالسمممتشدام   6-5-5-5-6
اإلغالق مانعة للتنش ل وقادرة على احتمال الضممممممغوط والصممممممدمات التي يمكن حدوثها في ظروف  المقرر لها، وتكون وصممممممالت الربط ووسممممممائل 

 المناولة والنقل العادية.
يمكن فّكهما أن تكون مالئممة   طبليمة تحم ملأيمة   ممدمجمة في الحماويمة الوسمممممممممممممميطمة أوطبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة   6-5-5-5-7

 ة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.للمناولة الميكانيكية مع الحاوية و ي م بأ
القاعدة المدمجة بح ا يتّم تجن  أن نتوء في قاعدة الحاوية الوسمممممميطة قد يعرضممممممها للعط    أو طبلية التحم لتصمممممممم  6-5-5-5-8

 أثناء المناولة.
قابلة   طبلية تحم لقل. وعند اسمممممتشدام  قابلة للفك ضممممممانا للتوازن أثناء المناولة والن  طبلية تحم ليثبت الجسمممممم على أية  6-5-5-5-9

 للفك، يكون سطحها العلون خاليا  من أن نتوءات حادة قد تلحق العط  بالحاوية الوسيطة.
 يجوز استشدام أدوات تقوية مثل الدعائم الششبية لزيادة أداء التنض د، ولكن تكون  ذه األدوات خارجية عن البطانة. 6-5-5-5-10
 الحاويات الوسيطة معدة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يوزع الحمل توزيعا  مأمونا . عندما تكون   11- 5- 5- 5- 6
 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة الخشبية 6-5-5-6
والحاويات تفرل بالجاذبية.  تنطبق  ذه االشمممتراطات على الحاويات الوسممميطة الششمممبية لنقل المواد الصممملبة التي تمأل أو 6-5-5-6-1

 الوسيطة الششبية  ي من األنواع التالية:
11C خش  طبيعي مع بطانة داخلية 

11D خش  رقائقي مع بطانة داخلية 

11F .خش  معاد التكوين مع بطانة داخلية 
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 ال تتضمن الحاويات الوسيطة الششبية وسائل رفع علوية. 6-5-5-6-2

 لها. الجسم وطريقة البناء مع سعة الحاوية الوسيطة واالستشدام المقررتتناس  قوة المواد المستشدمة في صنع  6-5-5-6-3

يكون الششمم  الطبيعي ج د التجأيف صممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من الع وب التي من شممأنها أن تضممع  بشممكل كب ر قوة  4- 6- 5- 5- 6
يعادل القطعة الواحدة. وتعتبر األجزاء معادلة لقطعة واحدة   ما  ة أو أن جزء من الحاوية الوسمميطة. ويتأل  كل جزء من الحاوية الوسمميطة من قطعة واحد 

وصملة التعشم ق بالتفريز،   وصملة اللسمان والحز أو  ( أو Lindermannعند اسمتشدام طريقة مناسمبة للتجميع باللصمق، على سمب ل المثال وصملة لندرمان ) 
 تقل كفاءة.  عند استشدام وسائل أخرى ال  كل وصلة، أو يقل عن رباط ن معدن  ن مموج ن عند  الوصلة التناوبية مع ما ال  أو 

رقائق على األقل. وتكون مصممممنوعة من قشممممرة ج دة التجأيف   3تتأل  األجسممممام المصممممنوعة من الششمممم  الرقائقي من  6-5-5-6-5
مقطوعة بمنشمممممار دوار على   ئة شمممممرائح، صمممممالحة للتداول تجاريا  وخالية من الع وب التي من شمممممأنها أن تضمممممع  إلى درجة كب رة قوة الجسمممممم. 

 رى من الشش  الرقائقي في بناء الجسم.وتلصق جميع الرقائق المتراصة بمادة الصقة مقاومة للماء. ويجوز استشدام مواد مناسبة أخ

الحب بي  تكون األجسممام المصممنوعة من الششمم  المعاد التكوين من النوع المقاوم للماء مثل ألواح الششمم  المضممغوط أو 6-5-5-6-6
 نوع مناس  آخر. أو

ترك بها بوسممائل مناسممبة على نحو  ُيضممبط  األطراف أو تثبت بإحكام على أعمدة الزوايا أو ُتسمممَّر الحاويات الوسمميطة أو 6-5-5-6-7
 مماثل.

تصمممنع البطانة من مادة مناسمممبة. وتتناسممم  قوة المادة المسمممتشدمة وبناء البطانة مع سمممعة الحاوية الوسممميطة واالسمممتشدام   6-5-5-6-8
حدوثها في ظروف    المقرر لها، وأن تكون وصممممالت الربط ووسممممائل اإلغالق مانعة للتنش ل وقادرة على تحمل الضممممغوط والصممممدمات التي يمكن

 المناولة والنقل العادية.

أن تكون مالئممة   قمابلمة للفمك  طبليمة تحم ملأيمة  ممدمجمة في الحماويمة الوسمممممممممممممميطمة أوطبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة   6-5-5-6-9
 للمناولة الميكانيكية مع الحاوية و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

القاعدة المدمجة بح ا يمكن تفادن أن نتوء في قاعدة الحاوية الوسمميطة قد يعرضممها للعط    أو التحم لطبلية تصمممم  6-5-5-6-10
 أثناء المناولة.

يثبت الجسمممممم على أية منصمممممة قابلة للفك لضممممممان التوازن أثناء المناولة والنقل. وح ثما اسمممممتشدمت منصمممممة قابلة للفك،  6-5-5-6-11
 وءات حادة قد تلحق العط  بالحاوية الوسيطة.يكون سطحها العلون خاليا  من أن نت 

 يجوز استشدام أدوات تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، ولكن تكون  ذه األدوات خارجية عن البطانة. 6-5-5-6-12

 الحمل بطريقة مأمونة.عندما تكون الحاويات الوسيطة مصممة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يكفل توزيع  6-5-5-6-13

 اختبار الحاويات الوسيطة للسوائب اشتراطات 6-5-6

 اختبارات األداء وتواترها 6-5-6-1
يج  أن يجتاز كل نموذج تصمممممممممميمي للحاوية الوسممممممممميطة للسممممممممموائ  بنجاح االختبارات المطلوبة في  ذا الفصمممممممممل قبل   6-5-6-1-1

بتصمميمها، وحجمها، ومادتها، وسممكها، وطريقة بنائها، ووسمائل الملء، والتفريغ، ولكنه اسمتشدامه. ويحدد النموذج التصمميمي للحاوية الوسميطة 
من ح ا إنها أصمغر  تشتل  عن النموذج التصمميمي إال قد يشممل أيضما  معالجات سمطحية شمتى. وتندرج تحته أيضما  الحاويات الوسميطة التي ال

 في أبعاد ا الشارجية.

ويات الوسمممميطة المعدة للنقل. وتمأل الحاويات الوسمممميطة على النحو المب ن في كل مقطع ذن تجرى اختبارات على الحا 6-5-6-1-2
إذا كان  ذا يؤدن إلى إبطال صمممممممممالحية نتائج االختبارات.   صممممممممملة. ويمكن أن تسمممممممممتبدل مواد أخرى بالمواد التي تنقلها الحاويات الوسممممممممميطة إال

لها نفس الشصمممائص الف زيائية )الكتلة، الحجم الحب بي، وما إلى ذلك( التي تتسمممم بها  حالة المواد الصممملبة، إذا اسمممتشدمت مواد أخرى يكون   وفي
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المواد المراد نقلها. ويسممممح باسمممتشدام مواد مضمممافة، مثل أوياس كرات الرصممماص، السمممتكمال إجمالي الكتلة المطلوبة للطرد، شمممريطة أن توضمممع 
 يؤثر في نتائج االختبار. على نحو ال

 نموذج التصميمياختبارات ال 6-5-6-2
تشضممممممممممممع حاوية وسمممممممممممميطة واحدة من كل نموذج تصممممممممممممميمي وحجم وسمممممممممممممك جدران وطريقة بناء لالختبارات المدرجة   6-5-6-2-1

تطلبه  . وتجرى  ذه االختبارات على النموذج التصممميمي وفقا  لما13-6-5-6إلى  4-6-5-6والمب ن في  5-3-6-5-6المب ن في   بالترت  
 المشتصة.السلطة 

في جوان  ثانوية  تشتل  إال يجوز للسممممملطة المشتصمممممة أن تسممممممح بإجراء اختبارات انتقائية للحاويات الوسممممميطة التي ال 6-5-6-2-2
 عن النموذج المشتبر، مثل الحاويات التي تقل أبعاد ا الشارجية قل ال .

  14- 6-5-6ن تقرير االختبار الذن يصممممدر وفقا  للبند  قابلة للفك، ُيضمممممَّ  طبليات تحم لإذا اسممممُتشدمت في االختبارات   6-5-6-2-3
 المستشدمة.  لطبليات التحم ل وصفا  تقنيا   

 إعداد الحاويات الوسيطة لالختبار 6-5-6-3
الحاويات الوسميطة المركبة المغلفة بغالف خارجي   تكيف الحاويات الوسميطة المصمنوعة من الورق والكرتون الليفي، أو 6-5-6-3-1

ساعة في جو تضبط فيه درجة الحرارة والرطوبة النسبية. و ناع ثالثة خيارات، يج  أن يشتار أحد ا.   24تقل عن   من الكرتون الليفي، لمدة ال
ل  و   2في المائة ±   65س و20º±2ºفي المائة من الرطوبة النسمممممممبية. والشياران اآلخران  ما   2في المائة ±    50س و23º±2ºوالجو المفضمممممممّ

 في المائة من الرطوبة النسبية. 2في المائة ±  65س و27º±2º في المائة من الرطوبة النسبية أو

جل وق ود القياس اختالفات في القياسممممات  ينحصممممر متوسممممط القيم ضمممممن  ذه الحدود. وقد تسممممب  التقلبات القصمممم رة األ مالحظة:
 في المائة في الرطوبة النسبية بدون إضرار جو رن بتكرارية نتائج االختبار. 5تصل إلى ± 

تتشذ الشطوات اإلضممافية الالزمة للتيّقن من أن المادة البالسممتيكية المسممتشدمة في صممنع الحاويات الوسمميطة المصممنوعة  6-5-6-3-2
( تسممممممتوفى االشممممممتراطات  31HZ2و 31HZ1( والحاويات المركبة )من النوع ن  31H2و 31H1ة )من النوع ن  صمممممملب ية المن المواد البالسممممممتيك

 .9-4-5-5-6إلى  6-4-5-5-6ومن  4-3-5-5-6إلى  2-3-5-5-6الواردة في الفقرات من 

يمكن تحق ق ذلك، على سمب ل المثال، بتعريض ع نات من الحاويات الوسميطة الختبار تمه دن ممتد لفترة طويلة، مثل  6-5-6-3-3
بمواد معروف أن لها على األقل نفس شممممدة التأث ر من ح ا التشممممقق  سممممتة شممممهور، تظل خاللها الع نات ممتلئة بالمواد التي   ئت الحتوائها أو

حالل الجزيئي في المواد البالستيكية المعنية، وبعد ذلك تشضع الع نات لالختبارات المنطبقة المدرجة في الجدول  االن  اإلضعاف أو اإلجهادن أو
 .5-3-6-5-6الوارد في 

 يمكن االستغناء عن اختبار استيفاء المواصفات المشار إليه أعاله، إذا ُأثب ت سلوع المادة البالستيكية بوسائل أخرى. 6-5-6-3-4

 ختبارات النموذج التصميمي وترت   إجراء االختباراتا 6-5-6-3-5

 )و( اال تزاز نوع الحاوية الوسيطة 
 الرفع من 

 أسفل 
 )أ( الرفع

 )ب( التنض د من أعلى
مقاومة  
 التسرب 

الضغط  
 )ج( االستقامة  االنقالب  التمزق  السقوط  اله درولي 

           معدنية
11A 11وB 11وN - ه( الرابع - - الثالا   الثاني  )أ( األول( -   
21A 21وB 21وN - ه( السادس  الشامس   الرابع  الثالا  الثاني  )أ( األول( -   
31A 31وB 31وN  ه( السابع السادس  الشامس  الرابع  الثالا  )أ( الثاني  األول( -   
 × × × × - - × )ج( × - - )د(مرنة

           صل بالستك  
11H1 11وH2 - الرابع   - - الثالا   الثاني  )أ( األول - - - 
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 ال تتضمن الحاويات الوسيطة الششبية وسائل رفع علوية. 6-5-5-6-2

 لها. الجسم وطريقة البناء مع سعة الحاوية الوسيطة واالستشدام المقررتتناس  قوة المواد المستشدمة في صنع  6-5-5-6-3

يكون الششمم  الطبيعي ج د التجأيف صممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من الع وب التي من شممأنها أن تضممع  بشممكل كب ر قوة  4- 6- 5- 5- 6
يعادل القطعة الواحدة. وتعتبر األجزاء معادلة لقطعة واحدة   ما  ة أو أن جزء من الحاوية الوسمميطة. ويتأل  كل جزء من الحاوية الوسمميطة من قطعة واحد 

وصملة التعشم ق بالتفريز،   وصملة اللسمان والحز أو  ( أو Lindermannعند اسمتشدام طريقة مناسمبة للتجميع باللصمق، على سمب ل المثال وصملة لندرمان ) 
 تقل كفاءة.  عند استشدام وسائل أخرى ال  كل وصلة، أو يقل عن رباط ن معدن  ن مموج ن عند  الوصلة التناوبية مع ما ال  أو 

رقائق على األقل. وتكون مصممممنوعة من قشممممرة ج دة التجأيف   3تتأل  األجسممممام المصممممنوعة من الششمممم  الرقائقي من  6-5-5-6-5
مقطوعة بمنشمممممار دوار على   ئة شمممممرائح، صمممممالحة للتداول تجاريا  وخالية من الع وب التي من شمممممأنها أن تضمممممع  إلى درجة كب رة قوة الجسمممممم. 

 رى من الشش  الرقائقي في بناء الجسم.وتلصق جميع الرقائق المتراصة بمادة الصقة مقاومة للماء. ويجوز استشدام مواد مناسبة أخ

الحب بي  تكون األجسممام المصممنوعة من الششمم  المعاد التكوين من النوع المقاوم للماء مثل ألواح الششمم  المضممغوط أو 6-5-5-6-6
 نوع مناس  آخر. أو

ترك بها بوسممائل مناسممبة على نحو  ُيضممبط  األطراف أو تثبت بإحكام على أعمدة الزوايا أو ُتسمممَّر الحاويات الوسمميطة أو 6-5-5-6-7
 مماثل.

تصمممنع البطانة من مادة مناسمممبة. وتتناسممم  قوة المادة المسمممتشدمة وبناء البطانة مع سمممعة الحاوية الوسممميطة واالسمممتشدام   6-5-5-6-8
حدوثها في ظروف    المقرر لها، وأن تكون وصممممالت الربط ووسممممائل اإلغالق مانعة للتنش ل وقادرة على تحمل الضممممغوط والصممممدمات التي يمكن

 المناولة والنقل العادية.

أن تكون مالئممة   قمابلمة للفمك  طبليمة تحم ملأيمة  ممدمجمة في الحماويمة الوسمممممممممممممميطمة أوطبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة   6-5-5-6-9
 للمناولة الميكانيكية مع الحاوية و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

القاعدة المدمجة بح ا يمكن تفادن أن نتوء في قاعدة الحاوية الوسمميطة قد يعرضممها للعط    أو التحم لطبلية تصمممم  6-5-5-6-10
 أثناء المناولة.

يثبت الجسمممممم على أية منصمممممة قابلة للفك لضممممممان التوازن أثناء المناولة والنقل. وح ثما اسمممممتشدمت منصمممممة قابلة للفك،  6-5-5-6-11
 وءات حادة قد تلحق العط  بالحاوية الوسيطة.يكون سطحها العلون خاليا  من أن نت 

 يجوز استشدام أدوات تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، ولكن تكون  ذه األدوات خارجية عن البطانة. 6-5-5-6-12

 الحمل بطريقة مأمونة.عندما تكون الحاويات الوسيطة مصممة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يكفل توزيع  6-5-5-6-13

 اختبار الحاويات الوسيطة للسوائب اشتراطات 6-5-6

 اختبارات األداء وتواترها 6-5-6-1
يج  أن يجتاز كل نموذج تصمممممممممميمي للحاوية الوسممممممممميطة للسممممممممموائ  بنجاح االختبارات المطلوبة في  ذا الفصمممممممممل قبل   6-5-6-1-1

بتصمميمها، وحجمها، ومادتها، وسممكها، وطريقة بنائها، ووسمائل الملء، والتفريغ، ولكنه اسمتشدامه. ويحدد النموذج التصمميمي للحاوية الوسميطة 
من ح ا إنها أصمغر  تشتل  عن النموذج التصمميمي إال قد يشممل أيضما  معالجات سمطحية شمتى. وتندرج تحته أيضما  الحاويات الوسميطة التي ال

 في أبعاد ا الشارجية.

ويات الوسمممميطة المعدة للنقل. وتمأل الحاويات الوسمممميطة على النحو المب ن في كل مقطع ذن تجرى اختبارات على الحا 6-5-6-1-2
إذا كان  ذا يؤدن إلى إبطال صمممممممممالحية نتائج االختبارات.   صممممممممملة. ويمكن أن تسمممممممممتبدل مواد أخرى بالمواد التي تنقلها الحاويات الوسممممممممميطة إال

لها نفس الشصمممائص الف زيائية )الكتلة، الحجم الحب بي، وما إلى ذلك( التي تتسمممم بها  حالة المواد الصممملبة، إذا اسمممتشدمت مواد أخرى يكون   وفي
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المواد المراد نقلها. ويسممممح باسمممتشدام مواد مضمممافة، مثل أوياس كرات الرصممماص، السمممتكمال إجمالي الكتلة المطلوبة للطرد، شمممريطة أن توضمممع 
 يؤثر في نتائج االختبار. على نحو ال

 نموذج التصميمياختبارات ال 6-5-6-2
تشضممممممممممممع حاوية وسمممممممممممميطة واحدة من كل نموذج تصممممممممممممميمي وحجم وسمممممممممممممك جدران وطريقة بناء لالختبارات المدرجة   6-5-6-2-1

تطلبه  . وتجرى  ذه االختبارات على النموذج التصممميمي وفقا  لما13-6-5-6إلى  4-6-5-6والمب ن في  5-3-6-5-6المب ن في   بالترت  
 المشتصة.السلطة 

في جوان  ثانوية  تشتل  إال يجوز للسممممملطة المشتصمممممة أن تسممممممح بإجراء اختبارات انتقائية للحاويات الوسممممميطة التي ال 6-5-6-2-2
 عن النموذج المشتبر، مثل الحاويات التي تقل أبعاد ا الشارجية قل ال .

  14- 6-5-6ن تقرير االختبار الذن يصممممدر وفقا  للبند  قابلة للفك، ُيضمممممَّ  طبليات تحم لإذا اسممممُتشدمت في االختبارات   6-5-6-2-3
 المستشدمة.  لطبليات التحم ل وصفا  تقنيا   

 إعداد الحاويات الوسيطة لالختبار 6-5-6-3
الحاويات الوسميطة المركبة المغلفة بغالف خارجي   تكيف الحاويات الوسميطة المصمنوعة من الورق والكرتون الليفي، أو 6-5-6-3-1

ساعة في جو تضبط فيه درجة الحرارة والرطوبة النسبية. و ناع ثالثة خيارات، يج  أن يشتار أحد ا.   24تقل عن   من الكرتون الليفي، لمدة ال
ل  و   2في المائة ±   65س و20º±2ºفي المائة من الرطوبة النسمممممممبية. والشياران اآلخران  ما   2في المائة ±    50س و23º±2ºوالجو المفضمممممممّ

 في المائة من الرطوبة النسبية. 2في المائة ±  65س و27º±2º في المائة من الرطوبة النسبية أو

جل وق ود القياس اختالفات في القياسممممات  ينحصممممر متوسممممط القيم ضمممممن  ذه الحدود. وقد تسممممب  التقلبات القصمممم رة األ مالحظة:
 في المائة في الرطوبة النسبية بدون إضرار جو رن بتكرارية نتائج االختبار. 5تصل إلى ± 

تتشذ الشطوات اإلضممافية الالزمة للتيّقن من أن المادة البالسممتيكية المسممتشدمة في صممنع الحاويات الوسمميطة المصممنوعة  6-5-6-3-2
( تسممممممتوفى االشممممممتراطات  31HZ2و 31HZ1( والحاويات المركبة )من النوع ن  31H2و 31H1ة )من النوع ن  صمممممملب ية المن المواد البالسممممممتيك

 .9-4-5-5-6إلى  6-4-5-5-6ومن  4-3-5-5-6إلى  2-3-5-5-6الواردة في الفقرات من 

يمكن تحق ق ذلك، على سمب ل المثال، بتعريض ع نات من الحاويات الوسميطة الختبار تمه دن ممتد لفترة طويلة، مثل  6-5-6-3-3
بمواد معروف أن لها على األقل نفس شممممدة التأث ر من ح ا التشممممقق  سممممتة شممممهور، تظل خاللها الع نات ممتلئة بالمواد التي   ئت الحتوائها أو

حالل الجزيئي في المواد البالستيكية المعنية، وبعد ذلك تشضع الع نات لالختبارات المنطبقة المدرجة في الجدول  االن  اإلضعاف أو اإلجهادن أو
 .5-3-6-5-6الوارد في 

 يمكن االستغناء عن اختبار استيفاء المواصفات المشار إليه أعاله، إذا ُأثب ت سلوع المادة البالستيكية بوسائل أخرى. 6-5-6-3-4

 ختبارات النموذج التصميمي وترت   إجراء االختباراتا 6-5-6-3-5

 )و( اال تزاز نوع الحاوية الوسيطة 
 الرفع من 

 أسفل 
 )أ( الرفع

 )ب( التنض د من أعلى
مقاومة  
 التسرب 

الضغط  
 )ج( االستقامة  االنقالب  التمزق  السقوط  اله درولي 

           معدنية
11A 11وB 11وN - ه( الرابع - - الثالا   الثاني  )أ( األول( -   
21A 21وB 21وN - ه( السادس  الشامس   الرابع  الثالا  الثاني  )أ( األول( -   
31A 31وB 31وN  ه( السابع السادس  الشامس  الرابع  الثالا  )أ( الثاني  األول( -   
 × × × × - - × )ج( × - - )د(مرنة

           صل بالستك  
11H1 11وH2 - الرابع   - - الثالا   الثاني  )أ( األول - - - 
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 )و( اال تزاز نوع الحاوية الوسيطة 
 الرفع من 

 أسفل 
 )أ( الرفع

 )ب( التنض د من أعلى
مقاومة  
 التسرب 

الضغط  
 )ج( االستقامة  االنقالب  التمزق  السقوط  اله درولي 

21H1 21وH2 - السادس  الشامس   الرابع  الثالا  الثاني  )أ( األول - - - 
31H1 31وH2  السابع  السادس  الشامس  الرابع  الثالا  )أ( الثاني  األول - - - 

           مركبة
11HZ 11وHZ2 - ه( الرابع - - الثالا   الثاني  )أ( األول( - - - 
21HZ1 21وHZ2 - ه( السادس  الشامس   الرابع  الثالا  الثاني  )أ( األول( - - - 
31HZ1 31وHZ2  ه( السابع السادس  الشامس  الرابع  الثالا  )أ( الثاني  األول( - - - 

 - - - الثالا  - - الثاني  - األول  - ورتون ليفي
 - - - الثالا  - - الثاني  - األول  - خشبية

 الطريقة للمناولة. عندما تكون الحاوية الوسيطة مصممة لهذه   )أ( 

 عندما تكون الحاوية الوسيطة مصممة للتنض د.  )ب( 

 من جانبها.  عندما ترفع الحاوية الوسيطة من أعلى أو )ج( 

(؛ يمكن اسممممممممممممممتشدام الحاوية الوسمممممممممممممميطة التي اجتازت أحد االختبارات في إجراء االختبارات األخرى  xاالختبارات المطلوبة يرمز لها بالعالمة )  )د( 
 ترت  .  بأن 

 يمكن استشدام حاوية وسيطة أخرى بنفس التصميم إلجراء اختبار السقوط.  )ه( 
 يجوز استشدام حاوية وسيطة أخرى بنفس التصميم إلجراء اختبار اال تزاز.  )و( 

 اختبار الرفع من أسفل 6-5-6-4
 نطاق التطب ق 6-5-6-4-1

الكرتون الليفي والششم ، وجميع أنواع الحاويات الوسميطة المزودة ينطبق على جميع الحاويات الوسميطة المصمنوعة من  
 بوسائل رفع من أسفل، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-4-2
  1,25 ار تمأل الحاوية الوسمميطة. ويضمماف حمل يوزع بشممكل منتظم، وتكون كتلة الحاوية الوسمميطة المملوءة والحمل أوبر بمقد  

 ضع  كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

 طريقة االختبار 6-5-6-4-3
ترفع الحاوية الوسميطة وتشفض مرت ن بشماحنة رفع مع وضمع الشموكات في وضمع متوسمط والمباعدة ب نها بمقدار ثالثة  

لمسممافة ثالثة أرباع اتجاه الدخول. ويكرر االختبار من كل اتجاه أرباع طول جان  الدخول )إال إذا كانت نقاط الدخول ثابتة(. وتدخل الشمموكات 
 ممكن للدخول.

 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-4-4
غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث   ، بما في ذلك طبلية التحم ل القاعدية،عدم حدوث تشممموه دائم يجعل الحاوية الوسممميطة 

 فقد في المحتويات.
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 اختبار الرفع من أعلى 6-5-6-5
 نطاق التطب ق 6-5-6-5-1

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسمممميطة المصممممممة لرفعها من أعلى، وللحاويات الوسمممميطة المرنة المصممممممة لرفعها  
 من الجان ، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. من أعلى أو

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-5-2
. ويضماف حمل يوزع بشمكل منتظم وتكون  صمل المعدنية والمركبة والمصمنوعة من البالسمتيك التمأل الحاويات الوسميطة   

 وتلة الحاوية الوسيطة المملوءة والحمل ضع  كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

بها، مع توزيع   وتمأل الحاويات الوسميطة المرنة بمادة تمث لية ثم ت بأ إلى سمتة أمثال كتلتها اإلجمالية القصموى المسمموح 
 الحمولة بانتظام.

 طرائق االختبار 6-5-6-5-3
ترفع الحاويات الوسممميطة، المعدنية والمرنة، بالطريقة المصمممممة لرفعها بح ا تبتعد عن األرض وتبقى في ذلك الوضمممع  

 لمدة خمس دقائق.

 ة:صلب في حالة الحاويات الوسيطة المركبة والحاويات الوسيطة البالستيكية ال 

فع الحاوية الوسمممممممممممممميطة بكل زوج من مرابط الرفع المتقابلة قطريا، بح ا تسممممممممممممممتشدم قوى الرفع عموديا ، لفترة تر  )أ(
 خمس دقائق؛

من   45ºوترفع الحاوية بكل زوج من مرابط الرفع المتقابلة قطريا، بح ا تسممممممتشدم قوى الرفع في اتجاه المركز بزاوية  )ب(
 المسقط العمودن، لمدة خمس دقائق.

يجوز، في حالة الحاويات الوسممميطة المرنة، اسمممتشدام طرائق أخرى الختبار الرفع من أعلى واإلعداد لالختبار، مسممماوية   6-5-6-5-4
 على األقل في الفعالية.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-5-6-5-5

مأمونة في   : تبقى الحاوية الوسمميطةصممل الحاويات الوسمميطة المعدنية، والمركبة، والمصممنوعة من البالسممتيك ال )أ(
القماعمديمة، إن وجمدت، وعمدم    طبليمة التحم ملفي ذلمك   يظهر عل هما تشمممممممممممممموه دائم، بمما ظروف النقمل العماديمة، وال

 حدوث فقد في المحتويات؛

وسممممائل رفعها يجعلها غ ر مأمونة في  الحاويات الوسمممميطة المرنة: عدم حدوث عط  في الحاوية الوسمممميطة أو )ب(
 المناولة. النقل أو

 بار التنضيداخت 6-5-6-6

 نطاق التطب ق 6-5-6-6-1

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة المصممة لتكون قابلة للتنض د بعضها فوق بعض، بوصفه اختبارا  للنموذج  
 التصميمي.

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-6-2

الوزن النوعي للمنَتج المسمتشدم في االختبار يجعل  ذا تمأل الحاوية الوسميطة حتى كتلتها القصموى المسمموح بها. وإذا كان  
 غ ر عملي، تحّمل الحاوية الوسيطة حمال إضافيا بح ا تشتبر عند أقصى كتلتها المسموح بها مع توزيع الحمولة بانتظام. 
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 )و( اال تزاز نوع الحاوية الوسيطة 
 الرفع من 

 أسفل 
 )أ( الرفع

 )ب( التنض د من أعلى
مقاومة  
 التسرب 

الضغط  
 )ج( االستقامة  االنقالب  التمزق  السقوط  اله درولي 

21H1 21وH2 - السادس  الشامس   الرابع  الثالا  الثاني  )أ( األول - - - 
31H1 31وH2  السابع  السادس  الشامس  الرابع  الثالا  )أ( الثاني  األول - - - 

           مركبة
11HZ 11وHZ2 - ه( الرابع - - الثالا   الثاني  )أ( األول( - - - 
21HZ1 21وHZ2 - ه( السادس  الشامس   الرابع  الثالا  الثاني  )أ( األول( - - - 
31HZ1 31وHZ2  ه( السابع السادس  الشامس  الرابع  الثالا  )أ( الثاني  األول( - - - 

 - - - الثالا  - - الثاني  - األول  - ورتون ليفي
 - - - الثالا  - - الثاني  - األول  - خشبية

 الطريقة للمناولة. عندما تكون الحاوية الوسيطة مصممة لهذه   )أ( 

 عندما تكون الحاوية الوسيطة مصممة للتنض د.  )ب( 

 من جانبها.  عندما ترفع الحاوية الوسيطة من أعلى أو )ج( 

(؛ يمكن اسممممممممممممممتشدام الحاوية الوسمممممممممممممميطة التي اجتازت أحد االختبارات في إجراء االختبارات األخرى  xاالختبارات المطلوبة يرمز لها بالعالمة )  )د( 
 ترت  .  بأن 

 يمكن استشدام حاوية وسيطة أخرى بنفس التصميم إلجراء اختبار السقوط.  )ه( 
 يجوز استشدام حاوية وسيطة أخرى بنفس التصميم إلجراء اختبار اال تزاز.  )و( 

 اختبار الرفع من أسفل 6-5-6-4
 نطاق التطب ق 6-5-6-4-1

الكرتون الليفي والششم ، وجميع أنواع الحاويات الوسميطة المزودة ينطبق على جميع الحاويات الوسميطة المصمنوعة من  
 بوسائل رفع من أسفل، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-4-2
  1,25 ار تمأل الحاوية الوسمميطة. ويضمماف حمل يوزع بشممكل منتظم، وتكون كتلة الحاوية الوسمميطة المملوءة والحمل أوبر بمقد  

 ضع  كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

 طريقة االختبار 6-5-6-4-3
ترفع الحاوية الوسميطة وتشفض مرت ن بشماحنة رفع مع وضمع الشموكات في وضمع متوسمط والمباعدة ب نها بمقدار ثالثة  

لمسممافة ثالثة أرباع اتجاه الدخول. ويكرر االختبار من كل اتجاه أرباع طول جان  الدخول )إال إذا كانت نقاط الدخول ثابتة(. وتدخل الشمموكات 
 ممكن للدخول.

 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-4-4
غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث   ، بما في ذلك طبلية التحم ل القاعدية،عدم حدوث تشممموه دائم يجعل الحاوية الوسممميطة 

 فقد في المحتويات.
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 اختبار الرفع من أعلى 6-5-6-5
 نطاق التطب ق 6-5-6-5-1

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسمممميطة المصممممممة لرفعها من أعلى، وللحاويات الوسمممميطة المرنة المصممممممة لرفعها  
 من الجان ، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. من أعلى أو

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-5-2
. ويضماف حمل يوزع بشمكل منتظم وتكون  صمل المعدنية والمركبة والمصمنوعة من البالسمتيك التمأل الحاويات الوسميطة   

 وتلة الحاوية الوسيطة المملوءة والحمل ضع  كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

بها، مع توزيع   وتمأل الحاويات الوسميطة المرنة بمادة تمث لية ثم ت بأ إلى سمتة أمثال كتلتها اإلجمالية القصموى المسمموح 
 الحمولة بانتظام.

 طرائق االختبار 6-5-6-5-3
ترفع الحاويات الوسممميطة، المعدنية والمرنة، بالطريقة المصمممممة لرفعها بح ا تبتعد عن األرض وتبقى في ذلك الوضمممع  

 لمدة خمس دقائق.

 ة:صلب في حالة الحاويات الوسيطة المركبة والحاويات الوسيطة البالستيكية ال 

فع الحاوية الوسمممممممممممممميطة بكل زوج من مرابط الرفع المتقابلة قطريا، بح ا تسممممممممممممممتشدم قوى الرفع عموديا ، لفترة تر  )أ(
 خمس دقائق؛

من   45ºوترفع الحاوية بكل زوج من مرابط الرفع المتقابلة قطريا، بح ا تسممممممتشدم قوى الرفع في اتجاه المركز بزاوية  )ب(
 المسقط العمودن، لمدة خمس دقائق.

يجوز، في حالة الحاويات الوسممميطة المرنة، اسمممتشدام طرائق أخرى الختبار الرفع من أعلى واإلعداد لالختبار، مسممماوية   6-5-6-5-4
 على األقل في الفعالية.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-5-6-5-5

مأمونة في   : تبقى الحاوية الوسمميطةصممل الحاويات الوسمميطة المعدنية، والمركبة، والمصممنوعة من البالسممتيك ال )أ(
القماعمديمة، إن وجمدت، وعمدم    طبليمة التحم ملفي ذلمك   يظهر عل هما تشمممممممممممممموه دائم، بمما ظروف النقمل العماديمة، وال

 حدوث فقد في المحتويات؛

وسممممائل رفعها يجعلها غ ر مأمونة في  الحاويات الوسمممميطة المرنة: عدم حدوث عط  في الحاوية الوسمممميطة أو )ب(
 المناولة. النقل أو

 بار التنضيداخت 6-5-6-6

 نطاق التطب ق 6-5-6-6-1

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة المصممة لتكون قابلة للتنض د بعضها فوق بعض، بوصفه اختبارا  للنموذج  
 التصميمي.

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-6-2

الوزن النوعي للمنَتج المسمتشدم في االختبار يجعل  ذا تمأل الحاوية الوسميطة حتى كتلتها القصموى المسمموح بها. وإذا كان  
 غ ر عملي، تحّمل الحاوية الوسيطة حمال إضافيا بح ا تشتبر عند أقصى كتلتها المسموح بها مع توزيع الحمولة بانتظام. 
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 طرائق االختبار 6-5-6-6-3

توضمممع الحاوية الوسممميطة على قاعدتها على أرض مسمممتوية صممملبة وتوضمممع فوقها حمولة اختبار موزعة بشمممكل   )أ(
 تقل عن: (. وتشضع الحاوية الوسيطة لحمل االختبار لفترة ال4-6-6-5-6منتظم )انظر 

 دقائق في حالة الحاويات الوسيطة المعدنية؛ 5 '1'

 11H2ة من األنواع صمممممممممملب الوسمممممممممميطة البالسممممممممممتيكية ال س في حالة الحاويات40ºيوما  عند درجة   28 '2'
حمولة    ، والحاويات الوسممميطة المركبة المغلفة بغالف خارجي من مادة بالسمممتيكية تتحمل 31H2و   21H2و 

 (؛ 31HH2و  31HH1و  21HH2و  21HH1و   11HH2و  11HH1التنض د )مثل األنواع  

 ساعة لجميع أنواع الحاويات الوسيطة األخرى؛ 24 '3'

 يوضع الحمل بإحدى الطرائق التالية: )ب(

أوثر من نفس النوع تمأل حتى كتلتها القصمممموى المسممممموح بها، توضممممع فوق الحاوية  حاوية وسمممميطة أو '1'
 الوسيطة المشتبرة؛

حاوية الوسمممميطة، توضممممع فوق  طبلية مماثلة لقاعدة ال أوزان مناسممممبة توضممممع إما على لوحة مسممممتوية أو '2'
 الحاوية الوسيطة المشتبرة.

 حساب الحمل المضاف في االختبار 6-5-6-6-4

مرة من مجموع الكتلة اإلجمالية القصمممممممموى   1,8يكون الحمل الموضمممممممموع على الحاوية الوسمممممممميطة المشتبرة أوبر بمقدار   
 المسموح بها لعدد الحاويات الوسيطة المماثلة التي يمكن تنض د ا فوق الحاوية الوسيطة المشتبرة أثناء النقل.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-5-6-6-5

ئم يجعل الحاوية جميع أنواع الحاويات الوسمممممممميطة باسممممممممتثناء الحاويات الوسمممممممميطة المرنة: عدم حدوث تشمممممممموه دا )أ(
 غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛ ، بما في ذلك طبلية التحم ل القاعدية،الوسيطة

الحاويات الوسمممممممميطة المرنة: عدم حدوث عط  في الحاوية يجعلها غ ر مأمونة في النقل وعدم حدوث فقد في  )ب(
 المحتويات.

 اختبار منع التسرب 6-5-6-7

 لتطب قنطاق ا 6-5-6-7-1

تفرل تحت الضمممغط،   المواد الصممملبة التي تمأل أو ينطبق على أنواع الحاويات الوسممميطة المسمممتشدمة في نقل السممموائل أو 
 بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي واختبارا  دوريا .

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-7-2

  الحرارن. ويسممممتعاض عن وسممممائل اإلغالق ذات التنأيس بوسممممائل إغالق مماثلة يجرى االختبار قبل ترك   أن معدات للعزل  
 يحكم إغالق فتحة التنأيس. تنأيس أو بال

 طريقة االختبار والضغط المستشدم 6-5-6-7-3

بار(.   0,2ك لوباسمممممممكال )   20يقل عن   دقائق على األقل باسمممممممتشدام  واء عند ضمممممممغط مانومترن ال   10يجرى االختبار لمدة  
في   بغمر الحاوية الوسميطة في الماء. أو  ويشتبر عدم تسمرب الهواء من الحاوية الوسميطة بطريقة مناسمبة، مثل إجراء اختبار تفاضملي لضمغط الهواء، أو 

 ط اله دروستاتي.  ذه الحالة األخ رة يستشدم معامل تصحيح للضغ  حالة الحاويات الوسيطة المعدنية بتغطية الدرزات والوصالت بمحلول صابون. وفي 
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 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-7-4

 عدم تسرب الهواء. 

 اختبار الضغط الهيدرولي 6-5-6-8
 نطاق التطب ق 6-5-6-8-1

تفرل تحت الضمغط، بوصمفه  المواد الصملبة التي تمأل أو ينطبق على الحاويات الوسميطة المسمتشدمة في نقل السموائل أو 
 التصميمي.اختبارا  للنموذج 

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-8-2
 يكفل عدم تشغ لها.  يجرى االختبار قبل ترك   أية معدات للعزل الحرارن. وتنزع أجهزة تصريف الضغط وتغلق فتحاتها، أو  

 طريقة االختبار 6-5-6-8-3
. 4-8-6-5-6 و مب ن في   يقمل عمما دقمائق على األقمل بماسممممممممممممممتشمدام ضممممممممممممممغط   مدرولي ال  10يجرى االختبمار لممدة  

 تق د الحاويات الوسيطة آليا  أثناء االختبار. وال

 الضغط المستشدم 6-5-6-8-4
 الحاويات الوسيطة المعدنية: 6-5-6-8-4-1

، I، المَعّدة لنقل مواد صملبة من مجموعة التعبئة 21Nو 21Bو 21Aفي حالة الحاويات الوسميطة من األنواع  )أ(
 بار(؛ 2,5ك لوباسكال ) 250ضغط مانومترن  

ة لنقل مواد من 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو  21Bو 21Aفي حالة الحاويات الوسمممممممممميطة من األنواع  )ب( ، المعدَّ
 بار(؛ 2ك لوباسكال ) 200، ضغط مانومترن  III أو  IIمجموعة التعبئة 

 65، ضمممممممممغط مانومترن 31Nو 31Bو 31Aى ذلك، في حالة الحاويات الوسممممممممميطة من األنواع باإلضمممممممممافة إل )ج(
 ك لوباسكال. 200بار(، ويجرى  ذا االختبار قبل اختبار ضغط  0,65و لوباسكال )

 ة:صلب الحاويات الوسيطة المركبة والحاويات الوسيطة البالستيكية ال 6-5-6-8-4-2

 0,75ك لوباسممممممممممكال ) 21HZ2 :75و  21HZ1و 21H2و 21H1في حالة الحاويات الوسمممممممممميطة من األنواع   )أ(
 )مانومترن(؛بار(  

: أيهمما أوبر من ةيمت ن، 31HZ2و  31HZ1و  31H2و  31H1في حمالمة الحماويمات الوسمممممممممممممميطمة من األنواع   )ب(
 تع ن األولى بواحدة من الطرائق اآلتية:

الجزئي  المانومترن مقيسما  في الحاوية الوسميطة )أن ضمغط بشار مادة الملء والضمغط مجموع الضمغط   '1'
في معامل   س مضمممروبا  55ºك لوباسمممكال( في درجة حرارة    100الغازات الشاملة األخرى، ناقصممما    للهواء أو 

ورد في  ؛ يحدد  ذا الضمممممغط المانومترن اإلجمالي على أسممممماس درجة ملء قصممممموى وفقا  لما1,5أمان 
 س؛15ºودرجة حرارة ملء  4-1-1-4

ك لوباسممكال، ولكن  100س للمادة المطلوب نقلها ناقصمما  50ºمرة قدر ضممغط البشار في درجة    1,75 '2'
 ك لوباسكال؛ 100مع ضغط اختبار أدنى 

ولكن    ك لوباسمممكال،   100س للمادة المطلوب نقلها ناقصممما  50ºمرة قدر ضمممغط البشار في درجة حرارة    1,5 '3'
 ك لوباسكال؛ 100اختبار أدنى  مع حد ضغط
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 طرائق االختبار 6-5-6-6-3

توضمممع الحاوية الوسممميطة على قاعدتها على أرض مسمممتوية صممملبة وتوضمممع فوقها حمولة اختبار موزعة بشمممكل   )أ(
 تقل عن: (. وتشضع الحاوية الوسيطة لحمل االختبار لفترة ال4-6-6-5-6منتظم )انظر 

 دقائق في حالة الحاويات الوسيطة المعدنية؛ 5 '1'

 11H2ة من األنواع صمممممممممملب الوسمممممممممميطة البالسممممممممممتيكية ال س في حالة الحاويات40ºيوما  عند درجة   28 '2'
حمولة    ، والحاويات الوسممميطة المركبة المغلفة بغالف خارجي من مادة بالسمممتيكية تتحمل 31H2و   21H2و 

 (؛ 31HH2و  31HH1و  21HH2و  21HH1و   11HH2و  11HH1التنض د )مثل األنواع  

 ساعة لجميع أنواع الحاويات الوسيطة األخرى؛ 24 '3'

 يوضع الحمل بإحدى الطرائق التالية: )ب(

أوثر من نفس النوع تمأل حتى كتلتها القصمممموى المسممممموح بها، توضممممع فوق الحاوية  حاوية وسمممميطة أو '1'
 الوسيطة المشتبرة؛

حاوية الوسمممميطة، توضممممع فوق  طبلية مماثلة لقاعدة ال أوزان مناسممممبة توضممممع إما على لوحة مسممممتوية أو '2'
 الحاوية الوسيطة المشتبرة.

 حساب الحمل المضاف في االختبار 6-5-6-6-4

مرة من مجموع الكتلة اإلجمالية القصمممممممموى   1,8يكون الحمل الموضمممممممموع على الحاوية الوسمممممممميطة المشتبرة أوبر بمقدار   
 المسموح بها لعدد الحاويات الوسيطة المماثلة التي يمكن تنض د ا فوق الحاوية الوسيطة المشتبرة أثناء النقل.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-5-6-6-5

ئم يجعل الحاوية جميع أنواع الحاويات الوسمممممممميطة باسممممممممتثناء الحاويات الوسمممممممميطة المرنة: عدم حدوث تشمممممممموه دا )أ(
 غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛ ، بما في ذلك طبلية التحم ل القاعدية،الوسيطة

الحاويات الوسمممممممميطة المرنة: عدم حدوث عط  في الحاوية يجعلها غ ر مأمونة في النقل وعدم حدوث فقد في  )ب(
 المحتويات.

 اختبار منع التسرب 6-5-6-7

 لتطب قنطاق ا 6-5-6-7-1

تفرل تحت الضمممغط،   المواد الصممملبة التي تمأل أو ينطبق على أنواع الحاويات الوسممميطة المسمممتشدمة في نقل السممموائل أو 
 بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي واختبارا  دوريا .

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-7-2

  الحرارن. ويسممممتعاض عن وسممممائل اإلغالق ذات التنأيس بوسممممائل إغالق مماثلة يجرى االختبار قبل ترك   أن معدات للعزل  
 يحكم إغالق فتحة التنأيس. تنأيس أو بال

 طريقة االختبار والضغط المستشدم 6-5-6-7-3

بار(.   0,2ك لوباسمممممممكال )   20يقل عن   دقائق على األقل باسمممممممتشدام  واء عند ضمممممممغط مانومترن ال   10يجرى االختبار لمدة  
في   بغمر الحاوية الوسميطة في الماء. أو  ويشتبر عدم تسمرب الهواء من الحاوية الوسميطة بطريقة مناسمبة، مثل إجراء اختبار تفاضملي لضمغط الهواء، أو 

 ط اله دروستاتي.  ذه الحالة األخ رة يستشدم معامل تصحيح للضغ  حالة الحاويات الوسيطة المعدنية بتغطية الدرزات والوصالت بمحلول صابون. وفي 
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 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-7-4

 عدم تسرب الهواء. 

 اختبار الضغط الهيدرولي 6-5-6-8
 نطاق التطب ق 6-5-6-8-1

تفرل تحت الضمغط، بوصمفه  المواد الصملبة التي تمأل أو ينطبق على الحاويات الوسميطة المسمتشدمة في نقل السموائل أو 
 التصميمي.اختبارا  للنموذج 

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-8-2
 يكفل عدم تشغ لها.  يجرى االختبار قبل ترك   أية معدات للعزل الحرارن. وتنزع أجهزة تصريف الضغط وتغلق فتحاتها، أو  

 طريقة االختبار 6-5-6-8-3
. 4-8-6-5-6 و مب ن في   يقمل عمما دقمائق على األقمل بماسممممممممممممممتشمدام ضممممممممممممممغط   مدرولي ال  10يجرى االختبمار لممدة  

 تق د الحاويات الوسيطة آليا  أثناء االختبار. وال

 الضغط المستشدم 6-5-6-8-4
 الحاويات الوسيطة المعدنية: 6-5-6-8-4-1

، I، المَعّدة لنقل مواد صملبة من مجموعة التعبئة 21Nو 21Bو 21Aفي حالة الحاويات الوسميطة من األنواع  )أ(
 بار(؛ 2,5ك لوباسكال ) 250ضغط مانومترن  

ة لنقل مواد من 31Nو 31Bو 31Aو 21Nو  21Bو 21Aفي حالة الحاويات الوسمممممممممميطة من األنواع  )ب( ، المعدَّ
 بار(؛ 2ك لوباسكال ) 200، ضغط مانومترن  III أو  IIمجموعة التعبئة 

 65، ضمممممممممغط مانومترن 31Nو 31Bو 31Aى ذلك، في حالة الحاويات الوسممممممممميطة من األنواع باإلضمممممممممافة إل )ج(
 ك لوباسكال. 200بار(، ويجرى  ذا االختبار قبل اختبار ضغط  0,65و لوباسكال )

 ة:صلب الحاويات الوسيطة المركبة والحاويات الوسيطة البالستيكية ال 6-5-6-8-4-2

 0,75ك لوباسممممممممممكال ) 21HZ2 :75و  21HZ1و 21H2و 21H1في حالة الحاويات الوسمممممممممميطة من األنواع   )أ(
 )مانومترن(؛بار(  

: أيهمما أوبر من ةيمت ن، 31HZ2و  31HZ1و  31H2و  31H1في حمالمة الحماويمات الوسمممممممممممممميطمة من األنواع   )ب(
 تع ن األولى بواحدة من الطرائق اآلتية:

الجزئي  المانومترن مقيسما  في الحاوية الوسميطة )أن ضمغط بشار مادة الملء والضمغط مجموع الضمغط   '1'
في معامل   س مضمممروبا  55ºك لوباسمممكال( في درجة حرارة    100الغازات الشاملة األخرى، ناقصممما    للهواء أو 

ورد في  ؛ يحدد  ذا الضمممممغط المانومترن اإلجمالي على أسممممماس درجة ملء قصممممموى وفقا  لما1,5أمان 
 س؛15ºودرجة حرارة ملء  4-1-1-4

ك لوباسممكال، ولكن  100س للمادة المطلوب نقلها ناقصمما  50ºمرة قدر ضممغط البشار في درجة    1,75 '2'
 ك لوباسكال؛ 100مع ضغط اختبار أدنى 

ولكن    ك لوباسمممكال،   100س للمادة المطلوب نقلها ناقصممما  50ºمرة قدر ضمممغط البشار في درجة حرارة    1,5 '3'
 ك لوباسكال؛ 100اختبار أدنى  مع حد ضغط
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 وتع ن الثانية بالطريقة التالية: 

 ضع  الضغط االستاتي للمادة المطلوب نقلها، بحد أدنى ضع  الضغط االستاتي للماء. '4'

 معاي ر اجتياز االختبار )االختبارات(: 6-5-6-8-5

 ، عند تعريضممها لضممغط31Nو 31Bو 31Aو 21Nو  21Bو 21Aفي حالة الحاويات الوسمميطة من األنواع  )أ(
 )ب(: عدم حدوث تسرب؛ )أ( أو1-4-8-6-5-6االختبار المب ن في 

-6، عند تعريضممها لضممغط االختبار المب ن في 31Nو 31Bو 31Aفي حالة الحاويات الوسمميطة من األنواع  )ب(
 حدوث تشوه دائم يجعل الحاوية غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث تسرب؛)ج(: عدم  5-6-8-4-1

ة والحاويات الوسميطة المركبة: عدم حدوث تشموه دائم من شمأنه صملب في حالة الحاويات الوسميطة البالسمتيكية ال )ج(
 أن يجعل الحاوية الوسيطة غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث تسرب.

 اختبار السقوط 6-5-6-9
 اق التطب قنط 6-5-6-9-1

 ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-9-2
في المائة من سممممعتها القصمممموى للمواد  95يقل عن  ال الحاويات الوسمممميطة المعدنية: تمأل الحاوية الوسمممميطة بما )أ(

صموى للسموائل وفقا  للنموذج التصمميمي. وتنزع أجهزة تصمريف الضمغط، في المائة من سمعتها الق 98 الصملبة أو
 يكفل عدم تشغ لها؛ وتغلق فتحاتها، أو

الحاويات الوسممممممميطة المرنة: تمأل الحاوية الوسممممممميطة حتى كتلتها اإلجمالية القصممممممموى المسمممممممموح بها، مع توزيع   )ب(
 الحمولة بصورة منتظمة؛

 95يقل عن  ال ة والحاويات الوسميطة المركبة: تمأل الحاوية الوسميطة بماب صملالحاويات الوسميطة البالسمتيكية ال )ج(
في المائة من سممممممعتها القصمممممموى للسمممممموائل وفقا  للنموذج  98 في المائة من سممممممعتها القصمممممموى للمواد الصمممممملبة أو

  يكفل عدم تشمممغ لها.  بما التصمممميمي. ويمكن إزالة الترت بات الموضممموعة لتصمممريف الضمممغط وإغالقها بإحكام أو
أقل.  س أو18º-ويجرى اختبار الحاويات الوسممممممممممميطة بعد تشأيض درجة حرارة ع نة االختبار ومحتوياتها إلى 

المب ن  وفي التجه ز  إلغمممماء  يمكن  الطريقممممة،  بهممممذه  الحمممماويممممات المركبممممة              حممممالممممة إعممممداد ع نممممات االختبممممار من 
. وتبقى سوائل االختبار في الحالة السائلة، وإن اقتضى األمر بإضافة مانع للتجمد. ويمكن 1-3-6-5-6في  

جة كافية من قابلية السممممممممممممممح  ومقاومة الشممممممممممممممد في درجات إغفال  ذا التعديل إذا كانت المواد المعنية على در 
 الحرارة المنشفضة؛

في  95 يقل عن ال الششمممم : تمأل الحاوية الوسمممميطة بما الحاويات الوسمممميطة المصممممنوعة من الكرتون الليفي أو )د(
 المائة من سعتها القصوى.

 طريقة االختبار 6-5-6-9-3
تسمممممممقط الحاوية الوسممممممميطة على قاعدتها على سمممممممطح صمممممممل  وضمممممممشم ومنبسمممممممط وأفقي غ ر مرن على نحو يتوافق مع  

يعتبر أضممممممع  جزء من قاعدة الحاوية الوسمممممميطة. وتشضممممممع الحاوية  ، بطريقة تكفل أن تكون نقطة الصممممممدم على ما4-3-5-1-6اشممممممتراطات  
 قوط على النحو التالي:أقل الختبار س متر مكع  أو 0.45الوسيطة التي تبلغ سعتها  

 الحاويات الوسيطة المعدنية: على أضع  أجزائها غ ر جزء قاعدة الحاوية الذن تم اختباره في السقوط األول؛ )أ(

 الحاويات الوسيطة المرنة: على أضع  جوانبها؛ )ب(
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يات الوسممممميطة  الحاو  الششممممم  أو الكرتون الليفي أو أو  صمممممل الحاويات الوسممممميطة المصمممممنوعة من البالسمممممتيك ال )ج(
 المركبة: فوق سطح مستو، على جانبها، وعلى رأسها، وعلى إحدى زاويا ا.

 يمكن استشدام الحاوية الوسيطة نفسها أو استشدام حاوية وسيطة مشتلفة بنفس التصميم لكل سقوط. 

 ارتفاع السقوط 6-5-6-9-4

مع مادة أخرى لها  السممممائلة المراد نقلها أو في حالة المواد الصمممملبة والسمممموائل، إذا أجرن االختبار مع المادة الصمممملبة أو
 الشصائص الف زيائية نفسها بصورة أساسية: 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2 م 1,8

 االختبار مع الماء:في حالة السوائل، إذا أجرن  

 :1.2( للمادة التي ستنقل dتتجاوز الكثافة النسبية )ع( ) عندما ال )أ(

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2

، تحسمم  ارتفاعات السممقوط على أسمماس الكثافة النسممبية )ع(  1.2عندما تتجاوز الكثافة النسممبية للمادة المنقولة  )ب(
(d )عشرن على النحو التالي: للمادة المنقولة، مقربة صعودا  إلى أول رقم 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 م   0,67ع ×  م 1,0ع ×

 معاي ر اجتياز االختبارات: 6-5-6-9-5

 الحاويات الوسيطة المعدنية: عدم حدوث فقد في المحتويات؛ )أ(

حدوث فقد في المحتويات. وحدوث تسمممممممرب طأيف بسمممممممب  االصمممممممطدام، من الحاويات الوسممممممميطة المرنة: عدم  )ب(
يعتبر قصممممممورا  في الحاوية الوسمممممميطة، شممممممريطة عدم  ثقوب الغرز على سممممممب ل المثال، ال مواضممممممع اإلغالق أو

 حدوث مزيد من التسرب بعد رفع الحاوية عن األرض؛

الحاويات الوسممممميطة   الششممممم  أو ليفي أوالكرتون ال أو  صمممممل الحاويات الوسممممميطة المصمممممنوعة من البالسمممممتيك ال )ج(
المركبة: عدم حدوث فقد في المحتويات. وحدوث تسممممممممّرب طأيف بسممممممممب  االصممممممممطدام من مواضممممممممع اإلغالق 

 يعتبر قصورا  في الحاويات الوسيطة، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب. ال

نقلهما ألغراض اإلنقماذ    جميع الحماويات الوسمممممممممممممميطمة: عدم حدوث عطم  يجعمل الحماوية الوسمممممممممممممميطمة غ ر مأمون  )د(
التصممممممممريف، وبدون فقد في المحتويات. وباإلضممممممممافة إلى ذلك تكون الحاوية الوسمممممممميطة قابلة للرفع بوسمممممممم لة  أو

 مناسبة حتى يتم تنظيف األرضية لمدة خمس دقائق.

 1 تنطبق المعاي ر المذكورة في )د( على النموذج التصمممميمي للحاويات المصمممنوعة ابتداء من مالحظة: 
 .2011ن الثاني/يناير  وانو 

 اختبار التمزق  6-5-6-10
 نطاق التطب ق 6-5-6-10-1

 ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة المرنة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 
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 وتع ن الثانية بالطريقة التالية: 

 ضع  الضغط االستاتي للمادة المطلوب نقلها، بحد أدنى ضع  الضغط االستاتي للماء. '4'

 معاي ر اجتياز االختبار )االختبارات(: 6-5-6-8-5

 ، عند تعريضممها لضممغط31Nو 31Bو 31Aو 21Nو  21Bو 21Aفي حالة الحاويات الوسمميطة من األنواع  )أ(
 )ب(: عدم حدوث تسرب؛ )أ( أو1-4-8-6-5-6االختبار المب ن في 

-6، عند تعريضممها لضممغط االختبار المب ن في 31Nو 31Bو 31Aفي حالة الحاويات الوسمميطة من األنواع  )ب(
 حدوث تشوه دائم يجعل الحاوية غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث تسرب؛)ج(: عدم  5-6-8-4-1

ة والحاويات الوسميطة المركبة: عدم حدوث تشموه دائم من شمأنه صملب في حالة الحاويات الوسميطة البالسمتيكية ال )ج(
 أن يجعل الحاوية الوسيطة غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث تسرب.

 اختبار السقوط 6-5-6-9
 اق التطب قنط 6-5-6-9-1

 ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-9-2
في المائة من سممممعتها القصمممموى للمواد  95يقل عن  ال الحاويات الوسمممميطة المعدنية: تمأل الحاوية الوسمممميطة بما )أ(

صموى للسموائل وفقا  للنموذج التصمميمي. وتنزع أجهزة تصمريف الضمغط، في المائة من سمعتها الق 98 الصملبة أو
 يكفل عدم تشغ لها؛ وتغلق فتحاتها، أو

الحاويات الوسممممممميطة المرنة: تمأل الحاوية الوسممممممميطة حتى كتلتها اإلجمالية القصممممممموى المسمممممممموح بها، مع توزيع   )ب(
 الحمولة بصورة منتظمة؛

 95يقل عن  ال ة والحاويات الوسميطة المركبة: تمأل الحاوية الوسميطة بماب صملالحاويات الوسميطة البالسمتيكية ال )ج(
في المائة من سممممممعتها القصمممممموى للسمممممموائل وفقا  للنموذج  98 في المائة من سممممممعتها القصمممممموى للمواد الصمممممملبة أو

  يكفل عدم تشمممغ لها.  بما التصمممميمي. ويمكن إزالة الترت بات الموضممموعة لتصمممريف الضمممغط وإغالقها بإحكام أو
أقل.  س أو18º-ويجرى اختبار الحاويات الوسممممممممممميطة بعد تشأيض درجة حرارة ع نة االختبار ومحتوياتها إلى 

المب ن  وفي التجه ز  إلغمممماء  يمكن  الطريقممممة،  بهممممذه  الحمممماويممممات المركبممممة              حممممالممممة إعممممداد ع نممممات االختبممممار من 
. وتبقى سوائل االختبار في الحالة السائلة، وإن اقتضى األمر بإضافة مانع للتجمد. ويمكن 1-3-6-5-6في  

جة كافية من قابلية السممممممممممممممح  ومقاومة الشممممممممممممممد في درجات إغفال  ذا التعديل إذا كانت المواد المعنية على در 
 الحرارة المنشفضة؛

في  95 يقل عن ال الششمممم : تمأل الحاوية الوسمممميطة بما الحاويات الوسمممميطة المصممممنوعة من الكرتون الليفي أو )د(
 المائة من سعتها القصوى.

 طريقة االختبار 6-5-6-9-3
تسمممممممقط الحاوية الوسممممممميطة على قاعدتها على سمممممممطح صمممممممل  وضمممممممشم ومنبسمممممممط وأفقي غ ر مرن على نحو يتوافق مع  

يعتبر أضممممممع  جزء من قاعدة الحاوية الوسمممممميطة. وتشضممممممع الحاوية  ، بطريقة تكفل أن تكون نقطة الصممممممدم على ما4-3-5-1-6اشممممممتراطات  
 قوط على النحو التالي:أقل الختبار س متر مكع  أو 0.45الوسيطة التي تبلغ سعتها  

 الحاويات الوسيطة المعدنية: على أضع  أجزائها غ ر جزء قاعدة الحاوية الذن تم اختباره في السقوط األول؛ )أ(

 الحاويات الوسيطة المرنة: على أضع  جوانبها؛ )ب(
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يات الوسممممميطة  الحاو  الششممممم  أو الكرتون الليفي أو أو  صمممممل الحاويات الوسممممميطة المصمممممنوعة من البالسمممممتيك ال )ج(
 المركبة: فوق سطح مستو، على جانبها، وعلى رأسها، وعلى إحدى زاويا ا.

 يمكن استشدام الحاوية الوسيطة نفسها أو استشدام حاوية وسيطة مشتلفة بنفس التصميم لكل سقوط. 

 ارتفاع السقوط 6-5-6-9-4

مع مادة أخرى لها  السممممائلة المراد نقلها أو في حالة المواد الصمممملبة والسمممموائل، إذا أجرن االختبار مع المادة الصمممملبة أو
 الشصائص الف زيائية نفسها بصورة أساسية: 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2 م 1,8

 االختبار مع الماء:في حالة السوائل، إذا أجرن  

 :1.2( للمادة التي ستنقل dتتجاوز الكثافة النسبية )ع( ) عندما ال )أ(

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2

، تحسمم  ارتفاعات السممقوط على أسمماس الكثافة النسممبية )ع(  1.2عندما تتجاوز الكثافة النسممبية للمادة المنقولة  )ب(
(d )عشرن على النحو التالي: للمادة المنقولة، مقربة صعودا  إلى أول رقم 

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة 
 م   0,67ع ×  م 1,0ع ×

 معاي ر اجتياز االختبارات: 6-5-6-9-5

 الحاويات الوسيطة المعدنية: عدم حدوث فقد في المحتويات؛ )أ(

حدوث فقد في المحتويات. وحدوث تسمممممممرب طأيف بسمممممممب  االصمممممممطدام، من الحاويات الوسممممممميطة المرنة: عدم  )ب(
يعتبر قصممممممورا  في الحاوية الوسمممممميطة، شممممممريطة عدم  ثقوب الغرز على سممممممب ل المثال، ال مواضممممممع اإلغالق أو

 حدوث مزيد من التسرب بعد رفع الحاوية عن األرض؛

الحاويات الوسممممميطة   الششممممم  أو ليفي أوالكرتون ال أو  صمممممل الحاويات الوسممممميطة المصمممممنوعة من البالسمممممتيك ال )ج(
المركبة: عدم حدوث فقد في المحتويات. وحدوث تسممممممممّرب طأيف بسممممممممب  االصممممممممطدام من مواضممممممممع اإلغالق 

 يعتبر قصورا  في الحاويات الوسيطة، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب. ال

نقلهما ألغراض اإلنقماذ    جميع الحماويات الوسمممممممممممممميطمة: عدم حدوث عطم  يجعمل الحماوية الوسمممممممممممممميطمة غ ر مأمون  )د(
التصممممممممريف، وبدون فقد في المحتويات. وباإلضممممممممافة إلى ذلك تكون الحاوية الوسمممممممميطة قابلة للرفع بوسمممممممم لة  أو

 مناسبة حتى يتم تنظيف األرضية لمدة خمس دقائق.

 1 تنطبق المعاي ر المذكورة في )د( على النموذج التصمممميمي للحاويات المصمممنوعة ابتداء من مالحظة: 
 .2011ن الثاني/يناير  وانو 

 اختبار التمزق  6-5-6-10
 نطاق التطب ق 6-5-6-10-1

 ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة المرنة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 
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 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-10-2
في المائة من سمعتها وحتى إجمالي كتلتها القصموى المسمموح بها، مع انتظام  95يقل عن  ال تمأل الحاوية الوسميطة بما 

 توزيع الحمولة.
 طريقة االختبار 6-5-6-10-3

مم بسمممممك ن يشترق بالكامل جدار أحد الجوان     100بعد وضمممممع الحاوية الوسممممميطة على األرض، يتم إحداث حّز طوله   
مع المحور الرئيسمممي للحاوية الوسممميطة، في منتصممم  المسمممافة ب ن السمممطح السمممفلي والمسمممتوى العلون للمحتويات. وبعد ذلك 45ºاوية العريضمممة بز 

تعرض الحاوية الوسمممممميطة لحمل مضمممممماف موزع توزيعا  منتظما  يعادل ضممممممع  إجمالي الكتلة القصمممممموى المسممممممموح بها. وتطبق  ذه الحمولة لمدة 
من الجان ، ترفع الحاوية من األرض، بعد إزالة الحمولة   حالة الحاوية الوسممممممممميطة المصمممممممممممة للرفع من أعلى أو تقل عن خمس دقائق. وفي ال

 اإلضافية، وتبقى على  ذا الوضع خمس دقائق.
 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-10-4

 في المائة من طوله األصلي. 25ال يمتد الحز ألوثر من  
 اختبار االنقالب 6-5-6-11
 نطاق التطب ق 6-5-6-11-1

 ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 
 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-11-2

في المائة من سمعتها وحتى إجمالي كتلتها القصموى المسمموح بها، مع انتظام  95يقل عن  ال تمأل الحاوية الوسميطة بما 
 توزيع الحمولة.

 طريقة االختبار 6-5-6-11-3
 ُيسب  قل  الحاوية الوسيطة على أن جزء من سطحها العلون، فوق سطح صل ، غ ر مرن، أملس، مستٍو، أفقي. 

 ارتفاع القل  6-5-6-11-4
 IIIمجموعة التعبئة  IIتعبئة مجموعة ال Iمجموعة التعبئة 

 م 0,8 م 1,2 م 1,8

 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-11-5
ثقوب الغرز على  عدم حدوث فقد في المحتويات. وإذا حدث تسممرب بسمميط بسممب  االصممطدام، من مواضممع اإلغالق أو 

 التسرب.يعتبر ذلك قصورا في الحاوية الوسيطة، شريطة عدم حدوث مزيد من  سب ل المثال، فال

 اختبار االستقامة 6-5-6-12
 نطاق التطب ق 6-5-6-12-1

 من الجان ، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.  ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة المصممة للرفع من أعلى أو  

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-12-2
في المائة من سمعتها وحتى إجمالي كتلتها القصموى المسمموح بها، مع انتظام  95يقل عن  ال تمأل الحاوية الوسميطة بما 

 توزيع الحمولة.
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 طريقة االختبار 6-5-6-12-3
متر/ثانية إلى وضمممع قائم بع دا  عن األرض، بواسمممطة مربط   0,1تقل عن   ترفع الحاوية الملقاة على جانبها، بسمممرعة ال 

 بواسطة مربط ن عندما تكون مجّهزة بأربعة من مرابط الرفع  ذه. أو رفع

 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-12-4
 المناولة. لمرابط رفعها يجعل الحاوية غ ر مأمونة في النقل أو عدم حدوث عط  للحاوية الوسيطة أو 

 اختبار االهتزاز 6-5-6-13

 نطاق التطب ق 6-5-6-13-1

 الحاويات الوسيطة المستشدمة في نقل السوائل، بوصفة اختبارا  للنموذج التصميمي،ينطبق على جميع   

 .2011كانون الثاني/يناير   1ينطبق  ذا االختبار على النماذج التصميمية للحاويات الوسيطة المصنوعة اعتبارا  من  مالحظة:

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-13-2

يقل  ال لو كانت سمممممممممتنقل. وتمأل الحاوية الوسممممممممميطة بالماء بما عشممممممممموائيا  وتعد وتغلق كما  تشتار حاوية وسممممممممميطة كع نة 
 في المائة من الحد األقصى من سعتها. 98 عن

 طريقة االختبار ومدته 6-5-6-13-3

توضممع الحاوية الوسمميطة على مركز منصممة آلة االختبار، التي تبلغ سممعتها الرأسممية المزدوجة الج بية الشممكل )إزاحة من  3-1- 13- 6- 5- 6
في المائة، وإذا اقتضممت الضممرورة، تربط بوسممائل تق  د بالمنصممة لمنع الع نة من التحرع أفقيا  فوق المنصممة بدون   5مم ±  25الذروة إلى الذروة(  
 ة.تق  د الحركة الرأسي 

يجرى االختبار لمدة سمماعة بتواتر يجعل جزءا  من قاعدة الحاوية الوسمميطة يرتفع مؤقتا  عن منصممة اال تزاز بح ا ترفع  3-2- 13- 6- 5- 6
  ول دورة جزءا  إلى درجة تمّكن من إدخال كامل إسمممف ن مباعدة معدني بصمممورة متقطعة، في نقطة واحدة على األقل ب ن قاعدة الحاوية الوسممميطة

الختبار. وقد يلزم تعديل التواتر بعد نهاية الشممممموط األول لمنع حدوث رن ن في العبوة. غ ر أنه يج  أن يسمممممتمر تواتر االختبار بح ا ومنصمممممة ا
تقدم بيانه في  ذه الفقرة. فاسمتمرار إمكانية إدخال   يظل ممكنا وضمع إسمف ن المباعدة المعدني ب ن قاعدة الحاوية الوسميطة ومنصمة االختبار، كما

مم وبطول   50مم على األقل وعرض   1,6 ن المباعدة المعدني أمر جو رن لنجاح االختبار. ويج  في  ذا اإلسممممممف ن أن يكون ذا سمممممممك إسممممممف
 مم على األقل ألداء التجربة. 100يكفي إلدخاله ب ن الحاوية الوسيطة ومنصة االختبار مقدار 

 معاي ر اجتياز االختبار 6-5-6-13-4

عطل في مكونات صمممممنع  تمزق. وباإلضمممممافة إلى ذلك مالحظة عدم حدوث انكسمممممار أو أو  مالحظة عدم وجود تسمممممرب 
 تعّطل التثب ت. الحاوية الوسيطة مثل حدوث كسر في مواضع اللحام أو

 تقرير االختبار 6-5-6-14

 التالية:يزود مستشدمو الحاويات الوسيطة بتقرير عن االختبار يتضمن على األقل البيانات  6-5-6-14-1

 اسم وعنوان المرفق الذن أجرى االختبار -1

 اسم وعنوان مقدم الطل  )عند االقتضاء( -2

 مسلسل محدد لتقرير االختبار رقم -3

 تاري  تقرير االختبار -4
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 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-10-2
في المائة من سمعتها وحتى إجمالي كتلتها القصموى المسمموح بها، مع انتظام  95يقل عن  ال تمأل الحاوية الوسميطة بما 

 توزيع الحمولة.
 طريقة االختبار 6-5-6-10-3

مم بسمممممك ن يشترق بالكامل جدار أحد الجوان     100بعد وضمممممع الحاوية الوسممممميطة على األرض، يتم إحداث حّز طوله   
مع المحور الرئيسمممي للحاوية الوسممميطة، في منتصممم  المسمممافة ب ن السمممطح السمممفلي والمسمممتوى العلون للمحتويات. وبعد ذلك 45ºاوية العريضمممة بز 

تعرض الحاوية الوسمممممميطة لحمل مضمممممماف موزع توزيعا  منتظما  يعادل ضممممممع  إجمالي الكتلة القصمممممموى المسممممممموح بها. وتطبق  ذه الحمولة لمدة 
من الجان ، ترفع الحاوية من األرض، بعد إزالة الحمولة   حالة الحاوية الوسممممممممميطة المصمممممممممممة للرفع من أعلى أو تقل عن خمس دقائق. وفي ال

 اإلضافية، وتبقى على  ذا الوضع خمس دقائق.
 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-10-4

 في المائة من طوله األصلي. 25ال يمتد الحز ألوثر من  
 اختبار االنقالب 6-5-6-11
 نطاق التطب ق 6-5-6-11-1

 ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 
 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-11-2

في المائة من سمعتها وحتى إجمالي كتلتها القصموى المسمموح بها، مع انتظام  95يقل عن  ال تمأل الحاوية الوسميطة بما 
 توزيع الحمولة.

 طريقة االختبار 6-5-6-11-3
 ُيسب  قل  الحاوية الوسيطة على أن جزء من سطحها العلون، فوق سطح صل ، غ ر مرن، أملس، مستٍو، أفقي. 

 ارتفاع القل  6-5-6-11-4
 IIIمجموعة التعبئة  IIتعبئة مجموعة ال Iمجموعة التعبئة 

 م 0,8 م 1,2 م 1,8

 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-11-5
ثقوب الغرز على  عدم حدوث فقد في المحتويات. وإذا حدث تسممرب بسمميط بسممب  االصممطدام، من مواضممع اإلغالق أو 

 التسرب.يعتبر ذلك قصورا في الحاوية الوسيطة، شريطة عدم حدوث مزيد من  سب ل المثال، فال

 اختبار االستقامة 6-5-6-12
 نطاق التطب ق 6-5-6-12-1

 من الجان ، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.  ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة المصممة للرفع من أعلى أو  

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-12-2
في المائة من سمعتها وحتى إجمالي كتلتها القصموى المسمموح بها، مع انتظام  95يقل عن  ال تمأل الحاوية الوسميطة بما 

 توزيع الحمولة.
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 طريقة االختبار 6-5-6-12-3
متر/ثانية إلى وضمممع قائم بع دا  عن األرض، بواسمممطة مربط   0,1تقل عن   ترفع الحاوية الملقاة على جانبها، بسمممرعة ال 

 بواسطة مربط ن عندما تكون مجّهزة بأربعة من مرابط الرفع  ذه. أو رفع

 م يار اجتياز االختبار 6-5-6-12-4
 المناولة. لمرابط رفعها يجعل الحاوية غ ر مأمونة في النقل أو عدم حدوث عط  للحاوية الوسيطة أو 

 اختبار االهتزاز 6-5-6-13

 نطاق التطب ق 6-5-6-13-1

 الحاويات الوسيطة المستشدمة في نقل السوائل، بوصفة اختبارا  للنموذج التصميمي،ينطبق على جميع   

 .2011كانون الثاني/يناير   1ينطبق  ذا االختبار على النماذج التصميمية للحاويات الوسيطة المصنوعة اعتبارا  من  مالحظة:

 إعداد الحاوية الوسيطة لالختبار 6-5-6-13-2

يقل  ال لو كانت سمممممممممتنقل. وتمأل الحاوية الوسممممممممميطة بالماء بما عشممممممممموائيا  وتعد وتغلق كما  تشتار حاوية وسممممممممميطة كع نة 
 في المائة من الحد األقصى من سعتها. 98 عن

 طريقة االختبار ومدته 6-5-6-13-3

توضممع الحاوية الوسمميطة على مركز منصممة آلة االختبار، التي تبلغ سممعتها الرأسممية المزدوجة الج بية الشممكل )إزاحة من  3-1- 13- 6- 5- 6
في المائة، وإذا اقتضممت الضممرورة، تربط بوسممائل تق  د بالمنصممة لمنع الع نة من التحرع أفقيا  فوق المنصممة بدون   5مم ±  25الذروة إلى الذروة(  
 ة.تق  د الحركة الرأسي 

يجرى االختبار لمدة سمماعة بتواتر يجعل جزءا  من قاعدة الحاوية الوسمميطة يرتفع مؤقتا  عن منصممة اال تزاز بح ا ترفع  3-2- 13- 6- 5- 6
  ول دورة جزءا  إلى درجة تمّكن من إدخال كامل إسمممف ن مباعدة معدني بصمممورة متقطعة، في نقطة واحدة على األقل ب ن قاعدة الحاوية الوسممميطة

الختبار. وقد يلزم تعديل التواتر بعد نهاية الشممممموط األول لمنع حدوث رن ن في العبوة. غ ر أنه يج  أن يسمممممتمر تواتر االختبار بح ا ومنصمممممة ا
تقدم بيانه في  ذه الفقرة. فاسمتمرار إمكانية إدخال   يظل ممكنا وضمع إسمف ن المباعدة المعدني ب ن قاعدة الحاوية الوسميطة ومنصمة االختبار، كما

مم وبطول   50مم على األقل وعرض   1,6 ن المباعدة المعدني أمر جو رن لنجاح االختبار. ويج  في  ذا اإلسممممممف ن أن يكون ذا سمممممممك إسممممممف
 مم على األقل ألداء التجربة. 100يكفي إلدخاله ب ن الحاوية الوسيطة ومنصة االختبار مقدار 

 معاي ر اجتياز االختبار 6-5-6-13-4

عطل في مكونات صمممممنع  تمزق. وباإلضمممممافة إلى ذلك مالحظة عدم حدوث انكسمممممار أو أو  مالحظة عدم وجود تسمممممرب 
 تعّطل التثب ت. الحاوية الوسيطة مثل حدوث كسر في مواضع اللحام أو

 تقرير االختبار 6-5-6-14

 التالية:يزود مستشدمو الحاويات الوسيطة بتقرير عن االختبار يتضمن على األقل البيانات  6-5-6-14-1

 اسم وعنوان المرفق الذن أجرى االختبار -1

 اسم وعنوان مقدم الطل  )عند االقتضاء( -2

 مسلسل محدد لتقرير االختبار رقم -3

 تاري  تقرير االختبار -4
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 صانع الحاوية الوسيطة -5

ك الجدار، وصممم  النموذج التصمممميمي للحاوية الوسممميطة )أن األبعاد، ومواد الصمممنع، ووسمممائل اإلغالق، وسمممم -6
في ذلك طريقة الصمممممنع )مثل التشمممممك ل بالطرق(، وربما الرسمممممم )الرسمممممومات( و/أو الصمممممورة   وما إلى ذلك(، بما
 )الصور( الشمسية

 السعة القصوى  -7

خصمممممممممائص محتويات االختبار، مثل اللزوجة والكثافة النسمممممممممبية للسممممممممموائل، وحجم الجسممممممممميمات في حالة المواد  -8
والحاويات الوسممميطة المركبة التي تشضمممع   صمممل المسمممتعمل في حالة البالسمممتيك الالصممملبة. ودرجة حرارة الماء 

 .8-6-5-6 الختبار الضغط اله درولي الوارد في

 وص  االختبارات ونتائجها -9

 توةيع التقرير، مع بيان اسم وصفة الموّقع -10

اختبار ا وفقا  لالشتراطات المناسبة في  ذا الفصل، وأن يتضمن التقرير إقرارات بأن الحاويات الوسيطة المعدة للنقل قد تم  2- 14- 6- 5- 6
 مكونات أخرى للعبوات قد يبطل صحة  ذا التقرير. وتسلم نسشة من التقرير للسلطة المشتصة.  استشدام طرائق أو 
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 6-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبيرة

 عموميات 6-6-1

 يلي: ال تنطبق اشتراطات  ذا الفصل على ما 6-6-1-1

 ، باستثناء السلع المشتملة على األيروسوالت؛2عبوات الرتبة   )أ(

 ؛3291األمم المتحدة  ، باستثناء نفايات المستشأيات المدرجة تحت رقم2-6عبوات الرتبة   )ب(

 مواد مشعة.على التي تحتون   7طرود الرتبة  )ج(

نع العبوات الكب رة وتشتبر ويعاد صمممنعها في إطار برنامج لضممممان الجودة يقنع السممملطة المشتصمممة بغية التأود من تصممم  6-6-1-2
 معاد صنعها االشتراطات الواردة في  ذا الفصل. استيفاء كل عبوة كب رة مصنوعة أو

البضممممائع    عبوات   - بطرود النقل للبضمممائع الشطرة    ISO 16106: 2020 يوفر م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممي، رقم  مالحظة:
 ب، توج هات مقبولة لوجراءات التي يمكن اتباعها.ISO 9001مبادئ لتطب ق الم يار  -الشطرة والحاويات الوسيطة والعبوات الكب رة 

كب رة المسممممتشدمة حاليا . إلى العبوات ال 4-6-6تسممممتند االشممممتراطات الشاصممممة المنطبقة على العبوات الكب رة الواردة في  6-6-1-3
، شممريطة أن تكون  4-6-6اعتراض على اسممتشدام عبوات كب رة ذات مواصممفات تشتل  عما  و وارد في  ومراعاة للتقدم العلمي والتقني، فإنه ال

ل طرائق اختبار أخرى  . وتقب 5-6-6المب نة في  تلبي االشممتراطات  العبوات معادلة في فعال تها، ومقبولة لدى السمملطة المشتصممة، وقادرة على أن 
 غ ر الطرائق الموصوفة في  ذه الالئحة إذا كانت مكافئة.

يقدم صمممممممممانعو العبوات وموزعو ا التالون معلومات عن اإلجراءات التي تتبع، ووصمممممممممفا  ألنواع وأبعاد وسمممممممممائل اإلغالق   6-6-1-4
و ي في حالة تقديمها للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات   في ذلك الحشممممايا المطلوبة( وأن عناصممممر أخرى الزمة لضمممممان أن تكون الطرود، )بما

 األداء المنطبقة الواردة في  ذا الفصل.

 الرمز الذي يعين أنواع العبوات الكبيرة 6-6-2

 يلي: يتكون الرمز المستشدم للعبوات الكب رة مما 6-6-2-1

 رقمان عربيان  ما: )أ(

 للعبوات الكب رة الصلبة؛ 50 

 للعبوات الكب رة المرنة؛ 51أو  

 . 6- 2- 1- 6وحرف الت ني كب ر يش ر إلى مادة الصنع، مثل الشش ، الفوالذ، وما إلى ذلك. وفقا  للقائمة المب نة في   )ب(

  احتياطية كب رة تفي باالشممممممتراطات الواردةب عبوة  Tب رمز العبوة الكب رة. يعني الحرف ب Wب  ب أو Tيجوز أن يعق  الحرفان ب  6-6-2-2
ب أن العبوة الكب رة، وإن تكن من نفس النوع المب ن بمالرمز، مصممممممممممممممنوعمة وفق مواصممممممممممممممفمات مشتلفمة عن W. ويعني الحرف ب9-1-5-6-6في  

 .3-1-6-6وتعتبر مكافئة لها وفقا  لالشتراطات الواردة في  4-6-6المواصفات الواردة في 

 العالماتوضع  6-6-3

 العالمات األولية 6-6-3-1

توضمممممع على كل عبوة كب رة مصمممممنوعة ومشصمممممصمممممة لالسمممممتشدام وفقا  لهذه الالئحة عالمات دائمة ومقروءة توضمممممع في   
 يلي: مم، وأن تب ن ما 12يقل ارتفاع الرموز واألرقام عن  مكان تسهل رؤيته. وال
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 صانع الحاوية الوسيطة -5

ك الجدار، وصممم  النموذج التصمممميمي للحاوية الوسممميطة )أن األبعاد، ومواد الصمممنع، ووسمممائل اإلغالق، وسمممم -6
في ذلك طريقة الصمممممنع )مثل التشمممممك ل بالطرق(، وربما الرسمممممم )الرسمممممومات( و/أو الصمممممورة   وما إلى ذلك(، بما
 )الصور( الشمسية

 السعة القصوى  -7

خصمممممممممائص محتويات االختبار، مثل اللزوجة والكثافة النسمممممممممبية للسممممممممموائل، وحجم الجسممممممممميمات في حالة المواد  -8
والحاويات الوسممميطة المركبة التي تشضمممع   صمممل المسمممتعمل في حالة البالسمممتيك الالصممملبة. ودرجة حرارة الماء 

 .8-6-5-6 الختبار الضغط اله درولي الوارد في

 وص  االختبارات ونتائجها -9

 توةيع التقرير، مع بيان اسم وصفة الموّقع -10

اختبار ا وفقا  لالشتراطات المناسبة في  ذا الفصل، وأن يتضمن التقرير إقرارات بأن الحاويات الوسيطة المعدة للنقل قد تم  2- 14- 6- 5- 6
 مكونات أخرى للعبوات قد يبطل صحة  ذا التقرير. وتسلم نسشة من التقرير للسلطة المشتصة.  استشدام طرائق أو 
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 6-6الفصل 
 اشتراطات بناء واختبار العبوات الكبيرة

 عموميات 6-6-1

 يلي: ال تنطبق اشتراطات  ذا الفصل على ما 6-6-1-1

 ، باستثناء السلع المشتملة على األيروسوالت؛2عبوات الرتبة   )أ(

 ؛3291األمم المتحدة  ، باستثناء نفايات المستشأيات المدرجة تحت رقم2-6عبوات الرتبة   )ب(

 مواد مشعة.على التي تحتون   7طرود الرتبة  )ج(

نع العبوات الكب رة وتشتبر ويعاد صمممنعها في إطار برنامج لضممممان الجودة يقنع السممملطة المشتصمممة بغية التأود من تصممم  6-6-1-2
 معاد صنعها االشتراطات الواردة في  ذا الفصل. استيفاء كل عبوة كب رة مصنوعة أو

البضممممائع    عبوات   - بطرود النقل للبضمممائع الشطرة    ISO 16106: 2020 يوفر م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسمممي، رقم  مالحظة:
 ب، توج هات مقبولة لوجراءات التي يمكن اتباعها.ISO 9001مبادئ لتطب ق الم يار  -الشطرة والحاويات الوسيطة والعبوات الكب رة 

كب رة المسممممتشدمة حاليا . إلى العبوات ال 4-6-6تسممممتند االشممممتراطات الشاصممممة المنطبقة على العبوات الكب رة الواردة في  6-6-1-3
، شممريطة أن تكون  4-6-6اعتراض على اسممتشدام عبوات كب رة ذات مواصممفات تشتل  عما  و وارد في  ومراعاة للتقدم العلمي والتقني، فإنه ال

ل طرائق اختبار أخرى  . وتقب 5-6-6المب نة في  تلبي االشممتراطات  العبوات معادلة في فعال تها، ومقبولة لدى السمملطة المشتصممة، وقادرة على أن 
 غ ر الطرائق الموصوفة في  ذه الالئحة إذا كانت مكافئة.

يقدم صمممممممممانعو العبوات وموزعو ا التالون معلومات عن اإلجراءات التي تتبع، ووصمممممممممفا  ألنواع وأبعاد وسمممممممممائل اإلغالق   6-6-1-4
و ي في حالة تقديمها للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات   في ذلك الحشممممايا المطلوبة( وأن عناصممممر أخرى الزمة لضمممممان أن تكون الطرود، )بما

 األداء المنطبقة الواردة في  ذا الفصل.

 الرمز الذي يعين أنواع العبوات الكبيرة 6-6-2

 يلي: يتكون الرمز المستشدم للعبوات الكب رة مما 6-6-2-1

 رقمان عربيان  ما: )أ(

 للعبوات الكب رة الصلبة؛ 50 

 للعبوات الكب رة المرنة؛ 51أو  

 . 6- 2- 1- 6وحرف الت ني كب ر يش ر إلى مادة الصنع، مثل الشش ، الفوالذ، وما إلى ذلك. وفقا  للقائمة المب نة في   )ب(

  احتياطية كب رة تفي باالشممممممتراطات الواردةب عبوة  Tب رمز العبوة الكب رة. يعني الحرف ب Wب  ب أو Tيجوز أن يعق  الحرفان ب  6-6-2-2
ب أن العبوة الكب رة، وإن تكن من نفس النوع المب ن بمالرمز، مصممممممممممممممنوعمة وفق مواصممممممممممممممفمات مشتلفمة عن W. ويعني الحرف ب9-1-5-6-6في  

 .3-1-6-6وتعتبر مكافئة لها وفقا  لالشتراطات الواردة في  4-6-6المواصفات الواردة في 

 العالماتوضع  6-6-3

 العالمات األولية 6-6-3-1

توضمممممع على كل عبوة كب رة مصمممممنوعة ومشصمممممصمممممة لالسمممممتشدام وفقا  لهذه الالئحة عالمات دائمة ومقروءة توضمممممع في   
 يلي: مم، وأن تب ن ما 12يقل ارتفاع الرموز واألرقام عن  مكان تسهل رؤيته. وال
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 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات )أ(

الصمممممهريج النقال  حاويات السممممموائ  المرنة أو مز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أوال يسمممممتشدم  ذا الر  
 3-6 أو 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 همما العالمممات بممارزة، يمكن أن يسممممممممممممممتشممدم الحرفممان تنقش عل في حممالممة العبوات الكب رة المعممدنيممة التي تشتم أو 
 بدال  من  ذا الرمز؛ "UN"الكب ران  

ب للعبوات المرنة الكب رة، يليه الحرف الذن يب ن مادة  51ب الرقم ب الذن يدّل على عبوة صمممملبة كب رة أو50ب الرقم )ب(
 )ب(؛1-4-1-5-6الصنع وفقا  للقائمة المب نة في 

 يش ر إلى مجموعة )مجموعات( التعبئة التي اعتمد النموذج التصميمي لها:حرف الت ني كب ر   )ج(

 X   لمجموعات التعبئةI وII  وIII 

  Y   لمجموعتي التعبئةII  وIII 

 Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 شهر وسنة الصنع )آخر رقم ن(؛ )د(

في المركبات في نظام المرور   الدولة المرخصممممممممممة بتشصمممممممممميص العالمة؛ المب نة بالعالمة المم زة المسممممممممممتشدمة )ه(
 ؛( 1) الدولي

 رمز الصانع وأن عالمة أخرى لتعرف العبوات الكب رة، حسبما تحدده السلطة المشتصة؛ اسم أو )و(

ب في حالة العبوات الكب رة غ ر المصممة 0صفر ب الحمل المطبق في اختبار التنض د بالك لوغرام. ويكت  الرقم )ز(
 للتنض د؛

 مالية القصوى المسموح بها بالك لوغرامات.الكتلة اإلج )ح(

 توضع العالمات األولية المطلوبة وفقا  للتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية أعاله. 

ويتم الفصممل بوضمموح ب ن العالمات الموضمموعة وفقا  للفقرات الفرعية من )أ( إلى )ح(، على سممب ل المثال بشممرطة مائلة  
 عليه.مسافة، حتى يسهل التعرف  أو

  

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (1) 
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 فيما يلي أمثلة لوضع العالمات 6-6-3-2

 
50A/X/05/01/N/PQRS 
2500/1000 

كغ؛ الكتلة  2  500لعبوة فوالذية كب رة مناسممممممبة للتنضمممممم د: حمل التنضمممممم د  
 كغ. 1 000اإلجمالية القصوى: 

 
50AT/Y/05/01/B/PQRS 
2500/1000 

كغ؛   2  500لعبوة احتياطية فوالذية كب رة مناسمبة للتنضم د: حمل التنضم د  
 كغ. 1 000الكتلة اإلجمالية القصوى: 

 
50H/Y04/02/D/ABCD 987 
0/800 

لعبوة بالسممممتيكية كب رة غ ر مناسممممبة للتنضمممم د؛ الكتلة اإلجمالية القصمممموى: 
 كغ. 800

 
51H/Z/06/01/S/1999 
0/500 

 كغ.   500لعبوة مرنة كب رة غ ر مناسبة للتنض د؛ الكتلة اإلجمالية القصوى: 

. ويكون الرمز مستديما   2-6-6 أو 1-6-6 و مب ن في الشكل   يب ن الحد األقصى لحمل التنض د المنطبق برمز كما 6-6-3-3
 ومرئيا  بوضوح:

 2-6-6الشكل  1-6-6الشكل  

 
 عبوات كب رة غ ر قابلة للتنض د عبوات كب رة قابلة للتنض د 

مم. ويج  أن يكون مسممممتديما  ومرئيا  بوضمممموح. وتكون الحروف واألرقام التي تشمممم ر 100مم × 100وال يقل الرمز عن  
تكن األبعاد محددة،  مم على األقل. وتكون المنطقة داخل عالمات الطباعة المب نة بأسممممهم األبعاد مربعة الشممممكل. وإذا لم 12إلى الكتلة بارتفاع  

  تتجاوز الكتلة المب نة أعلى الرمز الحمل المفروض خالل اختبار النموذج  لمب نة. وال يج  أن تكون جميع العناصمممممممممر بتناسممممممممم  تقريبي مع العناصمممممممممر ا 
 .1,8( مقسوما  على 4-3-3-5-6-6التصميمي )انظر 

أع د تصممممنيعها اعتبارا   أصمممملحت أو على جميع العبوات الكب رة التي صممممنعت أو 3-3-6-6تنطبق األحكام الواردة في   مالحظة:
الواردة في الطبعة المنقحة السممممممممابعة عشممممممممرة للتوصمممممممميات  3-3-6-6. ويجوز االسممممممممتمرار في تطب ق أحكام 2015اير  من أول كانون الثاني/ين 

كانون   1أع د تصممممنيعها ب ن   أصمممملحت أو المتعلقة بنقل البضممممائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، على جميع العبوات الكب رة التي صممممنعت أو
 .2016ديسمبر كانون األول/ 31و 2015الثاني/يناير  

           ،للعبوات الكب رةمطمابقمة لنموذج تصمممممممممممممميمي واحمد أو أوثر من النمماذج التصمممممممممممممميميمة المشتبرة  عنمدمما تكون العبوة الكب رة   6- 6- 3- 4ب 
، يجوز أن تحمل العبوة الكب رة للعبوات أو الحاويات الوسممميطة للسممموائ  بما في ذلك نموذج تصمممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممميمية المشتبرة 

أن تظهر  أوثر من عالمة تب ن ما استوفي من اشتراطات اختبار األداء ذات الصلة. وعندما تكون أوثر من عالمة ظا رة  على العبوة الكب رة، يج   
 العالمات على مقربة من بعضها، ويج  أن تكون كل عالمة ظا رة  بكاملها. 
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 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات )أ(

الصمممممهريج النقال  حاويات السممممموائ  المرنة أو مز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أوال يسمممممتشدم  ذا الر  
 3-6 أو 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 همما العالمممات بممارزة، يمكن أن يسممممممممممممممتشممدم الحرفممان تنقش عل في حممالممة العبوات الكب رة المعممدنيممة التي تشتم أو 
 بدال  من  ذا الرمز؛ "UN"الكب ران  

ب للعبوات المرنة الكب رة، يليه الحرف الذن يب ن مادة  51ب الرقم ب الذن يدّل على عبوة صمممملبة كب رة أو50ب الرقم )ب(
 )ب(؛1-4-1-5-6الصنع وفقا  للقائمة المب نة في 

 يش ر إلى مجموعة )مجموعات( التعبئة التي اعتمد النموذج التصميمي لها:حرف الت ني كب ر   )ج(

 X   لمجموعات التعبئةI وII  وIII 

  Y   لمجموعتي التعبئةII  وIII 

 Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 شهر وسنة الصنع )آخر رقم ن(؛ )د(

في المركبات في نظام المرور   الدولة المرخصممممممممممة بتشصمممممممممميص العالمة؛ المب نة بالعالمة المم زة المسممممممممممتشدمة )ه(
 ؛( 1) الدولي

 رمز الصانع وأن عالمة أخرى لتعرف العبوات الكب رة، حسبما تحدده السلطة المشتصة؛ اسم أو )و(

ب في حالة العبوات الكب رة غ ر المصممة 0صفر ب الحمل المطبق في اختبار التنض د بالك لوغرام. ويكت  الرقم )ز(
 للتنض د؛

 مالية القصوى المسموح بها بالك لوغرامات.الكتلة اإلج )ح(

 توضع العالمات األولية المطلوبة وفقا  للتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية أعاله. 

ويتم الفصممل بوضمموح ب ن العالمات الموضمموعة وفقا  للفقرات الفرعية من )أ( إلى )ح(، على سممب ل المثال بشممرطة مائلة  
 عليه.مسافة، حتى يسهل التعرف  أو

  

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (1) 
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 فيما يلي أمثلة لوضع العالمات 6-6-3-2

 
50A/X/05/01/N/PQRS 
2500/1000 

كغ؛ الكتلة  2  500لعبوة فوالذية كب رة مناسممممممبة للتنضمممممم د: حمل التنضمممممم د  
 كغ. 1 000اإلجمالية القصوى: 

 
50AT/Y/05/01/B/PQRS 
2500/1000 

كغ؛   2  500لعبوة احتياطية فوالذية كب رة مناسمبة للتنضم د: حمل التنضم د  
 كغ. 1 000الكتلة اإلجمالية القصوى: 

 
50H/Y04/02/D/ABCD 987 
0/800 

لعبوة بالسممممتيكية كب رة غ ر مناسممممبة للتنضمممم د؛ الكتلة اإلجمالية القصمممموى: 
 كغ. 800

 
51H/Z/06/01/S/1999 
0/500 

 كغ.   500لعبوة مرنة كب رة غ ر مناسبة للتنض د؛ الكتلة اإلجمالية القصوى: 

. ويكون الرمز مستديما   2-6-6 أو 1-6-6 و مب ن في الشكل   يب ن الحد األقصى لحمل التنض د المنطبق برمز كما 6-6-3-3
 ومرئيا  بوضوح:

 2-6-6الشكل  1-6-6الشكل  

 
 عبوات كب رة غ ر قابلة للتنض د عبوات كب رة قابلة للتنض د 

مم. ويج  أن يكون مسممممتديما  ومرئيا  بوضمممموح. وتكون الحروف واألرقام التي تشمممم ر 100مم × 100وال يقل الرمز عن  
تكن األبعاد محددة،  مم على األقل. وتكون المنطقة داخل عالمات الطباعة المب نة بأسممممهم األبعاد مربعة الشممممكل. وإذا لم 12إلى الكتلة بارتفاع  

  تتجاوز الكتلة المب نة أعلى الرمز الحمل المفروض خالل اختبار النموذج  لمب نة. وال يج  أن تكون جميع العناصمممممممممر بتناسممممممممم  تقريبي مع العناصمممممممممر ا 
 .1,8( مقسوما  على 4-3-3-5-6-6التصميمي )انظر 

أع د تصممممنيعها اعتبارا   أصمممملحت أو على جميع العبوات الكب رة التي صممممنعت أو 3-3-6-6تنطبق األحكام الواردة في   مالحظة:
الواردة في الطبعة المنقحة السممممممممابعة عشممممممممرة للتوصمممممممميات  3-3-6-6. ويجوز االسممممممممتمرار في تطب ق أحكام 2015اير  من أول كانون الثاني/ين 

كانون   1أع د تصممممنيعها ب ن   أصمممملحت أو المتعلقة بنقل البضممممائع الشطرة، الئحة تنظيمية نموذجية، على جميع العبوات الكب رة التي صممممنعت أو
 .2016ديسمبر كانون األول/ 31و 2015الثاني/يناير  

           ،للعبوات الكب رةمطمابقمة لنموذج تصمممممممممممممميمي واحمد أو أوثر من النمماذج التصمممممممممممممميميمة المشتبرة  عنمدمما تكون العبوة الكب رة   6- 6- 3- 4ب 
، يجوز أن تحمل العبوة الكب رة للعبوات أو الحاويات الوسممميطة للسممموائ  بما في ذلك نموذج تصمممميمي واحد أو أوثر من النماذج التصمممميمية المشتبرة 

أن تظهر  أوثر من عالمة تب ن ما استوفي من اشتراطات اختبار األداء ذات الصلة. وعندما تكون أوثر من عالمة ظا رة  على العبوة الكب رة، يج   
 العالمات على مقربة من بعضها، ويج  أن تكون كل عالمة ظا رة  بكاملها. 
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 خاصة للعبوات الكبيرة اشتراطات 6-6-4

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المعدنية 6-6-4-1
50A فوالذ 

50B ألومن وم 

50N األلومن وم( معدن )غ ر الفوالذ أو 

مناسممممم  قابل للسمممممح  ُأثبتت قابل ته للحام إثباتا  كامال . وتنفذ اللحامات بمهارة وتكفل   تصمممممنع العبوات الكب رة من معدن 6-6-4-1-1
 أمانا  كامال . ويؤخذ في االعتبار التشغ ل في درجات الحرارة المنشفضة عند االقتضاء.

 الذن يتولد نتيجة لتالمس معادن مشتلفة. تتشذ االحتياطات لتجن  حدوث أن عط  بالفعل الغلفاني 6-6-4-1-2

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المصنوعة من مواد مرنة 6-6-4-2
51H مواد بالستيكية مرنة 

51M  ورق مرن 

 واالستشدام المقرر لها. تصنع العبوة الكب رة من مواد مناسبة. وتتناس  قوة المادة وبناء العبوات الكب رة المرنة مع سعتها  1- 2- 4- 6- 6

في المائة  85يقل عن   ال محتفظة بما  51Mتظل جميع المواد المسمممممتشدمة في بناء العبوات الكب رة المرنة من األنواع  6-6-4-2-2
تماما  لمدة أقل، وذلك بعد غمر ا في الماء  في المائة أو 67من مقاومة الشمممممممد المقيسمممممممة أصمممممممال  على المادة المكيفة للتوازن عند رطوبة نسمممممممبية 

 ساعة. 24تقل عن  ال

 بأية طريقة مكافئة. وتؤمن جميع أطراف اللحامات المدرزة.  التغرية أو  بالشتم الحرارن، أو  تجرى عمليات اللحام بالدرز أو  3- 2- 4- 6- 6

الظروف المناخية،  بسمممب  اإلشمممعاع فوق البنفسمممجي أو  والتد ور  تتوفر في العبوات الكب رة المرنة مقاومة كافية للتقادم، 6-6-4-2-4
 بسب  المادة التي تحتويها العبوة، وبذلك تكون مناسبة الستشدامها المقرر. أو

في حالة العبوات الكب رة المرنة البالسمتيكية التي يلزم أن تكون محمية من تأث ر اإلشمعاع فوق البنفسمجي، توفر الحماية بإضمافة   5- 2- 4- 6- 6
صمماّدات مناسممبة أخرى. ويشممترط أن تكون  ذه المواد المضممافة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال مدة اسممتشدام العبوة   صممبغات أو  ربون أو أسممود الك 

ن  صممماّدات غ ر المواد المسمممتشدمة في صمممنع النموذج التصمممميمي المشتبر، يمكن االسمممتغناء ع  أصمممبال أو  حالة اسمممتشدام أسمممود الكربون، أو  الكب رة. وفي 
 يؤثر تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء.  المادة الصادة ال  الصبغة أو  إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في محتوى أسود الكربون أو 

لشدمة أغراض أخرى، شمممممممريطة   يجوز إدماج مواد مضمممممممافة في مادة صمممممممنع العبوة الكب رة لتحسممممممم ن مقاومتها للتقادم أو 6-6-4-2-6
 الكيميائية للمادة. ؤثر  ذه المواد المضافة تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية أوت  أال

 .1:2تتجاوز النسبة ب ن ارتفاعها وعرضها   عندما تكون العبوة مملوءة، ال 6-6-4-2-7

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة البالستيكية 6-6-4-3
50H ةصلب المواد البالستيكية ال 

تصمممنع العبوة الكب رة من مادة بالسمممتيكية مناسمممبة ذات مواصمممفات معلومة وقوة مناسمممبة لسمممعتها واالسمممتشدام المقرر لها.  6-6-4-3-1
اإلشمممممعاع فوق البنفسمممممجي حسممممم  الحالة. ويؤخذ في  بسمممممب  المادة التي تحتويها العبوة، أو  والتد ور وتكون المادة وبصمممممورة كافية مقاومة للتقادم

 يشكل أن نفاذ للمادة المحتواة خطرا  في ظروف النقل العادية. ، األداء في درجات الحرارة المنشفضة. والاالعتبار، عند االقتضاء

صماّدات   صمبغات أو ح ثما يلزم توف ر حماية من اإلشمعاع فوق البنفسمجي، توفر  ذه الحماية بإضمافة أسمود الكربون أو 6-6-4-3-2
حالة   فة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال عمر اسمممممممممتشدام العبوة الشارجية. وفيمناسمممممممممبة أخرى. ويشمممممممممترط أن تكون  ذه المواد المضممممممممما
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صمماّدات غ ر المواد المسممتشدمة في صممنع النموذج التصممميمي المشتبر، فإنه يمكن االسممتغناء عن إعادة  صممبغات أو اسممتشدام أسممود الكربون أو
 يؤثر تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء. المادة الصاّدة ال ة أوالصبغ االختبار إذا كان التغ  ر في محتوى أسود الكربون أو

تؤثر  لشدمة أغراض أخرى، شمممريطة أال يجوز إدماج مواد مضمممافة في صمممنع العبوة الكب رة لتحسممم ن مقاومتها للتقادم أو 6-6-4-3-3
 ميائية للمادة.الكي  تلك المواد المضافة تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية أو

 اشتراطات خاصة للعبوات المصنوعة من الكرتون الليفي 6-6-4-4
50G  عبوات من الكرتون الليفي الصل 

متعدد الجدران(، يتناسمم  مع سممعة   ممّوج مزدوج الوجه )مفرد الجدار أو يسممتشدم كرتون ليفي قون ومن نوعية ج دة، أو 6-6-4-4-1
، زيادة تحدد 2ل/م 155تتجاوز الزيادة في الوزن   العبوات الكب رة واالسمتشدام المقرر لها. وتكون مقاومة السمطح الشارجي للماء مناسمبة بح ا ال

انظر م يمار المنظممة المدوليمة للتوح مد القيماسممممممممممممممي،   -لتع  ن امتصمممممممممممممماص المماء،  (Cobb)دةيقمة بطريقمة كوب  30ممدى  في اختبمار يجرى على 
. ويشممممممممممترط أن يتم ز الكرتون الليفي بشصممممممممممائص ثني مناسممممممممممبة. ويكون باإلمكان قطع الكرتون الليفي، وثنيه بدون تثّلم،  ISO 535:1991 رقم

ثنيات غ ر مطلوبة. ويلصممممممق الكرتون الليفي المشدد  تمزق في سممممممطوحها أو حدوث شممممممقوق ف ها أووتفريضممممممه بح ا يمكن تجميع األلواح بدون  
 المموج بغراء قون مع ألواح التغطية. أو

وفقمما    (J)جوال    15في ذلممك الجممدار العلون والسممممممممممممممفلي، مسممممممممممممممتوفيممة لمقمماومممة دنيمما لالنثقمماب تبلغ   تكون الجممدران، بممما 6-6-4-4-2
 .ISO 3036:1975 للم يار

تدرز بدبابيس  بشمممممريط الصمممممق، أو تنفذ وصمممممالت الغالف الشارجي للعبوات الكب رة بتراو  مناسممممم  وتلصمممممق بغراء أو 6-6-4-4-3
بشممممريط، تسممممتشدم مادة الصممممقة مقاومة للماء. وتشترق  تقل فعالية. وح ثما تنفذ الوصممممالت باللصممممق بالغراء أو رى التثبت بوسمممم لة أخ معدنية أو

ل أو  تشترقها. تسب  تآول أية بطانة داخلية أو ُتحمى بح ا ال الدبابيس المعدنية تماما  جميع القطع المطلوب تثب تها، وتشكَّ

أن تكون مالئممة للمنماولمة    طبليمة تحم مل قمابلمة للفمكأيمة   ممدمجمة في العبوة الكب رة أو  يمةطبليمة تحم مل قماعمديجم  في أيمة   6-6-4-4-4
 الميكانيكية مع العبوة الكب رة و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

ة قد يعرضها للعط  أثناء  القاعدة المدمجة بح ا يمكن تفادن أن نتوء في قاعدة العبوة الكب ر  أو طبلية التحم لتصمم  6-6-4-4-5
 المناولة.

طبلية  قابلة للفك لضممممان التوازن أثناء المناولة والنقل. وح ثما تسمممتشدم  طبلية تحم ليؤمن تثب ت جسمممم العبوة على أية   6-6-4-4-6
 قابلة للفك، يكون سطحها األعلى خاليا  من أن نتوءات حادة يمكن أن تسب  عطبا  للعبوة الكب رة. تحم ل

 يجوز استشدام وسائل تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، على أن تكون  ذه الدعائم خارجية عن البطانة.  7- 4- 4- 6- 6

 عندما تكون العبوات الكب رة معدة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يكفل توزيع الحمل بطريقة مأمونة. 6-6-4-4-8

 بيرة الخشبيةاشتراطات خاصة للعبوات الك 6-6-4-5
50C الشش  الطبيعي 

50D الشش  الرقائقي 

50F الشش  المعاد التكوين 

 تكون قوة المواد المستشدمة وطريقة الصنع مناسبة لسعة العبوات الكب رة واالستشدام المقرر لها. 6-6-4-5-1

التي تقلل بدرجة كب رة من قوة أن  يكون الششمممممممممم  الطبيعي ج د التجأيف صممممممممممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من الع وب 6-6-4-5-2
يعمادل قطعمة واحمدة. وتعتبر األجزاء معمادلمة لقطعمة واحمدة عنمد  مما جزء من العبوة الكب رة. ويتكون كمل جزء من العبوة الكب رة من قطعمة واحمدة أو

وصممملة   وصممملة التعشممم ق بالتفريز، أو وصممملة اللسمممان والحّز، أو اسمممتشدام طريقة مناسمممبة للتجميع باللصمممق من قب ل اسمممتشدام وصممملة لندرمان، أو
 تقل فعالية. عند استشدام طرائق أخرى ال تناوبية مع رباط ن معدن  ن ممّوج ن على األقل عند كل وصلة، أو
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 خاصة للعبوات الكبيرة اشتراطات 6-6-4

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المعدنية 6-6-4-1
50A فوالذ 

50B ألومن وم 

50N األلومن وم( معدن )غ ر الفوالذ أو 

مناسممممم  قابل للسمممممح  ُأثبتت قابل ته للحام إثباتا  كامال . وتنفذ اللحامات بمهارة وتكفل   تصمممممنع العبوات الكب رة من معدن 6-6-4-1-1
 أمانا  كامال . ويؤخذ في االعتبار التشغ ل في درجات الحرارة المنشفضة عند االقتضاء.

 الذن يتولد نتيجة لتالمس معادن مشتلفة. تتشذ االحتياطات لتجن  حدوث أن عط  بالفعل الغلفاني 6-6-4-1-2

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المصنوعة من مواد مرنة 6-6-4-2
51H مواد بالستيكية مرنة 

51M  ورق مرن 

 واالستشدام المقرر لها. تصنع العبوة الكب رة من مواد مناسبة. وتتناس  قوة المادة وبناء العبوات الكب رة المرنة مع سعتها  1- 2- 4- 6- 6

في المائة  85يقل عن   ال محتفظة بما  51Mتظل جميع المواد المسمممممتشدمة في بناء العبوات الكب رة المرنة من األنواع  6-6-4-2-2
تماما  لمدة أقل، وذلك بعد غمر ا في الماء  في المائة أو 67من مقاومة الشمممممممد المقيسمممممممة أصمممممممال  على المادة المكيفة للتوازن عند رطوبة نسمممممممبية 

 ساعة. 24تقل عن  ال

 بأية طريقة مكافئة. وتؤمن جميع أطراف اللحامات المدرزة.  التغرية أو  بالشتم الحرارن، أو  تجرى عمليات اللحام بالدرز أو  3- 2- 4- 6- 6

الظروف المناخية،  بسمممب  اإلشمممعاع فوق البنفسمممجي أو  والتد ور  تتوفر في العبوات الكب رة المرنة مقاومة كافية للتقادم، 6-6-4-2-4
 بسب  المادة التي تحتويها العبوة، وبذلك تكون مناسبة الستشدامها المقرر. أو

في حالة العبوات الكب رة المرنة البالسمتيكية التي يلزم أن تكون محمية من تأث ر اإلشمعاع فوق البنفسمجي، توفر الحماية بإضمافة   5- 2- 4- 6- 6
صمماّدات مناسممبة أخرى. ويشممترط أن تكون  ذه المواد المضممافة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال مدة اسممتشدام العبوة   صممبغات أو  ربون أو أسممود الك 

ن  صممماّدات غ ر المواد المسمممتشدمة في صمممنع النموذج التصمممميمي المشتبر، يمكن االسمممتغناء ع  أصمممبال أو  حالة اسمممتشدام أسمممود الكربون، أو  الكب رة. وفي 
 يؤثر تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء.  المادة الصادة ال  الصبغة أو  إعادة االختبار إذا كان التغ  ر في محتوى أسود الكربون أو 

لشدمة أغراض أخرى، شمممممممريطة   يجوز إدماج مواد مضمممممممافة في مادة صمممممممنع العبوة الكب رة لتحسممممممم ن مقاومتها للتقادم أو 6-6-4-2-6
 الكيميائية للمادة. ؤثر  ذه المواد المضافة تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية أوت  أال

 .1:2تتجاوز النسبة ب ن ارتفاعها وعرضها   عندما تكون العبوة مملوءة، ال 6-6-4-2-7

 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة البالستيكية 6-6-4-3
50H ةصلب المواد البالستيكية ال 

تصمممنع العبوة الكب رة من مادة بالسمممتيكية مناسمممبة ذات مواصمممفات معلومة وقوة مناسمممبة لسمممعتها واالسمممتشدام المقرر لها.  6-6-4-3-1
اإلشمممممعاع فوق البنفسمممممجي حسممممم  الحالة. ويؤخذ في  بسمممممب  المادة التي تحتويها العبوة، أو  والتد ور وتكون المادة وبصمممممورة كافية مقاومة للتقادم

 يشكل أن نفاذ للمادة المحتواة خطرا  في ظروف النقل العادية. ، األداء في درجات الحرارة المنشفضة. والاالعتبار، عند االقتضاء

صماّدات   صمبغات أو ح ثما يلزم توف ر حماية من اإلشمعاع فوق البنفسمجي، توفر  ذه الحماية بإضمافة أسمود الكربون أو 6-6-4-3-2
حالة   فة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال عمر اسمممممممممتشدام العبوة الشارجية. وفيمناسمممممممممبة أخرى. ويشمممممممممترط أن تكون  ذه المواد المضممممممممما
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صمماّدات غ ر المواد المسممتشدمة في صممنع النموذج التصممميمي المشتبر، فإنه يمكن االسممتغناء عن إعادة  صممبغات أو اسممتشدام أسممود الكربون أو
 يؤثر تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية لمادة البناء. المادة الصاّدة ال ة أوالصبغ االختبار إذا كان التغ  ر في محتوى أسود الكربون أو

تؤثر  لشدمة أغراض أخرى، شمممريطة أال يجوز إدماج مواد مضمممافة في صمممنع العبوة الكب رة لتحسممم ن مقاومتها للتقادم أو 6-6-4-3-3
 ميائية للمادة.الكي  تلك المواد المضافة تأث را  سلبيا  في الشصائص الف زيائية أو

 اشتراطات خاصة للعبوات المصنوعة من الكرتون الليفي 6-6-4-4
50G  عبوات من الكرتون الليفي الصل 

متعدد الجدران(، يتناسمم  مع سممعة   ممّوج مزدوج الوجه )مفرد الجدار أو يسممتشدم كرتون ليفي قون ومن نوعية ج دة، أو 6-6-4-4-1
، زيادة تحدد 2ل/م 155تتجاوز الزيادة في الوزن   العبوات الكب رة واالسمتشدام المقرر لها. وتكون مقاومة السمطح الشارجي للماء مناسمبة بح ا ال

انظر م يمار المنظممة المدوليمة للتوح مد القيماسممممممممممممممي،   -لتع  ن امتصمممممممممممممماص المماء،  (Cobb)دةيقمة بطريقمة كوب  30ممدى  في اختبمار يجرى على 
. ويشممممممممممترط أن يتم ز الكرتون الليفي بشصممممممممممائص ثني مناسممممممممممبة. ويكون باإلمكان قطع الكرتون الليفي، وثنيه بدون تثّلم،  ISO 535:1991 رقم

ثنيات غ ر مطلوبة. ويلصممممممق الكرتون الليفي المشدد  تمزق في سممممممطوحها أو حدوث شممممممقوق ف ها أووتفريضممممممه بح ا يمكن تجميع األلواح بدون  
 المموج بغراء قون مع ألواح التغطية. أو

وفقمما    (J)جوال    15في ذلممك الجممدار العلون والسممممممممممممممفلي، مسممممممممممممممتوفيممة لمقمماومممة دنيمما لالنثقمماب تبلغ   تكون الجممدران، بممما 6-6-4-4-2
 .ISO 3036:1975 للم يار

تدرز بدبابيس  بشمممممريط الصمممممق، أو تنفذ وصمممممالت الغالف الشارجي للعبوات الكب رة بتراو  مناسممممم  وتلصمممممق بغراء أو 6-6-4-4-3
بشممممريط، تسممممتشدم مادة الصممممقة مقاومة للماء. وتشترق  تقل فعالية. وح ثما تنفذ الوصممممالت باللصممممق بالغراء أو رى التثبت بوسمممم لة أخ معدنية أو

ل أو  تشترقها. تسب  تآول أية بطانة داخلية أو ُتحمى بح ا ال الدبابيس المعدنية تماما  جميع القطع المطلوب تثب تها، وتشكَّ

أن تكون مالئممة للمنماولمة    طبليمة تحم مل قمابلمة للفمكأيمة   ممدمجمة في العبوة الكب رة أو  يمةطبليمة تحم مل قماعمديجم  في أيمة   6-6-4-4-4
 الميكانيكية مع العبوة الكب رة و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

ة قد يعرضها للعط  أثناء  القاعدة المدمجة بح ا يمكن تفادن أن نتوء في قاعدة العبوة الكب ر  أو طبلية التحم لتصمم  6-6-4-4-5
 المناولة.

طبلية  قابلة للفك لضممممان التوازن أثناء المناولة والنقل. وح ثما تسمممتشدم  طبلية تحم ليؤمن تثب ت جسمممم العبوة على أية   6-6-4-4-6
 قابلة للفك، يكون سطحها األعلى خاليا  من أن نتوءات حادة يمكن أن تسب  عطبا  للعبوة الكب رة. تحم ل

 يجوز استشدام وسائل تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، على أن تكون  ذه الدعائم خارجية عن البطانة.  7- 4- 4- 6- 6

 عندما تكون العبوات الكب رة معدة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يكفل توزيع الحمل بطريقة مأمونة. 6-6-4-4-8

 بيرة الخشبيةاشتراطات خاصة للعبوات الك 6-6-4-5
50C الشش  الطبيعي 

50D الشش  الرقائقي 

50F الشش  المعاد التكوين 

 تكون قوة المواد المستشدمة وطريقة الصنع مناسبة لسعة العبوات الكب رة واالستشدام المقرر لها. 6-6-4-5-1

التي تقلل بدرجة كب رة من قوة أن  يكون الششمممممممممم  الطبيعي ج د التجأيف صممممممممممالحا  للتداول التجارن وخاليا  من الع وب 6-6-4-5-2
يعمادل قطعمة واحمدة. وتعتبر األجزاء معمادلمة لقطعمة واحمدة عنمد  مما جزء من العبوة الكب رة. ويتكون كمل جزء من العبوة الكب رة من قطعمة واحمدة أو

وصممملة   وصممملة التعشممم ق بالتفريز، أو وصممملة اللسمممان والحّز، أو اسمممتشدام طريقة مناسمممبة للتجميع باللصمممق من قب ل اسمممتشدام وصممملة لندرمان، أو
 تقل فعالية. عند استشدام طرائق أخرى ال تناوبية مع رباط ن معدن  ن ممّوج ن على األقل عند كل وصلة، أو
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رقائق على األقل. وتصمممممنع الرقائق من قشمممممرة خشمممممبية،  3تتأل  العبوات الكب رة المصمممممنوعة من الششممممم  الرقائقي من  6-6-4-5-3
مسمممممممتوفية لدرجة التجأيف التجارية، ومقطوعة بمنشمممممممار دوار على   ئة شمممممممرائح وخالية من الع وب التي تقلل من متانة العبوة الكب رة. وتلصمممممممق  

 العبوة الكب رة. الرقائق المتراصة بغراء مقاوم للماء. ويجوز استشدام مواد أخرى مع الشش  الرقائقي في صنع

تصنع العبوات الكب رة التي يستشدم ف ها الشش  المضغوط من خش  مضغوط مقاوم للماء مثل ألواح الشش  الحب بي   6-6-4-5-4
 نوع مناس  آخر. المطحون أو أو

 سبة بنفس القدر.يتم تجميعها بوسائل منا أطراف أو تثبت إلى أعمدة زاوية أو ُتسمَّر العبوات الكب رة بإحكام أو 6-6-4-5-5

أن تكون مالئممة للمنماولمة  طبليمة تحم مل قمابلمة للفمك  أيمة   ممدمجمة في العبوة الكب رة أوطبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة   6-6-4-5-6
 الميكانيكية مع العبوة الكب رة و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

لمدمجة بح ا يمكن تفادن أن نتوء في قاعدة العبوة الكب رة قد يعرضممممممممممممها للعط   القاعدة ا أو طبلية التحم لتصمممممممممممممم  6-6-4-5-7
 المناولة. أثناء

طبلية  قابلة للفك لضمممممان توازنه أثناء المناولة والنقل. وح ثما تسممممتشدم  طبلية تحم ليثبت جسممممم العبوة الكب رة على أية  6-6-4-5-8
 نتوءات حادة قد تؤدن إلى عط  العبوة الكب رة. قابلة للفك، يكون سطحها العلون خاليا  من أن تحم ل

 يجوز استشدام وسائل تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، على أن تكون  ذه الدعائم خارجية عن البطانة.  9- 5- 4- 6- 6

 توزيع الحمل بطريقة مأمونة.عندما تكون العبوات الكب رة مصممة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يكفل  6-6-4-5-10

 اشتراطات تتعلق باختبار العبوات الكبيرة 6-6-5

 أداء االختبار وتواتره 6-6-5-1

 وفقا  إلجراءات تقرر ا السلطة المشتصة. 3-5-6-6يشتبر تصميم كل عبوة كب رة على النحو المنصوص عليه في  6-6-5-1-1

االختبممارات المب نممة في  ممذا الفصمممممممممممممممل قبممل اسممممممممممممممتشممدامهمما. ويحممدد النموذج يجمم  في كممل عبوة كب رة أن تجتمماز بنجمماح   6-6-5-1-2
.  التصمممميمي للعبوة الكب رة ببيانات التصمممميم، والحجم، والمادة وسممممكها، وطريقة الصمممنع والتعبئة، ولكن قد يتضممممن مشتل  المعالجات السمممطحية 

 ي كون ارتفاعها االسمي أقل.ف تشتل  عن النموذج التصميمي إال ويتضمن أيضا  العبوات الكب رة التي ال

تكرر االختبارات على ع نات اإلنتاج على فترات تحدد ا السممممملطة المشتصمممممة. وإلجراء االختبارات على العبوات الكب رة  6-6-5-1-3
 .4-2-5-6-6 المصنوعة من الكرتون الليفي، يعتبر إعداد العبوات في الظروف المحيطة معادال  الستيفاء أحكام

 أسلوب صنع العبوات الكب رة. المادة أو تكرر االختبارات أيضا  بعد كل تعديل يغ ر التصميم أو 6-6-5-1-4

في جوان  غ ر  امة عن  يشتل  إال يجوز للسممممممممملطة المشتصمممممممممة أن تسممممممممممح بإجراء اختبار انتقائي للعبوات الكب رة ال 6-6-5-1-5
العبوات الداخلية التي يكون وزنها الصمممممافي أقل؛ والعبوات الكب رة  لداخلية، أوالنموذج المشتبر، على سمممممب ل المثال، األحجام األصمممممغر للعبوات ا

 التي تنتج ببعد خارجي )أبعاد خارجية( أصغر قل ال .

 محجوزة 6-6-5-1-6

لالطالع على شمممممممممممممروط الجمع ب ن عبوات داخلية مشتلفة معا في عبوة كب رة واالختالفات المسمممممممممممممموح بها في العبوات  مالحظة:
 .1-5-1-1-4، انظر الداخلية

يجوز للسملطة المشتصمة أن تطل  في أن وقت إثبات اسمتيفاء العبوات الكب رة التي تنتج بالتسملسمل اشمتراطات اختبارات   6-6-5-1-7
 النموذج التصميمي، عن طريق إجراء اختبارات وفقا  ألحكام  ذا القسم.

 م تأثر صحة نتائج االختبارات وبموافقة السلطة المشتصة.يجوز إجراء عدة اختبارات على ع نة واحدة، شريطة عد 6-6-5-1-8
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 العبوات االحتياطية الكب رة 6-6-5-1-9
تشتبر العبوات االحتيمماطيممة الكب رة وتوضممممممممممممممع العالمممات عل همما وفقمما  لألحكممام المنطبقممة على العبوات الكب رة لمجموعممة   

 يلي: العبوات الداخلية، باستثناء ما المشصصة لنقل المواد الصلبة أو  II التعبئة

تقل  يكون الماء  و مادة االختبار المستشدمة في إجراء االختبارات، وتمأل العبوات االحتياطية الكب رة بنسبة ال )أ(
ص، من  في المائة من سممممعتها القصمممموى. ويسمممممح باسممممتشدام مواد مضممممافة، مثل أوياس كريات الرصمممما  98عن  

توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار. وكبديل لذلك،   أجل بلول الكتلة اإلجمالية المطلوبة للطرد، شريطة أال
 )ب( لدى إجراء اختبار السقوط؛2-4-4-3-5-6-6 للفقرةيمكن تغ  ر ارتفاع السقوط وفقا  

ك لوباسمكال  30عدم التسمرب عند ضمغط   وباإلضمافة إلى ذلك، تجتاز العبوات االحتياطية الكب رة بنجاح اختبار )ب(
 ؛4-5-6-6مع بيان نتائج  ذا االختبار في تقرير االختبار المطلوب وفقا  ل 

 .2-2-6-6 و مب ن في  ب على العبوات االحتياطية الكب رة كماTوتوضع عالمة ب )ج(

 اإلعداد لالختبار 6-6-5-2
السمممممممملع  في ذلك العبوات الداخلية أو لو كانت معّدة للنقل، بما ُتجرى االختبارات على عبوات كب رة يتم تحضمممممممم ر ا كما 6-6-5-2-1

ة. صمممملب في المائة للمواد ال 95 في المائة من سممممعتها القصمممموى للسمممموائل أو 98تقل عن  التي سممممبق اسممممتعمالها. وتمأل العبوات الداخلية بنسممممبة ال
ة، يلزم إجراء اختبار مسممممممممتقل لكل من المحتويات صمممممممملب رة التي تكون عبواتها الداخلية مصممممممممممة لنقل السمممممممموائل والمواد الحالة العبوات الكب   وفي

السممملع المقرر نقلها في العبوات الكب رة بمادة أخرى   ة على حدة. ويجوز االسمممتعاضمممة عن المواد المحتواة في العبوات الداخلية أوصممملب السمممائلة وال
سمملع أخرى، يتع ن أن تكون لها نفس الشصممائص  حالة اسممتشدام عبوات داخلية أو ذا كان ذلك يبطل نتائج االختبارات. وفيإ بسمملع أخرى إال أو

السمممممملع المقرر نقلها. ويسمممممممح باسممممممتشدام مواد مضممممممافة مثل أوياس كرات الرصمممممماص،  الف زيائية )الكتلة، وما إلى ذلك( مثل العبوات الداخلية أو
 تؤثر في نتائج االختبار. الية المطلوبة للعبوة، شريطة أن توضع بطريقة الللحصول على الكتلة اإلجم

في اختبارات السمممممقوط لعبوات السممممموائل، عند اسمممممتشدام مادة أخرى، تكون كثافة ولزوجة  ذه المادة النسمممممب تان مماثلت ن   6-6-5-2-2
 .4-4-3-5-6-6بوات السوائل بالشروط المبّ نة في لكثافة ولزوجة المادة المتوخى نقلها. ويمكن استشدام الماء الختبار سقوط ع

غ ر   -يجرى اختبار سممممممقوط للعبوات الكب رة البالسممممممتيكية والعبوات الكب رة التي تحتون على عبوات داخلية بالسممممممتيكية  6-6-5-2-3
دون ذلك.  ما س أو18º- إلى ياتهاوذلك بعدما تشفض درجة حرارة ع نة االختبار ومحتو  -السمممملع   األوياس المسممممتشدمة لنقل المواد الصمممملبة أو

للشممممد كاف ت ن في درجات الحرارة المنشفضممممة؛ وح ثما يتم   ويمكن التغاضممممي عن  ذه الته ئة إذا كانت المواد المعنية ذات قابلية للسممممح  ومقاومة
المشتبرة في الحالة السممممممائلة    . وتحفي السمممممموائل4-2-5-6-6 تحضمممممم ر ع نة االختبار على  ذا النحو، يمكن االسممممممتغناء عن الته ئة الواردة في

 بإضافة مواد مانعة للتجمد عند الضرورة.

سمممممممماعة على األقل في جو ذن درجة حرارة مضممممممممبوطة   24تكّيف العبوات الكب رة المصممممممممنوعة من الكرتون الليفي لمدة  6-6-5-2-4
 ورطوبة نسبية مضبوطة. و ناع ثالثة خيارات، يج  اختيار أحد ا.

س  2º±20في الممائمة. والشيماران اآلخران  مما:     2في الممائمة    50س ورطوبمة نسممممممممممممممبيمة  2º±23الجو المفضممممممممممممممل  و   
 في المائة.  2في المائة  65س ورطوبة نسبية 2º ±27 في المائة؛ أو  2في المائة  65ورطوبة نسبية 

الفات في القياسمممات  ينحصمممر متوسمممط القيم ضممممن  ذه الحدود. وقد تسمممب  التقلبات القصممم رة األجل وحدود القياس اخت  مالحظة:
 في المائة في الرطوبة النسبية بدون إضرار جو رن لتكرارية نتائج االختبار. 5تصل إلى ± 

 اشتراطات االختبار 6-6-5-3
 اختبار الرفع من أسفل 6-6-5-3-1

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-1-1

 التصميمي. ختبارا  للنموذجينطبق على جميع أنواع العبوات الكب رة المزودة بوسائل رفع من أسفل، بوصفه ا 
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رقائق على األقل. وتصمممممنع الرقائق من قشمممممرة خشمممممبية،  3تتأل  العبوات الكب رة المصمممممنوعة من الششممممم  الرقائقي من  6-6-4-5-3
مسمممممممتوفية لدرجة التجأيف التجارية، ومقطوعة بمنشمممممممار دوار على   ئة شمممممممرائح وخالية من الع وب التي تقلل من متانة العبوة الكب رة. وتلصمممممممق  

 العبوة الكب رة. الرقائق المتراصة بغراء مقاوم للماء. ويجوز استشدام مواد أخرى مع الشش  الرقائقي في صنع

تصنع العبوات الكب رة التي يستشدم ف ها الشش  المضغوط من خش  مضغوط مقاوم للماء مثل ألواح الشش  الحب بي   6-6-4-5-4
 نوع مناس  آخر. المطحون أو أو

 سبة بنفس القدر.يتم تجميعها بوسائل منا أطراف أو تثبت إلى أعمدة زاوية أو ُتسمَّر العبوات الكب رة بإحكام أو 6-6-4-5-5

أن تكون مالئممة للمنماولمة  طبليمة تحم مل قمابلمة للفمك  أيمة   ممدمجمة في العبوة الكب رة أوطبليمة تحم مل قماعمديمة  يجم  في أيمة   6-6-4-5-6
 الميكانيكية مع العبوة الكب رة و ي م بأة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها.

لمدمجة بح ا يمكن تفادن أن نتوء في قاعدة العبوة الكب رة قد يعرضممممممممممممها للعط   القاعدة ا أو طبلية التحم لتصمممممممممممممم  6-6-4-5-7
 المناولة. أثناء

طبلية  قابلة للفك لضمممممان توازنه أثناء المناولة والنقل. وح ثما تسممممتشدم  طبلية تحم ليثبت جسممممم العبوة الكب رة على أية  6-6-4-5-8
 نتوءات حادة قد تؤدن إلى عط  العبوة الكب رة. قابلة للفك، يكون سطحها العلون خاليا  من أن تحم ل

 يجوز استشدام وسائل تقوية مثل الدعائم الششبية لتحس ن أداء التنض د، على أن تكون  ذه الدعائم خارجية عن البطانة.  9- 5- 4- 6- 6

 توزيع الحمل بطريقة مأمونة.عندما تكون العبوات الكب رة مصممة للتنض د، يكون السطح الحامل على نحو يكفل  6-6-4-5-10

 اشتراطات تتعلق باختبار العبوات الكبيرة 6-6-5

 أداء االختبار وتواتره 6-6-5-1

 وفقا  إلجراءات تقرر ا السلطة المشتصة. 3-5-6-6يشتبر تصميم كل عبوة كب رة على النحو المنصوص عليه في  6-6-5-1-1

االختبممارات المب نممة في  ممذا الفصمممممممممممممممل قبممل اسممممممممممممممتشممدامهمما. ويحممدد النموذج يجمم  في كممل عبوة كب رة أن تجتمماز بنجمماح   6-6-5-1-2
.  التصمممميمي للعبوة الكب رة ببيانات التصمممميم، والحجم، والمادة وسممممكها، وطريقة الصمممنع والتعبئة، ولكن قد يتضممممن مشتل  المعالجات السمممطحية 

 ي كون ارتفاعها االسمي أقل.ف تشتل  عن النموذج التصميمي إال ويتضمن أيضا  العبوات الكب رة التي ال

تكرر االختبارات على ع نات اإلنتاج على فترات تحدد ا السممممملطة المشتصمممممة. وإلجراء االختبارات على العبوات الكب رة  6-6-5-1-3
 .4-2-5-6-6 المصنوعة من الكرتون الليفي، يعتبر إعداد العبوات في الظروف المحيطة معادال  الستيفاء أحكام

 أسلوب صنع العبوات الكب رة. المادة أو تكرر االختبارات أيضا  بعد كل تعديل يغ ر التصميم أو 6-6-5-1-4

في جوان  غ ر  امة عن  يشتل  إال يجوز للسممممممممملطة المشتصمممممممممة أن تسممممممممممح بإجراء اختبار انتقائي للعبوات الكب رة ال 6-6-5-1-5
العبوات الداخلية التي يكون وزنها الصمممممافي أقل؛ والعبوات الكب رة  لداخلية، أوالنموذج المشتبر، على سمممممب ل المثال، األحجام األصمممممغر للعبوات ا

 التي تنتج ببعد خارجي )أبعاد خارجية( أصغر قل ال .

 محجوزة 6-6-5-1-6

لالطالع على شمممممممممممممروط الجمع ب ن عبوات داخلية مشتلفة معا في عبوة كب رة واالختالفات المسمممممممممممممموح بها في العبوات  مالحظة:
 .1-5-1-1-4، انظر الداخلية

يجوز للسملطة المشتصمة أن تطل  في أن وقت إثبات اسمتيفاء العبوات الكب رة التي تنتج بالتسملسمل اشمتراطات اختبارات   6-6-5-1-7
 النموذج التصميمي، عن طريق إجراء اختبارات وفقا  ألحكام  ذا القسم.

 م تأثر صحة نتائج االختبارات وبموافقة السلطة المشتصة.يجوز إجراء عدة اختبارات على ع نة واحدة، شريطة عد 6-6-5-1-8

 

333 

 العبوات االحتياطية الكب رة 6-6-5-1-9
تشتبر العبوات االحتيمماطيممة الكب رة وتوضممممممممممممممع العالمممات عل همما وفقمما  لألحكممام المنطبقممة على العبوات الكب رة لمجموعممة   

 يلي: العبوات الداخلية، باستثناء ما المشصصة لنقل المواد الصلبة أو  II التعبئة

تقل  يكون الماء  و مادة االختبار المستشدمة في إجراء االختبارات، وتمأل العبوات االحتياطية الكب رة بنسبة ال )أ(
ص، من  في المائة من سممممعتها القصمممموى. ويسمممممح باسممممتشدام مواد مضممممافة، مثل أوياس كريات الرصمممما  98عن  

توضع بطريقة تؤثر على نتائج االختبار. وكبديل لذلك،   أجل بلول الكتلة اإلجمالية المطلوبة للطرد، شريطة أال
 )ب( لدى إجراء اختبار السقوط؛2-4-4-3-5-6-6 للفقرةيمكن تغ  ر ارتفاع السقوط وفقا  

ك لوباسمكال  30عدم التسمرب عند ضمغط   وباإلضمافة إلى ذلك، تجتاز العبوات االحتياطية الكب رة بنجاح اختبار )ب(
 ؛4-5-6-6مع بيان نتائج  ذا االختبار في تقرير االختبار المطلوب وفقا  ل 

 .2-2-6-6 و مب ن في  ب على العبوات االحتياطية الكب رة كماTوتوضع عالمة ب )ج(

 اإلعداد لالختبار 6-6-5-2
السمممممممملع  في ذلك العبوات الداخلية أو لو كانت معّدة للنقل، بما ُتجرى االختبارات على عبوات كب رة يتم تحضمممممممم ر ا كما 6-6-5-2-1

ة. صمممملب في المائة للمواد ال 95 في المائة من سممممعتها القصمممموى للسمممموائل أو 98تقل عن  التي سممممبق اسممممتعمالها. وتمأل العبوات الداخلية بنسممممبة ال
ة، يلزم إجراء اختبار مسممممممممتقل لكل من المحتويات صمممممممملب رة التي تكون عبواتها الداخلية مصممممممممممة لنقل السمممممممموائل والمواد الحالة العبوات الكب   وفي

السممملع المقرر نقلها في العبوات الكب رة بمادة أخرى   ة على حدة. ويجوز االسمممتعاضمممة عن المواد المحتواة في العبوات الداخلية أوصممملب السمممائلة وال
سمملع أخرى، يتع ن أن تكون لها نفس الشصممائص  حالة اسممتشدام عبوات داخلية أو ذا كان ذلك يبطل نتائج االختبارات. وفيإ بسمملع أخرى إال أو

السمممممملع المقرر نقلها. ويسمممممممح باسممممممتشدام مواد مضممممممافة مثل أوياس كرات الرصمممممماص،  الف زيائية )الكتلة، وما إلى ذلك( مثل العبوات الداخلية أو
 تؤثر في نتائج االختبار. الية المطلوبة للعبوة، شريطة أن توضع بطريقة الللحصول على الكتلة اإلجم

في اختبارات السمممممقوط لعبوات السممممموائل، عند اسمممممتشدام مادة أخرى، تكون كثافة ولزوجة  ذه المادة النسمممممب تان مماثلت ن   6-6-5-2-2
 .4-4-3-5-6-6بوات السوائل بالشروط المبّ نة في لكثافة ولزوجة المادة المتوخى نقلها. ويمكن استشدام الماء الختبار سقوط ع

غ ر   -يجرى اختبار سممممممقوط للعبوات الكب رة البالسممممممتيكية والعبوات الكب رة التي تحتون على عبوات داخلية بالسممممممتيكية  6-6-5-2-3
دون ذلك.  ما س أو18º- إلى ياتهاوذلك بعدما تشفض درجة حرارة ع نة االختبار ومحتو  -السمممملع   األوياس المسممممتشدمة لنقل المواد الصمممملبة أو

للشممممد كاف ت ن في درجات الحرارة المنشفضممممة؛ وح ثما يتم   ويمكن التغاضممممي عن  ذه الته ئة إذا كانت المواد المعنية ذات قابلية للسممممح  ومقاومة
المشتبرة في الحالة السممممممائلة    . وتحفي السمممممموائل4-2-5-6-6 تحضمممممم ر ع نة االختبار على  ذا النحو، يمكن االسممممممتغناء عن الته ئة الواردة في

 بإضافة مواد مانعة للتجمد عند الضرورة.

سمممممممماعة على األقل في جو ذن درجة حرارة مضممممممممبوطة   24تكّيف العبوات الكب رة المصممممممممنوعة من الكرتون الليفي لمدة  6-6-5-2-4
 ورطوبة نسبية مضبوطة. و ناع ثالثة خيارات، يج  اختيار أحد ا.

س  2º±20في الممائمة. والشيماران اآلخران  مما:     2في الممائمة    50س ورطوبمة نسممممممممممممممبيمة  2º±23الجو المفضممممممممممممممل  و   
 في المائة.  2في المائة  65س ورطوبة نسبية 2º ±27 في المائة؛ أو  2في المائة  65ورطوبة نسبية 

الفات في القياسمممات  ينحصمممر متوسمممط القيم ضممممن  ذه الحدود. وقد تسمممب  التقلبات القصممم رة األجل وحدود القياس اخت  مالحظة:
 في المائة في الرطوبة النسبية بدون إضرار جو رن لتكرارية نتائج االختبار. 5تصل إلى ± 

 اشتراطات االختبار 6-6-5-3
 اختبار الرفع من أسفل 6-6-5-3-1

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-1-1

 التصميمي. ختبارا  للنموذجينطبق على جميع أنواع العبوات الكب رة المزودة بوسائل رفع من أسفل، بوصفه ا 

- 333 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

334 

 إعداد العبوات الكب رة لالختبار 6-6-5-3-1-2

 مثل كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها، مع توزيع الحمولة بانتظام. 1,25تحمَّل العبوات الكب رة بمقدار  

 طريقة االختبار 6-6-5-3-1-3

توضمممع في موضمممع متوسمممط والمباعدة ب نها بمقدار ثالثة أرباع  ترفع العبوة الكب رة وتنزل مرت ن باسمممتشدام شممموكات رفع  
تكن نقط الدخول ثابتة(. وتدخل شممممممممممموكة المرفاع لمسمممممممممممافة ثالثة أرباع اتجاه الدخول. ويكرر االختبار من كل اتجاه  طول جان  الدخول )ما لم

 ممكن للدخول.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-1-4

 لعبوة الكب رة غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات.عدم حدوث أن تشوه دائم يجعل ا 

 اختبار الرفع من أعلى 6-6-5-3-2

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-2-1

 ينطبق على أنواع العبوات الكب رة المصممة لرفعها من أعلى وتكون مزودة بوسائل رفع، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.  

 العبوة الكب رة لالختبارإعداد  6-6-5-3-2-2

تحمَّل العبوة الكب رة ثقال  يسمممماون حتى مثلي كتلتها اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها. وتحمل العبوة الكب رة المرنة بسممممتة  
 أمثال كتلتها اإلجمالية المسموح بها، ويوزع الحمل بشكل منتظم.

 طريقة االختبار 6-6-5-3-2-3

 بالطريقة المصممة لرفعها حتى ترتفع عن األرض وتبقى في  ذا الوضع لمدة خمس دقائق.ترفع العبوة الكب رة  

 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-2-4

طبلية في ذلك  ة: عدم حدوث تشمممموه دائم يجعل العبوة الكب رة، بماصمممملب العبوات الكب رة المعدنية والبالسممممتيكية ال )أ(
 ة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛القاعدية، إن وجدت، غ ر مأمون  التحم ل

وسممممممممائل رفعها يجعل العبوة الكب رة غ ر مأمونة   العبوات الكب رة المرنة: عدم حدوث عط  في العبوة الكب رة أو )ب(
 المناولة، وعدم حدوث فقد في المحتويات. للنقل أو

 اختبار التنض د 6-6-5-3-3

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-3-1

 نواع العبوات الكب رة المصممة لتنض د ا بعضها فوق بعض، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.ينطبق على جميع أ 

 إعداد العبوة الكب رة لالختبار 6-6-5-3-3-2

 تمأل العبوة الكب رة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

 طريقة االختبار 6-6-5-3-3-3

-6توضمممع العبوة الكب رة على قاعدتها على أرض مسمممتوية صممملبة وتعّرض لحمل اختبار متراو  منتظم التوزيع )انظر  
 ساعة في حالة العبوات الكب رة المصنوعة من الشش  والكرتون الليفي والبالستيك. 24تقل عن خمس دقائق، ولمدة  ( لفترة ال6-5-3-3-4
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 جل االختبارحساب الحمل المضاف من أ 6-6-5-3-3-4

مرة من مجموع الكتل اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها   1,8يكون الحمل الذن يوضممممع على العبوة الكب رة أوبر بمقدار   
 لعدد العبوات الكب رة المماثلة التي يجوز تنض د ا فوق العبوة الكب رة أثناء النقل.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-3-5

لكب رة، بماسممممممممممممممتثنماء العبوات الكب رة المرنمة: عمدم حمدوث تشمممممممممممممموه دائم يجعمل العبوة الكب رة،  جميع أنواع العبوات ا )أ(
 المحتويات؛ القاعدية إن وجدت، غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في طبلية التحم لفي ذلك  بما

مأمونة في النقل، وعدم حدوث العبوات الكب رة المرنة: عدم حدوث تد ور في جسمممممم العبوة الكب رة يجعلها غ ر  )ب(
 فقد في المحتويات.

 اختبار السقوط 6-6-5-3-4

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-4-1

 ينطبق على جميع أنواع العبوات الكب رة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.

 إعداد العبوة الكب رة لالختبار 6-6-5-3-4-2

 .1-2-5-6-6تمأل العبوة الكب رة وفقا  ألحكام  

 طريقة االختبار 6-6-5-3-4-3

، 4-3-5-1-6  تسمممممقط العبوة الكب رة على سمممممطح صمممممل  وضمممممشم ومنبسمممممط وأفقي وغ ر مرن، يتطابق مع اشمممممتراطات 
 يعتبر أضع  جزء من قاعدة العبوة الكب رة. بطريقة تجعل نقطة الصدم على ما وذلك

 ارتفاع السقوط 6-6-5-3-4-4

 .IIعلى مستوى أداء مجموعة التعبئة  1تُشتبَر العبوات الكب رة المعدة الحتواء مواد وسلع الرتبة   مالحظة:

ة صمممممملب سممممممائلة، إذا كان االختبار يجرى مع مواد  ة أوصمممممملب سمممممملع   في حالة العبوات الداخلية التي تحتون على مواد أو 4-1- 3-4- 5- 6- 6
 خرى لها نفس الشصائص األساسية:سلعة أ مع مادة أو سلع مقرر نقلها، أو سائلة أو أو

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2 م 1,8

 في حالة العبوات الداخلية التي تحتون على سوائل، إذا كان االختبار يجرى مع الماء: 4-2- 3-4- 5- 6- 6

 :1,2تتجاوز  إذا كانت المواد المقرر نقلها ذات كثافة نسبية ال )أ(

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2 م 1,8

، ُيحسمممممممم  ارتفاع السممممممممقوط باالسممممممممتناد إلى الكثافة 1,2إذا كانت المواد المقرر نقلها ذات كثافة نسممممممممبية تتجاوز  )ب(
 عشرن، على النحو التالي: للمادة المقرر نقلها، مع تقري  النتيجة صعودا  إلى أول رقم( dالنسبية )ع( )

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,67ع × م 1,0ع × م 1,5ع ×
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 إعداد العبوات الكب رة لالختبار 6-6-5-3-1-2

 مثل كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها، مع توزيع الحمولة بانتظام. 1,25تحمَّل العبوات الكب رة بمقدار  

 طريقة االختبار 6-6-5-3-1-3

توضمممع في موضمممع متوسمممط والمباعدة ب نها بمقدار ثالثة أرباع  ترفع العبوة الكب رة وتنزل مرت ن باسمممتشدام شممموكات رفع  
تكن نقط الدخول ثابتة(. وتدخل شممممممممممموكة المرفاع لمسمممممممممممافة ثالثة أرباع اتجاه الدخول. ويكرر االختبار من كل اتجاه  طول جان  الدخول )ما لم

 ممكن للدخول.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-1-4

 لعبوة الكب رة غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات.عدم حدوث أن تشوه دائم يجعل ا 

 اختبار الرفع من أعلى 6-6-5-3-2

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-2-1

 ينطبق على أنواع العبوات الكب رة المصممة لرفعها من أعلى وتكون مزودة بوسائل رفع، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.  

 العبوة الكب رة لالختبارإعداد  6-6-5-3-2-2

تحمَّل العبوة الكب رة ثقال  يسمممماون حتى مثلي كتلتها اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها. وتحمل العبوة الكب رة المرنة بسممممتة  
 أمثال كتلتها اإلجمالية المسموح بها، ويوزع الحمل بشكل منتظم.

 طريقة االختبار 6-6-5-3-2-3

 بالطريقة المصممة لرفعها حتى ترتفع عن األرض وتبقى في  ذا الوضع لمدة خمس دقائق.ترفع العبوة الكب رة  

 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-2-4

طبلية في ذلك  ة: عدم حدوث تشمممموه دائم يجعل العبوة الكب رة، بماصمممملب العبوات الكب رة المعدنية والبالسممممتيكية ال )أ(
 ة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛القاعدية، إن وجدت، غ ر مأمون  التحم ل

وسممممممممائل رفعها يجعل العبوة الكب رة غ ر مأمونة   العبوات الكب رة المرنة: عدم حدوث عط  في العبوة الكب رة أو )ب(
 المناولة، وعدم حدوث فقد في المحتويات. للنقل أو

 اختبار التنض د 6-6-5-3-3

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-3-1

 نواع العبوات الكب رة المصممة لتنض د ا بعضها فوق بعض، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.ينطبق على جميع أ 

 إعداد العبوة الكب رة لالختبار 6-6-5-3-3-2

 تمأل العبوة الكب رة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

 طريقة االختبار 6-6-5-3-3-3

-6توضمممع العبوة الكب رة على قاعدتها على أرض مسمممتوية صممملبة وتعّرض لحمل اختبار متراو  منتظم التوزيع )انظر  
 ساعة في حالة العبوات الكب رة المصنوعة من الشش  والكرتون الليفي والبالستيك. 24تقل عن خمس دقائق، ولمدة  ( لفترة ال6-5-3-3-4
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 جل االختبارحساب الحمل المضاف من أ 6-6-5-3-3-4

مرة من مجموع الكتل اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها   1,8يكون الحمل الذن يوضممممع على العبوة الكب رة أوبر بمقدار   
 لعدد العبوات الكب رة المماثلة التي يجوز تنض د ا فوق العبوة الكب رة أثناء النقل.

 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-3-5

لكب رة، بماسممممممممممممممتثنماء العبوات الكب رة المرنمة: عمدم حمدوث تشمممممممممممممموه دائم يجعمل العبوة الكب رة،  جميع أنواع العبوات ا )أ(
 المحتويات؛ القاعدية إن وجدت، غ ر مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في طبلية التحم لفي ذلك  بما

مأمونة في النقل، وعدم حدوث العبوات الكب رة المرنة: عدم حدوث تد ور في جسمممممم العبوة الكب رة يجعلها غ ر  )ب(
 فقد في المحتويات.

 اختبار السقوط 6-6-5-3-4

 نطاق التطب ق 6-6-5-3-4-1

 ينطبق على جميع أنواع العبوات الكب رة، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.

 إعداد العبوة الكب رة لالختبار 6-6-5-3-4-2

 .1-2-5-6-6تمأل العبوة الكب رة وفقا  ألحكام  

 طريقة االختبار 6-6-5-3-4-3

، 4-3-5-1-6  تسمممممقط العبوة الكب رة على سمممممطح صمممممل  وضمممممشم ومنبسمممممط وأفقي وغ ر مرن، يتطابق مع اشمممممتراطات 
 يعتبر أضع  جزء من قاعدة العبوة الكب رة. بطريقة تجعل نقطة الصدم على ما وذلك

 ارتفاع السقوط 6-6-5-3-4-4

 .IIعلى مستوى أداء مجموعة التعبئة  1تُشتبَر العبوات الكب رة المعدة الحتواء مواد وسلع الرتبة   مالحظة:

ة صمممممملب سممممممائلة، إذا كان االختبار يجرى مع مواد  ة أوصمممممملب سمممممملع   في حالة العبوات الداخلية التي تحتون على مواد أو 4-1- 3-4- 5- 6- 6
 خرى لها نفس الشصائص األساسية:سلعة أ مع مادة أو سلع مقرر نقلها، أو سائلة أو أو

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2 م 1,8

 في حالة العبوات الداخلية التي تحتون على سوائل، إذا كان االختبار يجرى مع الماء: 4-2- 3-4- 5- 6- 6

 :1,2تتجاوز  إذا كانت المواد المقرر نقلها ذات كثافة نسبية ال )أ(

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,8 م 1,2 م 1,8

، ُيحسمممممممم  ارتفاع السممممممممقوط باالسممممممممتناد إلى الكثافة 1,2إذا كانت المواد المقرر نقلها ذات كثافة نسممممممممبية تتجاوز  )ب(
 عشرن، على النحو التالي: للمادة المقرر نقلها، مع تقري  النتيجة صعودا  إلى أول رقم( dالنسبية )ع( )

 IIIمجموعة التعبئة  IIمجموعة التعبئة  Iمجموعة التعبئة 
 م 0,67ع × م 1,0ع × م 1,5ع ×
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 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-4-5

يحدث تسممممممرب للمادة الم بأة من العبوة  يؤثر في األمان أثناء النقل. والال يحدث أن عط  في العبوة الكب رة يمكن أن  5-1- 3-4- 5- 6- 6
 السلعة )السلع(. )العبوات( الداخلية أو

السملع المتفجرة السمائبة من العبوات  يسممح بانسمكاب المواد أو 1ال يسممح بحدوث تمزق في العبوات الكب رة لسملع الرتبة  5-2- 3-4- 5- 6- 6
 الكب رة.

تعد  يجرى اختبار سقوط لعبوة كب رة، فإن الع نة تجتاز االختبار إذا ظلت المحتويات بكاملها محتجزة حتى إذا لم ح ثما 5-3- 3-4- 5- 6- 6
 وس لة اإلغالق مانعة للتنش ل.

 الشهادات وتقرير االختبار 6-6-5-4

في   ( تشمهد بأن النموذج التصمميمي، بما3-6-6تصمدر شمهادة وعالمة لكل نموذج تصمميمي لعبوة كب رة )وفقا  ألحكام  6-6-5-4-1
 ذلك تجه زاته، يستوفي اشتراطات االختبار.

 يوضع تقرير عن االختبار يتضمن البيانات التالية على األقل ويبلغ التقرير لمستشدمي العبوة الكب رة: 6-6-5-4-2

 وعنوان المرفق الذن أجرى االختبار؛اسم  -1

 اسم وعنوان مقدم الطل  )عند االقتضاء(؛ -2

 وح د لتعريف تقرير االختبار؛ رقم -3

 تاري  تقرير االختبار؛ -4

 صانع العبوة الكب رة؛ -5

ما  وصمممم  النموذج التصممممميمي للعبوة الكب رة )على سممممب ل المثال، األبعاد، المواد، وسممممائل اإلغالق، السمممممك، و  -6
 إلى ذلك( و/أو صورة )صور( للعبوات؛

 السعة القصوى/الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها؛ -7

 السلع المستشدمة؛ خصائص المحتويات المشتبرة، مثل أنواع ووص  العبوات الداخلية أو -8

 وص  االختبار ونتائجه؛ -9

 توةيع تقرير االختبار، مع بيان اسم وصفة الموّقع. -10

يتضممممممن تقرير االختبار إقرارات بأن العبوة الكب رة المعدة للنقل قد تم اختبار ا وفقا  لألحكام المناسمممممبة في  ذا الفصمممممل،   6-6-5-4-3
 مكونات أخرى للعبوة قد يبطل صحة  ذا التقرير. وتسّلم نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة. وبأن استشدام طرائق أو
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 7-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة 

 وحاويات الغاز المتعددة العناصر
مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف بالقدر الهياول  التنطبق اشتراطات  ذا الفصل أيضا  على الصهاريج النقالة ذات   :مالحظة

 .9-6المب َّن في الفصل 

 واشتراطات عامة التطبيق 6-7-1
المتعددة   الغاز تنطبق االشممممممتراطات الواردة في  ذا الفصممممممل على الصممممممهاريج النقالة لنقل البضممممممائع الشطرة وعلى حاويات   1- 1- 7- 6

يحدد خالف ذلك، تسممممتوفى  لم  بجميع وسممممائط النقل. وباإلضممممافة إلى اشممممتراطات  ذا الفصممممل، وما   2العناصممممر لنقل الغازات غ ر المبردة من الرتبة  
حاوية غاز  ، بصمممميغتها المعدلة، في أن صممممهريج نقال متعدد الوسممممائط أو 1972 االشممممتراطات المنطبقة من االتفاةية الدولية لسممممالمة الحاويات لعام 

متعددة العناصممممممر ينطبق عل ها تعريف بحاويةب في إطار مصممممممطلحات تلك االتفاةية. وتنطبق اشممممممتراطات إضممممممافية على الصممممممهاريج النقالة البحرية 
 حاويات الغاز المتعددة العناصر التي تستشدم في أعالي البحار.  أو 

ل االشممممممممممممممتراطمات التقنيمة الواردة في  مذا الفصممممممممممممممل بترت بمات بمديلمة. واعترافما  بماإلنجمازات العلميمة والتكنولوجيمة، يجوز تعمديم  6-7-1-2
يقل عما تكفله اشممممممممتراطات  ذا الفصممممممممل فيما يتصممممممممل بالتوافق مع المواد المنقولة، وقدرة   ويتع ن أن توفر  ذه الترت بات البديلة مسممممممممتوى أمان ال

حالة النقل الدولي، يتع ن أن تعتمد   روف التحم ل والحريق. وفيحاوية الغاز المتعددة العناصمر على مقاومة الصمدمات، وظ الصمهريج النقال أو
 .حاويات الغاز المتعددة العناصر السلطات المشتصة المعنية الترت بات البديلة التي تنطبق على الصهاريج النقالة أو

من  10 في العمود (T75 أو  T50 ، أوT23إلى  T1توجيه بشصممممموص الصمممممهاريج النقالة ) يع ن لمادة ما وعندما ال 6-7-1-3
، يجوز للسممممممملطة المشتصمممممممة لبلد المنشمممممممأ أن تصمممممممدر موافقة مؤقتة على النقل. وترفق الموافقة  2-3قائمة البضمممممممائع الشطرة الواردة في الفصمممممممل  

لة، وتتضممممممن كحد أدنى المعلومات التي تقدم عادة في توج هات الصمممممهاريج النقالة والشمممممروط التي يتع ن نقل المادة  بمسمممممتندات الشمممممحنة المرسمممممَ
 المعنية بها. وتتشذ السلطة المشتصة التداب ر المناسبة إلدراج الترت   المقرر في قائمة البضائع الشطرة.

 9إلى  3والرتب  1تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة  اشتراطات 6-7-2
 تعاريف 6-7-2-1

 ألغراض  ذا القسم: 

يقل الضمغط التصمميمي عن أعلى  معتمد ألوعية الضمغط. وال مرجعتطلبها  ي ط الذن يسمتشدم في الحسمابات التي الضمغ  يعني  الضمغط التصمميمي
 ةيمة للضغوط التالية:

 التفريغ؛ الضغط المانومترن الفعال األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو )أ(

 يلي: أو مجموع ما )ب(

س، )أو عند أعلى درجة حرارة أثناء ملء  65ºت البار( للمادة عند درجة  الضمممممممممممغط البشارن المطلق )بوحدا  ' 1' 
 بار؛   1س( مطروحا  منه  65ºنقل المواد فوق درجة   تفريغ أو  أو 

الغازات األخرى في الفرال العلون مقدرا  عند درجة حرارة قصمموى   والضممغط الجزئي )بوحدات البار( للهواء أو  ' 2' 
 ft--r(t  (ft(س وتمدد السممممائل الذن يسممممببه ارتفاع في متوسممممط درجة حرارة الحمولة بمقدار  65ºللفرال العلون  

 س، متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة(؛ rt    =50ºس؛  15º= درجة حرارة التعبئة، عادة 

 بار؛   0,35يقل عن  ، ولكن ال 12- 2- 2- 7- 6وضغط رأسي يقدر على أساس القوى االستاتية المب نة في   '3'

 ؛6-2-5-2-4أو ُثلثا  أدنى ضغط اختبار مب ن في توجيه الصهاريج النقالة المنطبق، الوارد في  )ج(
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 معاي ر اجتياز االختبار 6-6-5-3-4-5

يحدث تسممممممرب للمادة الم بأة من العبوة  يؤثر في األمان أثناء النقل. والال يحدث أن عط  في العبوة الكب رة يمكن أن  5-1- 3-4- 5- 6- 6
 السلعة )السلع(. )العبوات( الداخلية أو

السملع المتفجرة السمائبة من العبوات  يسممح بانسمكاب المواد أو 1ال يسممح بحدوث تمزق في العبوات الكب رة لسملع الرتبة  5-2- 3-4- 5- 6- 6
 الكب رة.

تعد  يجرى اختبار سقوط لعبوة كب رة، فإن الع نة تجتاز االختبار إذا ظلت المحتويات بكاملها محتجزة حتى إذا لم ح ثما 5-3- 3-4- 5- 6- 6
 وس لة اإلغالق مانعة للتنش ل.

 الشهادات وتقرير االختبار 6-6-5-4

في   ( تشمهد بأن النموذج التصمميمي، بما3-6-6تصمدر شمهادة وعالمة لكل نموذج تصمميمي لعبوة كب رة )وفقا  ألحكام  6-6-5-4-1
 ذلك تجه زاته، يستوفي اشتراطات االختبار.

 يوضع تقرير عن االختبار يتضمن البيانات التالية على األقل ويبلغ التقرير لمستشدمي العبوة الكب رة: 6-6-5-4-2

 وعنوان المرفق الذن أجرى االختبار؛اسم  -1

 اسم وعنوان مقدم الطل  )عند االقتضاء(؛ -2

 وح د لتعريف تقرير االختبار؛ رقم -3

 تاري  تقرير االختبار؛ -4

 صانع العبوة الكب رة؛ -5

ما  وصمممم  النموذج التصممممميمي للعبوة الكب رة )على سممممب ل المثال، األبعاد، المواد، وسممممائل اإلغالق، السمممممك، و  -6
 إلى ذلك( و/أو صورة )صور( للعبوات؛

 السعة القصوى/الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها؛ -7

 السلع المستشدمة؛ خصائص المحتويات المشتبرة، مثل أنواع ووص  العبوات الداخلية أو -8

 وص  االختبار ونتائجه؛ -9

 توةيع تقرير االختبار، مع بيان اسم وصفة الموّقع. -10

يتضممممممن تقرير االختبار إقرارات بأن العبوة الكب رة المعدة للنقل قد تم اختبار ا وفقا  لألحكام المناسمممممبة في  ذا الفصمممممل،   6-6-5-4-3
 مكونات أخرى للعبوة قد يبطل صحة  ذا التقرير. وتسّلم نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة. وبأن استشدام طرائق أو
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 7-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة 

 وحاويات الغاز المتعددة العناصر
مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف بالقدر الهياول  التنطبق اشتراطات  ذا الفصل أيضا  على الصهاريج النقالة ذات   :مالحظة

 .9-6المب َّن في الفصل 

 واشتراطات عامة التطبيق 6-7-1

المتعددة   الغاز تنطبق االشممممممتراطات الواردة في  ذا الفصممممممل على الصممممممهاريج النقالة لنقل البضممممممائع الشطرة وعلى حاويات   1- 1- 7- 6
يحدد خالف ذلك، تسممممتوفى  لم  بجميع وسممممائط النقل. وباإلضممممافة إلى اشممممتراطات  ذا الفصممممل، وما   2العناصممممر لنقل الغازات غ ر المبردة من الرتبة  

حاوية غاز  ، بصمممميغتها المعدلة، في أن صممممهريج نقال متعدد الوسممممائط أو 1972 االشممممتراطات المنطبقة من االتفاةية الدولية لسممممالمة الحاويات لعام 
متعددة العناصممممممر ينطبق عل ها تعريف بحاويةب في إطار مصممممممطلحات تلك االتفاةية. وتنطبق اشممممممتراطات إضممممممافية على الصممممممهاريج النقالة البحرية 

 حاويات الغاز المتعددة العناصر التي تستشدم في أعالي البحار.  أو 

ل االشممممممممممممممتراطمات التقنيمة الواردة في  مذا الفصممممممممممممممل بترت بمات بمديلمة. واعترافما  بماإلنجمازات العلميمة والتكنولوجيمة، يجوز تعمديم  6-7-1-2
يقل عما تكفله اشممممممممتراطات  ذا الفصممممممممل فيما يتصممممممممل بالتوافق مع المواد المنقولة، وقدرة   ويتع ن أن توفر  ذه الترت بات البديلة مسممممممممتوى أمان ال

حالة النقل الدولي، يتع ن أن تعتمد   روف التحم ل والحريق. وفيحاوية الغاز المتعددة العناصمر على مقاومة الصمدمات، وظ الصمهريج النقال أو
 .حاويات الغاز المتعددة العناصر السلطات المشتصة المعنية الترت بات البديلة التي تنطبق على الصهاريج النقالة أو

من  10 في العمود (T75 أو  T50 ، أوT23إلى  T1توجيه بشصممممموص الصمممممهاريج النقالة ) يع ن لمادة ما وعندما ال 6-7-1-3
، يجوز للسممممممملطة المشتصمممممممة لبلد المنشمممممممأ أن تصمممممممدر موافقة مؤقتة على النقل. وترفق الموافقة  2-3قائمة البضمممممممائع الشطرة الواردة في الفصمممممممل  

لة، وتتضممممممن كحد أدنى المعلومات التي تقدم عادة في توج هات الصمممممهاريج النقالة والشمممممروط التي يتع ن نقل المادة  بمسمممممتندات الشمممممحنة المرسمممممَ
 المعنية بها. وتتشذ السلطة المشتصة التداب ر المناسبة إلدراج الترت   المقرر في قائمة البضائع الشطرة.

 9إلى  3والرتب  1تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة  اشتراطات 6-7-2

 تعاريف 6-7-2-1
 ألغراض  ذا القسم: 

يقل الضمغط التصمميمي عن أعلى  معتمد ألوعية الضمغط. وال مرجعتطلبها  ي ط الذن يسمتشدم في الحسمابات التي الضمغ  يعني  الضمغط التصمميمي
 ةيمة للضغوط التالية:

 التفريغ؛ الضغط المانومترن الفعال األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو )أ(

 يلي: أو مجموع ما )ب(

س، )أو عند أعلى درجة حرارة أثناء ملء  65ºت البار( للمادة عند درجة  الضمممممممممممغط البشارن المطلق )بوحدا  ' 1' 
 بار؛   1س( مطروحا  منه  65ºنقل المواد فوق درجة   تفريغ أو  أو 

الغازات األخرى في الفرال العلون مقدرا  عند درجة حرارة قصمموى   والضممغط الجزئي )بوحدات البار( للهواء أو  ' 2' 
 ft--r(t  (ft(س وتمدد السممممائل الذن يسممممببه ارتفاع في متوسممممط درجة حرارة الحمولة بمقدار  65ºللفرال العلون  

 س، متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة(؛ rt    =50ºس؛  15º= درجة حرارة التعبئة، عادة 

 بار؛   0,35يقل عن  ، ولكن ال 12- 2- 2- 7- 6وضغط رأسي يقدر على أساس القوى االستاتية المب نة في   '3'

 ؛6-2-5-2-4أو ُثلثا  أدنى ضغط اختبار مب ن في توجيه الصهاريج النقالة المنطبق، الوارد في  )ج(
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في حالة المواد األخرى التي تجرن  س للمواد التي تنقل في الظروف المحيطة. أما50ºس إلى 40º-يكون  المدى التصممممممممميمي لدرجات الحرارة،  
النقل. ويراعى  التفريغ أو تقل عن أقصمممممى درجة حرارة للمادة أثناء التعبئة أو ارة التصمممممميمية المناولتها في درجات حرارة مرتفعة، فإن درجة الحر 

 أن يكون التطل  أقسى بشأن درجات الحرارة التصميمية إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية.

 و  ومما أو  ASTM E 112-96يحمدده الم يمار   أصممممممممممممممغر، كمما أو  6ة يعني الفوالذ المذن يكون حجم حب بماتمه الحمديمديم الفوالذ المدق ق الحب بمات  
 ، الجزء الثالا؛EN 10028-3معّرف في 

 يمكن إعادة إغالقها وتشغل بواسطة الحرارة؛ يعني وس لة تشأيف للضغط ال العنصر القابل لالنصهار

في المائة   25 يقل عن يعني اختبارا  يسممتشدم فيه غاز ويشضممع فيه وعاء الصممهريج ومعدات تشممغ له لضممغط داخلي فعال ال اختبار منع التسممرب
 من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به؛

 التشغ ل:يقل عن أعلى ةيمة من ةيم الضغط التالية مقيسة عند قمة وعاء الصهريج في وضع   يعني ضغطا  ال ضغط التشغ ل األقصى المسموح به  

 التفريغ؛ الضغط المانومترن الفعال األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء الملء أو )أ(

 يلي: يقل عن مجموع ما أو الضغط المانومترن الفعال األقصى الذن صمم وعاء الصهريج لتحمله وال )ب(

س، )أو عنمد أعلى درجمة حرارة أثنماء  65ºالضممممممممممممممغط البشمارن المطلق )بوحمدة البمار( للممادة عنمد درجمة  '1'
 بار؛ 1س( مطروحا  منه 65ºنقل المواد فوق درجة  تفريغ أو ملء أو

الغازات األخرى الموجودة في الفرال العلون مقدرا  عند درجة حرارة   والضمممممغط الجزئي )بوحدة البار( للهواء أو  ' 2' 
r(t--س وتمدد السمائل الذن يسمببه ارتفاع في متوسمط درجة حرارة الحمولة بمقدار  65ºى للفرال العلون  قصمو 

)ft   (ft   15= درجة حرارة التعبئة، عادةº  س؛rt    =50º ؛)س، متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة 

 النقال وأثقل حمولة يرخص بنقلها فيه؛تعني مجموع الكتلة الفارغة للصهريج المسموح بها  القصوى الكتلة اإلجمالية 

واسمممتطالة دنيا مضممممونة عند االنكسمممار   2ن وتن/مم  440إلى   2ن وتن/مم 360يعني الفوالذ الذن له مقاومة شمممد دنيا مضممممونة تبلغ   الفوالذ الطرن 
 ؛3-3-3-2-7-6تتفق مع االشتراطات الواردة في 

يصمما  لالسممتشدام المتكرر في نقل البضممائع الشطرة من وإلى المرافق الواقعة في البحر. يعني صممهريجا  نقاال  يصمممم خصمم   الصممهريج النقال البحرن 
ويصمممممممممممممممم الصممممممممممممممهريج النقمممال البحرن ويبنى وفقممما  لتوج همممات اعتمممماد الحممماويمممات التي تجرن منممماولتهممما في عرض البحمممار المب نمممة في الوثيقمممة  

MSC/Circ.860 .التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية 

. ويشممممل الصمممهريج النقال وعاء الصمممهريج 9إلى  3والرت    1يعني الصمممهريج المتعدد الوسمممائط الذن يسمممتشدم لنقل مواد الرتبة  لنقالالصمممهريج ا
ه زاته المجهز بمعدات التشمممغ ل والتجه زات الهيكلية الالزمة لنقل المواد الشطرة. ويكون الصمممهريج النقال صمممالحا  لتعبئته وتفريغه بدون فصمممل تج

. ويكون مزودا  بوسممممائل توازن خارج وعاء الصممممهريج، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئا . ويصمممممم بالدرجة األولى لتحم له على مركبة نقل الهيكلية
تندرج في تعريف الصممهاريج النقالة الشمماحنات الصممهريجية   سممف نة ويكون مزودا  بمزالق وحوامل تثب ت وتوابع لتسممه ل المناولة الميكانيكية. وال أو
 الحاويات الوسيطة للسوائ ؛ الصهاريج غ ر المعدنية، وال عربات السكك الحديدية الصهريجية، وال برية، والال

 في المائة؛ 27واستطالة عند االنكسار تبلغ   2ن وتن/مم 370يعني الفوالذ الذن له مقاومة شد تبلغ  الفوالذ المرجعي

 تفريغ والتنأيس واألمان والتسش ن والتبريد والعزل؛تعني أجهزة القياس ووسائل التعبئة وال معدات التشغ ل

في ذلك الفتحات ووسمممممممائل  يعني الجزء من الصمممممممهريج النقال الذن يحتون على المادة المتوخى نقلها )الصمممممممهريج بالمعنى الدق ق(، بما   وعاء الصمممممممهريج 
 التجه زات الهيكلية الشارجية؛  يشمل معدات التشغ ل وال  إغالقها، ولكنه ال 

 تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتوازن الشارجة عن وعاء الصهريج؛ التجه زات الهيكلية

مرة ةيمة  1,5يقل عن  يعني أقصمممى ضمممغط مانومترن عند قمة وعاء الصمممهريج أثناء اختبار الضمممغط اله درولي ويسممماون ما ال ضمممغط االختبار
ريج النقالة المشصمصمة لكل مادة على حدة في توجيه الصمهاريج النقالة المنطبق الوارد الضمغط التصمميمي. ويحدد ضمغط االختبار األدنى للصمها

 .6-2-5-2-4في 
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 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-2-2
معتمد ألوعية الضمممغط تعترف به السممملطة المشتصمممة. وتصمممنع   مرجعتصممممم أوعية الصمممهاريج وُتبنى وفقا  الشمممتراطات   6-7-2-2-1

تسمممممتشدم لصمممممنع األوعية   الدولية. وال من مواد معدنية مالئمة للتشمممممك ل. وتسمممممتوفي المواد من ح ا المبدأ المعاي ر الوطنية أو  أوعية الصمممممهاريج
مادة َثبتت قابل تها للحام تماما . وتنفذ اللحامات بمهارة لتكفل أمانا  كامال . ويلزم إجراء معالجة حرارية ألوعية الصمممممممممهاريج لضممممممممممان  الملحومة إال

المواد ذلك. ولدى اختيار مادة الصمممنع، يؤخذ المدى  انة الكافية للحام في المناطق التي تعرضمممت للحرارة، عندما تقتضمممي عمليات الصمممنع أوالمت 
التصمميمي لدرجات الحرارة في االعتبار بشصموص احتمال الكسمر التقصمفي، واحتمال التشمقق اإلجهادن الناشم  عن التآول، وبشصموص مقاومة 

، والقيمة المضممونة للحد األعلى 2ن وتن/مم 460تتجاوز القيمة المضممونة لمقاومة اإلجهاد  الة اسمتشدام فوالذ دق ق الحب بات، الح الصمدم. وفي
  إذا كان ذلك مب نا  في الحكم الشاص للصمممهاريج النقالة يسمممتشدم األلومن وم كمادة بناء إال  تبعا  لمواصمممفات المادة. وال   2ن وتن/مم   725لمقاومة الشمممد 

إذا وافقت السمملطة المشتصممة على ذلك.  من قائمة البضممائع الشطرة، أو 11ورد في العمود  يتعلق بالمادة المحددة وفقا  لما المنصمموص عليه فيما
فترة ل 2ك لووات/م 110وعند الترخيص باستشدام األلومن وم، يلزم عزله لمنع الفقد الكب ر في الشصائص الف زيائية عند تعرضه لحمل حرارن قدره  

تقل درجة انصممهار ا  س، ويتع ن تغليفها بمادة ال649ºدةيقة. وتظل المادة العازلة فعالة في جميع درجات الحرارة التي تقل عن  30تقل عن  ال
 س. وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للب ئة الشارجية التي قد ينقل ف ها.700ºعن  

 يلي: جه زاتها واألناب   المركبة ف ها من مواد تستوفي ماتصنع أوعية الصهاريج النقالة وت  6-7-2-2-2

 أن تكون عمليا  محصنة بصورة أساسية ضد تأث ر المادة )المواد( المتوخى نقلها؛ )أ(

 تمت معادلتها بتفاعل كيميائي؛ أو أن يكون قد تم تشم لها )جعل سطحها خامال  كيميائيا ( بطريقة سليمة أو )ب(

 مربوطة به بوس لة مماثلة. بمادة مقاومة للتأّول ملصقة مباشرة على جدار الوعاء أو أو أن تكون مبطنة )ج(

 تتأثر بفعل المواد المتوخى نقلها. تصنع الحشايا من مواد ال 6-7-2-2-3

  وتكون متجانسمةفي حالة تبط ن األوعية، يلزم أن تكون البطانة محصمنة بصمورة أسماسمية ضمد تأث ر المادة المتوخى نقلها،   6-7-2-2-4
وغ ر مسمممممممامية، وخالية من الثقوب، ومرنة بقدر كاف، ومتوافقة مع خصمممممممائص التمدد الحرارن للوعاء. وتكون بطانة كل وعاء وترك بات الوعاء 

ة متواصملة واألناب   المركبة فيه متواصملة، وتمتد حول واجهة أن حواف ناتئة. وح ثما توجد ترك بات خارجية ملحومة في الصمهريج تكون البطان 
 عبر الترك بة وحول واجهة الشفاه الشارجية.

 بوس لة فعالة مماثلة. يتم لحام الوصالت والدرزات في البطانة عن طريق صهر المادة أو 6-7-2-2-5

 يمكن أن يؤدن إلى عط  بالفعل الغلفاني. يج  تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-2-2-6

توابع، تأث ر   بطانات أو حشممايا أو في ذلك أن وسممائل أو يكون للمواد الداخلة في صممنع الصممهريج النقال، بما يج  أال 6-7-2-2-7
 ضار على المواد المتوخى نقلها في الصهريج النقال.

 هاريج النقالة وتزود بدعائم لتوف ر قاعدة مأمونة أثناء النقل وبمرابط مناسبة للرفع والتثب ت.تصمم الص 6-7-2-2-8

تصمممممم الصممممهاريج النقالة بح ا تتحمل على األقل ضممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممتاتية والدينامية  6-7-2-2-9
لنقل دون حدوث فقد في محتويات الصمهاريج. ويوضمح التصمميم أنه قد أخذت في االعتبار والحرارية التي تنشمأ أثناء الظروف العادية للمناولة وا

 الذن يسببه تكرار حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال. اإلجهادتأث رات 

تبار االجهادات الدينامية في حالة الصمهاريج النقالة المتوخى اسمتشدامها في البحار كحاويات صمهريجية، تؤخذ في االع 6-7-2-2-9-1
 التي تفرضها المناولة في عرض البحر.

يصمممممممم وعاء الصممممممهريج المقرر تزويده بجهاز لتنأيس التفريغ بح ا يتحمل، دون حدوث تشمممممموه دائم، ضممممممغطا  خارجيا    6-7-2-2-10
بار،    0,21-يتجاوز القيمة  توى تفريغ البار أعلى من الضممممممغط الداخلي. وُيضممممممَبط جهاز تنأيس التفريغ ل بدأ عمله عند مسمممممم  0,21يقل عن  ال
يتجماوز ضممممممممممممممغط تنأيس التفريغ داخمل الجهماز   مذه الحمالمة يجم  أن ال يكن الوعماء مصممممممممممممممممما  لتحممل ضممممممممممممممغط خمارجي زائمد أعلى، وفي لم مما

لنقل مواد صممملبة   ترك به الضمممغط التصمممميمي للتفريغ في الصمممهريج. ويجوز تصمممميم وعاء لضمممغط خارجي أدنى إذا كان الوعاء مسمممتشدما   المقرر
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في حالة المواد األخرى التي تجرن  س للمواد التي تنقل في الظروف المحيطة. أما50ºس إلى 40º-يكون  المدى التصممممممممميمي لدرجات الحرارة،  
النقل. ويراعى  التفريغ أو تقل عن أقصمممممى درجة حرارة للمادة أثناء التعبئة أو ارة التصمممممميمية المناولتها في درجات حرارة مرتفعة، فإن درجة الحر 

 أن يكون التطل  أقسى بشأن درجات الحرارة التصميمية إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية.

 و  ومما أو  ASTM E 112-96يحمدده الم يمار   أصممممممممممممممغر، كمما أو  6ة يعني الفوالذ المذن يكون حجم حب بماتمه الحمديمديم الفوالذ المدق ق الحب بمات  
 ، الجزء الثالا؛EN 10028-3معّرف في 

 يمكن إعادة إغالقها وتشغل بواسطة الحرارة؛ يعني وس لة تشأيف للضغط ال العنصر القابل لالنصهار

في المائة   25 يقل عن يعني اختبارا  يسممتشدم فيه غاز ويشضممع فيه وعاء الصممهريج ومعدات تشممغ له لضممغط داخلي فعال ال اختبار منع التسممرب
 من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به؛

 التشغ ل:يقل عن أعلى ةيمة من ةيم الضغط التالية مقيسة عند قمة وعاء الصهريج في وضع   يعني ضغطا  ال ضغط التشغ ل األقصى المسموح به  

 التفريغ؛ الضغط المانومترن الفعال األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء الملء أو )أ(

 يلي: يقل عن مجموع ما أو الضغط المانومترن الفعال األقصى الذن صمم وعاء الصهريج لتحمله وال )ب(

س، )أو عنمد أعلى درجمة حرارة أثنماء  65ºالضممممممممممممممغط البشمارن المطلق )بوحمدة البمار( للممادة عنمد درجمة  '1'
 بار؛ 1س( مطروحا  منه 65ºنقل المواد فوق درجة  تفريغ أو ملء أو

الغازات األخرى الموجودة في الفرال العلون مقدرا  عند درجة حرارة   والضمممممغط الجزئي )بوحدة البار( للهواء أو  ' 2' 
r(t--س وتمدد السمائل الذن يسمببه ارتفاع في متوسمط درجة حرارة الحمولة بمقدار  65ºى للفرال العلون  قصمو 

)ft   (ft   15= درجة حرارة التعبئة، عادةº  س؛rt    =50º ؛)س، متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة 

 النقال وأثقل حمولة يرخص بنقلها فيه؛تعني مجموع الكتلة الفارغة للصهريج المسموح بها  القصوى الكتلة اإلجمالية 

واسمممتطالة دنيا مضممممونة عند االنكسمممار   2ن وتن/مم  440إلى   2ن وتن/مم 360يعني الفوالذ الذن له مقاومة شمممد دنيا مضممممونة تبلغ   الفوالذ الطرن 
 ؛3-3-3-2-7-6تتفق مع االشتراطات الواردة في 

يصمما  لالسممتشدام المتكرر في نقل البضممائع الشطرة من وإلى المرافق الواقعة في البحر. يعني صممهريجا  نقاال  يصمممم خصمم   الصممهريج النقال البحرن 
ويصمممممممممممممممم الصممممممممممممممهريج النقمممال البحرن ويبنى وفقممما  لتوج همممات اعتمممماد الحممماويمممات التي تجرن منممماولتهممما في عرض البحمممار المب نمممة في الوثيقمممة  

MSC/Circ.860 .التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية 

. ويشممممل الصمممهريج النقال وعاء الصمممهريج 9إلى  3والرت    1يعني الصمممهريج المتعدد الوسمممائط الذن يسمممتشدم لنقل مواد الرتبة  لنقالالصمممهريج ا
ه زاته المجهز بمعدات التشمممغ ل والتجه زات الهيكلية الالزمة لنقل المواد الشطرة. ويكون الصمممهريج النقال صمممالحا  لتعبئته وتفريغه بدون فصمممل تج

. ويكون مزودا  بوسممممائل توازن خارج وعاء الصممممهريج، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئا . ويصمممممم بالدرجة األولى لتحم له على مركبة نقل الهيكلية
تندرج في تعريف الصممهاريج النقالة الشمماحنات الصممهريجية   سممف نة ويكون مزودا  بمزالق وحوامل تثب ت وتوابع لتسممه ل المناولة الميكانيكية. وال أو
 الحاويات الوسيطة للسوائ ؛ الصهاريج غ ر المعدنية، وال عربات السكك الحديدية الصهريجية، وال برية، والال

 في المائة؛ 27واستطالة عند االنكسار تبلغ   2ن وتن/مم 370يعني الفوالذ الذن له مقاومة شد تبلغ  الفوالذ المرجعي

 تفريغ والتنأيس واألمان والتسش ن والتبريد والعزل؛تعني أجهزة القياس ووسائل التعبئة وال معدات التشغ ل

في ذلك الفتحات ووسمممممممائل  يعني الجزء من الصمممممممهريج النقال الذن يحتون على المادة المتوخى نقلها )الصمممممممهريج بالمعنى الدق ق(، بما   وعاء الصمممممممهريج 
 التجه زات الهيكلية الشارجية؛  يشمل معدات التشغ ل وال  إغالقها، ولكنه ال 

 تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتوازن الشارجة عن وعاء الصهريج؛ التجه زات الهيكلية

مرة ةيمة  1,5يقل عن  يعني أقصمممى ضمممغط مانومترن عند قمة وعاء الصمممهريج أثناء اختبار الضمممغط اله درولي ويسممماون ما ال ضمممغط االختبار
ريج النقالة المشصمصمة لكل مادة على حدة في توجيه الصمهاريج النقالة المنطبق الوارد الضمغط التصمميمي. ويحدد ضمغط االختبار األدنى للصمها

 .6-2-5-2-4في 
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 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-2-2
معتمد ألوعية الضمممغط تعترف به السممملطة المشتصمممة. وتصمممنع   مرجعتصممممم أوعية الصمممهاريج وُتبنى وفقا  الشمممتراطات   6-7-2-2-1

تسمممممتشدم لصمممممنع األوعية   الدولية. وال من مواد معدنية مالئمة للتشمممممك ل. وتسمممممتوفي المواد من ح ا المبدأ المعاي ر الوطنية أو  أوعية الصمممممهاريج
مادة َثبتت قابل تها للحام تماما . وتنفذ اللحامات بمهارة لتكفل أمانا  كامال . ويلزم إجراء معالجة حرارية ألوعية الصمممممممممهاريج لضممممممممممان  الملحومة إال

المواد ذلك. ولدى اختيار مادة الصمممنع، يؤخذ المدى  انة الكافية للحام في المناطق التي تعرضمممت للحرارة، عندما تقتضمممي عمليات الصمممنع أوالمت 
التصمميمي لدرجات الحرارة في االعتبار بشصموص احتمال الكسمر التقصمفي، واحتمال التشمقق اإلجهادن الناشم  عن التآول، وبشصموص مقاومة 

، والقيمة المضممونة للحد األعلى 2ن وتن/مم 460تتجاوز القيمة المضممونة لمقاومة اإلجهاد  الة اسمتشدام فوالذ دق ق الحب بات، الح الصمدم. وفي
  إذا كان ذلك مب نا  في الحكم الشاص للصمممهاريج النقالة يسمممتشدم األلومن وم كمادة بناء إال  تبعا  لمواصمممفات المادة. وال   2ن وتن/مم   725لمقاومة الشمممد 

إذا وافقت السمملطة المشتصممة على ذلك.  من قائمة البضممائع الشطرة، أو 11ورد في العمود  يتعلق بالمادة المحددة وفقا  لما المنصمموص عليه فيما
فترة ل 2ك لووات/م 110وعند الترخيص باستشدام األلومن وم، يلزم عزله لمنع الفقد الكب ر في الشصائص الف زيائية عند تعرضه لحمل حرارن قدره  

تقل درجة انصممهار ا  س، ويتع ن تغليفها بمادة ال649ºدةيقة. وتظل المادة العازلة فعالة في جميع درجات الحرارة التي تقل عن  30تقل عن  ال
 س. وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للب ئة الشارجية التي قد ينقل ف ها.700ºعن  

 يلي: جه زاتها واألناب   المركبة ف ها من مواد تستوفي ماتصنع أوعية الصهاريج النقالة وت  6-7-2-2-2

 أن تكون عمليا  محصنة بصورة أساسية ضد تأث ر المادة )المواد( المتوخى نقلها؛ )أ(

 تمت معادلتها بتفاعل كيميائي؛ أو أن يكون قد تم تشم لها )جعل سطحها خامال  كيميائيا ( بطريقة سليمة أو )ب(

 مربوطة به بوس لة مماثلة. بمادة مقاومة للتأّول ملصقة مباشرة على جدار الوعاء أو أو أن تكون مبطنة )ج(

 تتأثر بفعل المواد المتوخى نقلها. تصنع الحشايا من مواد ال 6-7-2-2-3

  وتكون متجانسمةفي حالة تبط ن األوعية، يلزم أن تكون البطانة محصمنة بصمورة أسماسمية ضمد تأث ر المادة المتوخى نقلها،   6-7-2-2-4
وغ ر مسمممممممامية، وخالية من الثقوب، ومرنة بقدر كاف، ومتوافقة مع خصمممممممائص التمدد الحرارن للوعاء. وتكون بطانة كل وعاء وترك بات الوعاء 

ة متواصملة واألناب   المركبة فيه متواصملة، وتمتد حول واجهة أن حواف ناتئة. وح ثما توجد ترك بات خارجية ملحومة في الصمهريج تكون البطان 
 عبر الترك بة وحول واجهة الشفاه الشارجية.

 بوس لة فعالة مماثلة. يتم لحام الوصالت والدرزات في البطانة عن طريق صهر المادة أو 6-7-2-2-5

 يمكن أن يؤدن إلى عط  بالفعل الغلفاني. يج  تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-2-2-6

توابع، تأث ر   بطانات أو حشممايا أو في ذلك أن وسممائل أو يكون للمواد الداخلة في صممنع الصممهريج النقال، بما يج  أال 6-7-2-2-7
 ضار على المواد المتوخى نقلها في الصهريج النقال.

 هاريج النقالة وتزود بدعائم لتوف ر قاعدة مأمونة أثناء النقل وبمرابط مناسبة للرفع والتثب ت.تصمم الص 6-7-2-2-8

تصمممممم الصممممهاريج النقالة بح ا تتحمل على األقل ضممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممتاتية والدينامية  6-7-2-2-9
لنقل دون حدوث فقد في محتويات الصمهاريج. ويوضمح التصمميم أنه قد أخذت في االعتبار والحرارية التي تنشمأ أثناء الظروف العادية للمناولة وا

 الذن يسببه تكرار حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال. اإلجهادتأث رات 

تبار االجهادات الدينامية في حالة الصمهاريج النقالة المتوخى اسمتشدامها في البحار كحاويات صمهريجية، تؤخذ في االع 6-7-2-2-9-1
 التي تفرضها المناولة في عرض البحر.

يصمممممممم وعاء الصممممممهريج المقرر تزويده بجهاز لتنأيس التفريغ بح ا يتحمل، دون حدوث تشمممممموه دائم، ضممممممغطا  خارجيا    6-7-2-2-10
بار،    0,21-يتجاوز القيمة  توى تفريغ البار أعلى من الضممممممغط الداخلي. وُيضممممممَبط جهاز تنأيس التفريغ ل بدأ عمله عند مسمممممم  0,21يقل عن  ال
يتجماوز ضممممممممممممممغط تنأيس التفريغ داخمل الجهماز   مذه الحمالمة يجم  أن ال يكن الوعماء مصممممممممممممممممما  لتحممل ضممممممممممممممغط خمارجي زائمد أعلى، وفي لم مما

لنقل مواد صممملبة   ترك به الضمممغط التصمممميمي للتفريغ في الصمممهريج. ويجوز تصمممميم وعاء لضمممغط خارجي أدنى إذا كان الوعاء مسمممتشدما   المقرر
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 ذه الحالة يبدأ عمل جهاز تنأيس  فقط، بشمممممرط موافقة السممممملطة المشتصمممممة. وفي  IIIو  IIتحدث لها إسمممممالة أثناء النقل من مجموعتي التعبئة   ال
د بجهاز لتنأيس التفريغ، فإنه يصممممممم بح ا يتحمل، دون حدوث تشممممموه دائم،   وعاء الصمممممهريج الذن ال التفريغ عند  ذا الضمممممغط األدنى. أما يزوَّ

 بار. 0,4يقل عن  ال ضغطا  خارجيا  يفوق الضغط الداخلي بما

ة لنقل المواد التي تسممممتوفي معاي ر نقطة   6-7-2-2-11 يج  أن تكون وسممممائل تشأيف التفريغ المسممممتشدمة في الصممممهاريج النقالة المعدَّ
تفوق نقطة اشممتعالها، مناسممبة لمنع انتقال الله   في ذلك المواد التي تنقل سمماخنة عند درجة حرارة تسمماون أو ، بما3االشممتعال )الوميض( للرتبة  

عاء الصممممممهريج؛ وكبديل لذلك، ُيجعل وعاء الصممممممهريج النقال قادرا  على أن يتحمل، دون حدوث تسممممممّرب، انفجارا  داخليا  ناشممممممئا  من مباشممممممرة إلى و 
 انتقال الله  إلى داخل الوعاء.

  سممتاتيةتكون الصممهاريج النقالة ووسممائل تثب تها، في ظروف التحم ل األقصممى المسممموح به، قادرة على امتصمماص القوى اال  12- 2- 2- 7- 6
 التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة:

( مضممروبة في التسممارع الناتج عن MPGMفي اتجاه السمم ر: ضممع  الكتلة اإلجمالية القصمموى المسممموح بها ) )أ(
 ؛( 1) (gالجاذبية )

غ ر  وأفقيا  بزاوية قائمة على اتجاه السمممم ر: الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر  )ب(
محدد بوضمممموح، تكون القوى مسمممماوية لضممممعفي الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها( مضممممروبا  في التسممممارع 

 ؛( 1) (gالناتج عن الجاذبية )

 ؛ ( 1) ( gوعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية )  )ج( 

  في ذلك تأث ر الجاذبية(  ضممممممع  الكتلة اإلجمالية القصمممممموى المسممممممموح بها )إجمالي الحمولة، بما وعموديا  إلى تحت:   )د(
 .( 1) (gمضروبا  في التسارع الناتج عن الجاذبية )

 ، يراعى عامل أمان على النحو التالي:12-2-2-7-6تحت كل قوة من القوى الواردة في  6-7-2-2-13

بالنسممممممممممممبة لمقاومة الشضمممممممممممموع  1,5ة بوضمممممممممممموح، يراعى عامل أمان للمعادن التي تتم ز بنقطة خضمممممممممممموع محدد )أ(
 المضمونة؛

للقيمة المضمممممممممممممونة لقوة    1,5تتم ز بنقطة خضمممممممممممموع محددة بوضمممممممممممموح، يراعى عامل أمان   أو للمعادن التي ال )ب(
 في المائة في حالة أنواع الفوالذ األوستن تي. 1في المائة، ونسبتها  ي  0,2بنسبة  الصمود

أنواع حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي  قوة الصممود  ي القيم التي تحدد ا المعاي ر الوطنية أو  تكون ةيم مقاومة الشضموع أو  6-7-2-2-14
في المائة عندما   15قا  لمعاي ر المادة بنسمممبة تصمممل إلى قوة الصممممود وف الفوالذ األوسمممتن تي، يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الشضممموع أو

 ر نا    قوة الصمممود المسممتشدمة  غياب معاي ر للمعدن المعني، تبقى ةيمة مقاومة الشضمموع أو  تكون  ذه القيم األعلى مثبتة في شممهادة فحص المادة. وفي 
 بموافقة السلطة المشتصة.

يج النقالة كهربائيا  في حالة تشصمممممممميصممممممممها لنقل مواد تسممممممممتوفي معاي ر نقطة  يتع ن أن يكون باإلمكان تأريض الصممممممممهار  6-7-2-2-15
تتجاوز نقطة اشمتعالها. وتتشذ التداب ر التي تكفل منع حدوث   في ذلك المواد التي تنقل سماخنة في درجة حرارة تسماون أو ، بما3االشمتعال للرتبة  

 تفريغ كهرستاتي خطر.

زيادة  هاريج النقالة بحماية إضمممممممافية، ربما في شمممممممكل زيادة سممممممممك وعاء الصمممممممهريج أوفي حالة مواد مع نة تزود الصممممممم  6-7-2-2-16
من قائمة البضممممممممائع الشطرة، والوارد   10االختبار، إذا تطل  األمر ذلك بناء على توجيه الصممممممممهاريج النقالة المنطبق المب ن في العمود  ضممممممممغط

من قائمة البضمممممممائع الشطرة، وتحدد الزيادة في سممممممممك   11مب ن في العمود  الحكم الشاص المتعلق بالصمممممممهاريج النقالة ال ، أو6-2-5-2-4 في
 في ضغط االختبار على ضوء المشاطر التي ينطون عل ها نقل المواد المعنية. الوعاء أو

 __________ 

 . 2م/ث 9.81 = (g)ألغراض الحساب تكون ةيمة  (1) 
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س  50ºيتع ن أن تكون للعزل الحرارن، الذن يالمس مباشمممرة وعاء لنقل المواد السممماخنة، درجة حرارة اشمممتعال أعلى بمقدار   17- 2- 2- 7- 6
 على األقل من درجة الحرارة التصميمية القصوى للصهريج. 

 معايير التصميم 6-7-2-3
تجريبيا  باسمممممتشدام مقاييس االنفعال بالمقاومة  رياضممممميا  أويتع ن أن يكون تصمممممميم الصمممممهريج قابال  لتحل ل قوى اإلجهاد   6-7-2-3-1
 بطرائق أخرى تعتمد ا السلطة المشتصة. أو

مثل الضمممغط التصمممميمي. وترد    1,5يقل عن   تصممممم أوعية الصمممهاريج وتبنى بح ا تتحمل ضمممغط اختبار   درولي ال 6-7-2-3-2
  ،6- 2- 5- 2- 4من قائمة البضمممائع الشطرة والوارد في    10بق والمب ن في العمود اشمممتراطات خاصمممة لمواد مع نة في توجيه الصمممهاريج النقالة المنط 

. ويوجه االنتباه إلى 3-5-2-4من قائمة البضمممممممائع الشطرة والوارد في  11في الحكم الشاص المتعلق بالصمممممممهريج النقال، المب ن في العمود  أو
 .10-4-2-7-6إلى  1-4-2-7-6الصهريج بالنسبة لهذه الصهاريج، المحددة في  لجداراشتراطات أدنى سمك 

في المائة،   0,2تتم ز بقوة صممممود مضممممونة )قوة صممممود  في حالة المعادن التي لها نقطة خضممموع محددة بوضممموح أو 6-7-2-3-3
( في وعاء الصممممهريج مقاومة إجهاد σشمممماء األولي )سمممميغما  يتجاوز إجهاد الغ في المائة ألنواع الفوالذ األوسممممتن تي(، ال 1قوة صمممممود   عموما ، أو

 ، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، ح ا:0,50 (Rmمقاومة شد دنيا تبلغ ) أو 0,75 (Reتبلغ )

Re = في حالة أنواع الفوالذ األوسممممتن تي قوة  في المائة، أو 2,0قوة صمممممود   ، أو2مقاومة الشضمممموع بوحدات ن وتن/مم
 في المائة؛ 1صمود 

mR = 2أدنى مقاومة شد بوحدات ن وتن/مم. 

حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي التي تسمتشدم  ي القيم الدنيا المحددة وفقا  للمعاي ر الوطنية أو  Rmو Reتكون ةيم  6-7-2-3-3-1
في المائة عند إثبات ةيم أعلى في شممممهادة   15المحددة وفقا  لمعاي ر المادة حتى   Rmو Reلعامل ن  الفوالذ األوسممممتن تي، يمكن زيادة القيم الدنيا ل

لة من قبلها. لموافقة السلطة المشتصة أو Rmو Reوجود معاي ر للمعدن المعني، تشضع ةيم حالة عدم  فحص المادة. وفي  اله ئة المشوَّ

في بناء أوعية الصهاريج الملحومة. وتكون   0,85على   Re/Rmال يسمح باستشدام أنواع الفوالذ التي تزيد ف ها النسبة   6-7-2-3-3-2
 ة  ي القيم المب نة في شهادة فحص المادة.التي تستشدم في تحديد  ذه النسب  Rmو Reةيم 

  Rm/000 10تقل عن   تتم ز أنواع الفوالذ المسمتشدمة في بناء أوعية الصمهاريج باسمتطالة عند االنكسمار، بالنسمبة المئوية، ال  6-7-2-3-3-3
في المائة لألنواع األخرى. ويتم ز األلومن وم وسمممبائك األلومن وم التي   20في المائة ألنواع الفوالذ الدق ق الحب بات و 16حد أدنى مطلق يبلغ    مع 

 في المائة. 12 يبلغمع حد أدنى مطلق  Rm/000 10تقل عن   تستشدم في بناء أوعية الصهاريج باستطالة عند االنكسار، بالنسبة المئوية، ال

ض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يراعى في األلواح المعدنية أن يكون محور ع نة اختبار الشمممممممممد بزوايا قائمة عموديا   وألغرا  4- 3- 3- 2- 7- 6
ر )عرضمممممانيا ( على اتجاه الدلفنة. وتقاس االسمممممتطالة النسمممممبية الدائمة عند االنكسمممممار على ع نات اختبار ذات مقطع عرضمممممي مسمممممتط ل وفقا  للم يا 

 مم.   50الصادر عن المنظمة الدولية للتوح د القياسي باستشدام مقياس بطول   ISO 6892:1998 الدولي 

 أدنى سمك لجدار الصهريج 6-7-2-4
 يلي: الصهريج السمك األوبر باالستناد إلي ما لجداريكون أدنى سمك  6-7-2-4-1

 ؛10-4-2-7-6إلى  2-4-2-7-6أدنى سمك محدد وفقا  لالشتراطات الواردة في  )أ(

 ؛3-2-7-6في ذلك االشتراطات الواردة في  المعتمد ألوعية الضغط، بما للمرجعوأدنى سمك محدد وفقا   )ب(

واد الشطرة،  من قائمة الم   10وأدنى سممممممممممممممك محدد في التوجيه المنطبق على الصمممممممممممممهاريج النقالة والمب ن في العمود  )ج( 
من قائمة البضممممائع    11الحكم الشاص المتعلق بالصممممهاريج النقالة، المب ن في العمود   ، أو 6- 2- 5- 2- 4والوارد في  

 . 3- 5- 2- 4الشطرة، والوارد في  
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 ذه الحالة يبدأ عمل جهاز تنأيس  فقط، بشمممممرط موافقة السممممملطة المشتصمممممة. وفي  IIIو  IIتحدث لها إسمممممالة أثناء النقل من مجموعتي التعبئة   ال
د بجهاز لتنأيس التفريغ، فإنه يصممممممم بح ا يتحمل، دون حدوث تشممممموه دائم،   وعاء الصمممممهريج الذن ال التفريغ عند  ذا الضمممممغط األدنى. أما يزوَّ

 بار. 0,4يقل عن  ال ضغطا  خارجيا  يفوق الضغط الداخلي بما

ة لنقل المواد التي تسممممتوفي معاي ر نقطة   6-7-2-2-11 يج  أن تكون وسممممائل تشأيف التفريغ المسممممتشدمة في الصممممهاريج النقالة المعدَّ
تفوق نقطة اشممتعالها، مناسممبة لمنع انتقال الله   في ذلك المواد التي تنقل سمماخنة عند درجة حرارة تسمماون أو ، بما3االشممتعال )الوميض( للرتبة  

عاء الصممممممهريج؛ وكبديل لذلك، ُيجعل وعاء الصممممممهريج النقال قادرا  على أن يتحمل، دون حدوث تسممممممّرب، انفجارا  داخليا  ناشممممممئا  من مباشممممممرة إلى و 
 انتقال الله  إلى داخل الوعاء.

  سممتاتيةتكون الصممهاريج النقالة ووسممائل تثب تها، في ظروف التحم ل األقصممى المسممموح به، قادرة على امتصمماص القوى اال  12- 2- 2- 7- 6
 التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة:

( مضممروبة في التسممارع الناتج عن MPGMفي اتجاه السمم ر: ضممع  الكتلة اإلجمالية القصمموى المسممموح بها ) )أ(
 ؛( 1) (gالجاذبية )

غ ر  وأفقيا  بزاوية قائمة على اتجاه السمممم ر: الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر  )ب(
محدد بوضمممموح، تكون القوى مسمممماوية لضممممعفي الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها( مضممممروبا  في التسممممارع 

 ؛( 1) (gالناتج عن الجاذبية )

 ؛ ( 1) ( gوعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية )  )ج( 

  في ذلك تأث ر الجاذبية(  ضممممممع  الكتلة اإلجمالية القصمممممموى المسممممممموح بها )إجمالي الحمولة، بما وعموديا  إلى تحت:   )د(
 .( 1) (gمضروبا  في التسارع الناتج عن الجاذبية )

 ، يراعى عامل أمان على النحو التالي:12-2-2-7-6تحت كل قوة من القوى الواردة في  6-7-2-2-13

بالنسممممممممممممبة لمقاومة الشضمممممممممممموع  1,5ة بوضمممممممممممموح، يراعى عامل أمان للمعادن التي تتم ز بنقطة خضمممممممممممموع محدد )أ(
 المضمونة؛

للقيمة المضمممممممممممممونة لقوة    1,5تتم ز بنقطة خضمممممممممممموع محددة بوضمممممممممممموح، يراعى عامل أمان   أو للمعادن التي ال )ب(
 في المائة في حالة أنواع الفوالذ األوستن تي. 1في المائة، ونسبتها  ي  0,2بنسبة  الصمود

أنواع حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي  قوة الصممود  ي القيم التي تحدد ا المعاي ر الوطنية أو  تكون ةيم مقاومة الشضموع أو  6-7-2-2-14
في المائة عندما   15قا  لمعاي ر المادة بنسمممبة تصمممل إلى قوة الصممممود وف الفوالذ األوسمممتن تي، يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الشضممموع أو

 ر نا    قوة الصمممود المسممتشدمة  غياب معاي ر للمعدن المعني، تبقى ةيمة مقاومة الشضمموع أو  تكون  ذه القيم األعلى مثبتة في شممهادة فحص المادة. وفي 
 بموافقة السلطة المشتصة.

يج النقالة كهربائيا  في حالة تشصمممممممميصممممممممها لنقل مواد تسممممممممتوفي معاي ر نقطة  يتع ن أن يكون باإلمكان تأريض الصممممممممهار  6-7-2-2-15
تتجاوز نقطة اشمتعالها. وتتشذ التداب ر التي تكفل منع حدوث   في ذلك المواد التي تنقل سماخنة في درجة حرارة تسماون أو ، بما3االشمتعال للرتبة  

 تفريغ كهرستاتي خطر.

زيادة  هاريج النقالة بحماية إضمممممممافية، ربما في شمممممممكل زيادة سممممممممك وعاء الصمممممممهريج أوفي حالة مواد مع نة تزود الصممممممم  6-7-2-2-16
من قائمة البضممممممممائع الشطرة، والوارد   10االختبار، إذا تطل  األمر ذلك بناء على توجيه الصممممممممهاريج النقالة المنطبق المب ن في العمود  ضممممممممغط

من قائمة البضمممممممائع الشطرة، وتحدد الزيادة في سممممممممك   11مب ن في العمود  الحكم الشاص المتعلق بالصمممممممهاريج النقالة ال ، أو6-2-5-2-4 في
 في ضغط االختبار على ضوء المشاطر التي ينطون عل ها نقل المواد المعنية. الوعاء أو

 __________ 

 . 2م/ث 9.81 = (g)ألغراض الحساب تكون ةيمة  (1) 
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س  50ºيتع ن أن تكون للعزل الحرارن، الذن يالمس مباشمممرة وعاء لنقل المواد السممماخنة، درجة حرارة اشمممتعال أعلى بمقدار   17- 2- 2- 7- 6
 على األقل من درجة الحرارة التصميمية القصوى للصهريج. 

 معايير التصميم 6-7-2-3
تجريبيا  باسمممممتشدام مقاييس االنفعال بالمقاومة  رياضممممميا  أويتع ن أن يكون تصمممممميم الصمممممهريج قابال  لتحل ل قوى اإلجهاد   6-7-2-3-1
 بطرائق أخرى تعتمد ا السلطة المشتصة. أو

مثل الضمممغط التصمممميمي. وترد    1,5يقل عن   تصممممم أوعية الصمممهاريج وتبنى بح ا تتحمل ضمممغط اختبار   درولي ال 6-7-2-3-2
  ،6- 2- 5- 2- 4من قائمة البضمممائع الشطرة والوارد في    10بق والمب ن في العمود اشمممتراطات خاصمممة لمواد مع نة في توجيه الصمممهاريج النقالة المنط 

. ويوجه االنتباه إلى 3-5-2-4من قائمة البضمممممممائع الشطرة والوارد في  11في الحكم الشاص المتعلق بالصمممممممهريج النقال، المب ن في العمود  أو
 .10-4-2-7-6إلى  1-4-2-7-6الصهريج بالنسبة لهذه الصهاريج، المحددة في  لجداراشتراطات أدنى سمك 

في المائة،   0,2تتم ز بقوة صممممود مضممممونة )قوة صممممود  في حالة المعادن التي لها نقطة خضممموع محددة بوضممموح أو 6-7-2-3-3
( في وعاء الصممممهريج مقاومة إجهاد σشمممماء األولي )سمممميغما  يتجاوز إجهاد الغ في المائة ألنواع الفوالذ األوسممممتن تي(، ال 1قوة صمممممود   عموما ، أو

 ، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، ح ا:0,50 (Rmمقاومة شد دنيا تبلغ ) أو 0,75 (Reتبلغ )

Re = في حالة أنواع الفوالذ األوسممممتن تي قوة  في المائة، أو 2,0قوة صمممممود   ، أو2مقاومة الشضمممموع بوحدات ن وتن/مم
 في المائة؛ 1صمود 

mR = 2أدنى مقاومة شد بوحدات ن وتن/مم. 

حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي التي تسمتشدم  ي القيم الدنيا المحددة وفقا  للمعاي ر الوطنية أو  Rmو Reتكون ةيم  6-7-2-3-3-1
في المائة عند إثبات ةيم أعلى في شممممهادة   15المحددة وفقا  لمعاي ر المادة حتى   Rmو Reلعامل ن  الفوالذ األوسممممتن تي، يمكن زيادة القيم الدنيا ل

لة من قبلها. لموافقة السلطة المشتصة أو Rmو Reوجود معاي ر للمعدن المعني، تشضع ةيم حالة عدم  فحص المادة. وفي  اله ئة المشوَّ

في بناء أوعية الصهاريج الملحومة. وتكون   0,85على   Re/Rmال يسمح باستشدام أنواع الفوالذ التي تزيد ف ها النسبة   6-7-2-3-3-2
 ة  ي القيم المب نة في شهادة فحص المادة.التي تستشدم في تحديد  ذه النسب  Rmو Reةيم 

  Rm/000 10تقل عن   تتم ز أنواع الفوالذ المسمتشدمة في بناء أوعية الصمهاريج باسمتطالة عند االنكسمار، بالنسمبة المئوية، ال  6-7-2-3-3-3
في المائة لألنواع األخرى. ويتم ز األلومن وم وسمممبائك األلومن وم التي   20في المائة ألنواع الفوالذ الدق ق الحب بات و 16حد أدنى مطلق يبلغ    مع 

 في المائة. 12 يبلغمع حد أدنى مطلق  Rm/000 10تقل عن   تستشدم في بناء أوعية الصهاريج باستطالة عند االنكسار، بالنسبة المئوية، ال

ض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يراعى في األلواح المعدنية أن يكون محور ع نة اختبار الشمممممممممد بزوايا قائمة عموديا   وألغرا  4- 3- 3- 2- 7- 6
ر )عرضمممممانيا ( على اتجاه الدلفنة. وتقاس االسمممممتطالة النسمممممبية الدائمة عند االنكسمممممار على ع نات اختبار ذات مقطع عرضمممممي مسمممممتط ل وفقا  للم يا 

 مم.   50الصادر عن المنظمة الدولية للتوح د القياسي باستشدام مقياس بطول   ISO 6892:1998 الدولي 

 أدنى سمك لجدار الصهريج 6-7-2-4
 يلي: الصهريج السمك األوبر باالستناد إلي ما لجداريكون أدنى سمك  6-7-2-4-1

 ؛10-4-2-7-6إلى  2-4-2-7-6أدنى سمك محدد وفقا  لالشتراطات الواردة في  )أ(

 ؛3-2-7-6في ذلك االشتراطات الواردة في  المعتمد ألوعية الضغط، بما للمرجعوأدنى سمك محدد وفقا   )ب(

واد الشطرة،  من قائمة الم   10وأدنى سممممممممممممممك محدد في التوجيه المنطبق على الصمممممممممممممهاريج النقالة والمب ن في العمود  )ج( 
من قائمة البضممممائع    11الحكم الشاص المتعلق بالصممممهاريج النقالة، المب ن في العمود   ، أو 6- 2- 5- 2- 4والوارد في  

 . 3- 5- 2- 4الشطرة، والوارد في  
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متر،  1,80يتجاوز قطر ا   ال يقل سممك األجزاء األسمطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصمهاريج التي ال 6-7-2-4-2
مم من الفوالذ  6متر عن   1,80 يقل سممممممممك األوعية التي يتجاوز قطر ا يكافئه في المعدن المسمممممممتشدم. وال ما مم من الفوالذ المرجعي أو  5عن  

الحب بية من مجموعة التعبئة  معدن المسممتشدم، باسممتثناء أنه في حالة األوعية التي ت بأ بالمواد الصمملبة المسممحوقة أويكافئه في ال ما المرجعي أو
II  أو III  يكافئه في المعدن المستشدم. ما مم من الفوالذ المرجعي أو 5يقل عن  يمكن تقل ل أدنى سمك الزم إلى ما ال 

 بحماية إضافية من العط ، يمكن تشأيض أدنى سمك للوعاء في الصهاريج النقالة عندما يكون وعاء الصهريج مزودا   6-7-2-4-3
بار، وذلك بدرجة متناسمممبة مع الحماية الموفرة على النحو الذن توافق عليه السممملطة المشتصمممة. على  2,65التي تقل ضمممغوط االختبار ف ها عن 

  م.  1.80يتجاوز ف ها القطر   فئه في المعدن المسمممممتشدم في أوعية الصمممممهاريج التي ال يكا  ما  مم من الفوالذ المرجعي أو   3يقل السممممممك عن   أنه يج  أال 
 يكافئه في المعدن المستشدم. ما مم من الفوالذ المرجعي أو 4يقل سمكها عن  م فإنه يج  أال 1,80أوعية الصهاريج التي يتجاوز قطر ا  أما

مم أيا  كانت مادة  3ة منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن ال يقل سممممممك وعاء الصمممممهريج في األجزاء األسمممممطواني  6-7-2-4-4
 بناء الوعاء.

بتوف ر حماية هيكلية خارجية عامة، من قب ل تلبيس  3-4-2-7-6يمكن توف ر الحماية اإلضمممممممافية المشمممممممار إل ها في   6-7-2-4-5
إحاطة الصمممهريج بهيكل للحماية كامل يتكون من  مزدوج، أوعمل جدار  خارجي مع تثب ت الغالف الشارجي على الصمممهريج، أو بغالفالوعاء 

 عناصر هيكلية طولية وعرضية.

 :3-4-2-7-6تستشدم المعادلة التالية لتع  ن سمك المعادن األخرى المكاف  للسمك المحدد للفوالذ المرجعي في  6-7-2-4-6

 

 

 ح ا:

1e = السمك المكاف  الالزم في المعدن المستشدم )مم(؛ 
eo =  10أدنى سمممك )مم( للفوالذ المرجعي، المب ن في توجيه الصممهاريج النقالة المنطبق، الموضممح في العمود 

في الحكم الشاص للصممممهاريج النقالة، المب ن   ، أو6-2-5-2-4من قائمة البضممممائع الشطرة، والوارد في  
 ؛3-5-2-4من قائمة البضائع الشطرة، والوارد في  11في العمود 

1Rm = (؛3-3-2-7-6( للمعدن المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم 
A1 = االسممممتطالة النسممممبية الدنيا المضمممممونة عند االنكسممممار )نسممممبة مئوية( للمعدن المسممممتشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية  

 الدولية. أو

مم، يراعى  10 مم أو 8، حد أدنى للسممك مقداره  6-2-5-2-4عندما يحدد في توجيه الصمهاريج النقالة المنطبق في  6-7-2-4-7
حالة اسممممتشدام معدن آخر غ ر الفوالذ  م. وفي 1,80أن يكون  ذان السمممممكان مسممممتندين إلى خصممممائص الفوالذ المرجعي وإلى قطر وعاء مقداره  

 ة التالية:م، يع ن السمك باستشدام المعادل 1,80عندما يكون قطر الوعاء أوبر من  ( أو1-2-7-6الطرن )انظر 

 

 ح ا:

1e = السمك المكاف  الالزم للمعدن المستشدم )مم(؛ 
oe =   الحد األدنى لسممممممممك الفوالذ المرجعي )مم(، المب ن في توجيه الصمممممممهاريج النقالة المنطبق، الموضمممممممح في

  النقال، في الحكم الشاص للصممممممممهريج   ، أو 6- 2- 5- 2- 4من قائمة البضممممممممائع الشطرة، والوارد في    10العمود  
 ؛3-5-2-4من قائمة البضائع الشطرة، والوارد في  11المب ن في العمود 

d1 =  م؛ 1,80قطر وعاء الصهريج )م(، ولكن ليس أقل من 
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1Rm = (؛3-3-2-7-6( للمعدن المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم 
A1 =   مئوية( عند االنكسممار للمعدن المسممتشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية  االسممتطالة النسممبية الدنيا المضمممونة )نسممبة

 الدولية. أو
. ويكون الحد األدنى  4- 4- 2- 7- 6و   3- 4- 2- 7- 6و   2- 4- 2- 7- 6ال يقل سمممممممك الجدار بأن حال عن القيم المب نة في   8- 4- 2- 7- 6

 كون  ذا السمك غ ر شامل ألن سماح للتآول. . وي 4- 4- 2- 7- 6إلى    2- 4- 2- 7- 6للسمك لجميع أجزاء وعاء الصهريج على النحو المب ن في  

 . 6- 4- 2- 7- 6يلزم إجراء حساب باستشدام المعادلة المب نة في   (، ال 1- 2- 7- 6في حالة استشدام الفوالذ الطرن )انظر   6-7-2-4-9

 الصهريج.يحدث اختالف مفاج  في سمك اللوح عند اتصال األطراف بالجزء األسطواني من وعاء  يج  أال 6-7-2-4-10

 معدات التشغيل 6-7-2-5

العط  أثناء المناولة والنقل. وعندما يسممممممممممح الربط ب ن   ترت  معدات التشمممممممممغ ل بح ا تكون محمية من خطر اللي أو 6-7-2-5-1
وث عط   هيكل الحماية والوعاء بحركة نسمممبية ب ن المجموعات الفرعية، تثبت معدات التشمممغ ل بح ا تسممممح بمثل  ذه الحركة دون احتمال حد

فعل لألجزاء العاملة. وتحمى ترك بات التفريغ الشارجية )تجاويف األناب  ، وسممائل اإلغالق( والصمممام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي ب 
دات الملولبة( السدا القوى الشارجية )على سب ل المثال استشدام ق َطع قص(. ويكون باإلمكان تأم ن وسائل الملء والتفريغ )بما في ذلك الشفاه أو

 وأن أغطية واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.

تفريغ الصممممهريج النقال صمممممامات حابسممممة يدوية قريبة  ترك  على جميع فتحات وعاء الصممممهريج المشصممممصممممة لملء أو 6-7-2-5-2
التنأيس، فتزود إما بصممممممممام  الفتحات األخرى، باسمممممممتثناء الفتحات المؤدية إلى وسمممممممائل تشأيف الضمممممممغط أو بقدر اإلمكان عمليا  من الوعاء. أما

 بوسائل أخرى لوغالق تكون قريبة بقدر اإلمكان عمليا  من الوعاء. حابس أو

فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسمم  للتمك ن من إجراء فحص داخلي   تزود جميع الصممهاريج النقالة بفتحة دخول أو 6-7-2-5-3
فتحات فحص لكل حج رة في حالة   ويتع ن أن تكون  ناع فتحة دخول أو والوصمممممممممول للقيام بعمليات الصممممممممميانة واإلصمممممممممالح داخل الصمممممممممهريج.

 الصهاريج النقالة المتعددة الُحجرات.

حمالمة الصممممممممممممممهماريج النقمالمة المعزولمة، تحماط الترك بمات العلويمة  تجمع الترك بمات الشمارجيمة معما  بقمدر اإلمكمان عمليما . وفي 6-7-2-5-4
 بوسائل تصريف مالئمة.بحوض لتجميع السوائل المنسكبة مزود 

 ُتذَكر على جميع التوص الت المركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منها. 6-7-2-5-5

يقل عن ضمممممغط التشمممممغ ل  أية وسممممم لة إغالق أخرى بح ا تتحمل ضمممممغطا  مقدرا  ال يصممممممم ويبنى كل صممممممام حابس أو 6-7-2-5-6
ارة المتوقعة أثناء النقل. ويكون إغالق جميع الصممامات الحابسمة الملولبة بتحريك األقصمى المسمموح به لوعاء الصمهريج، مع مراعاة درجات الحر 

 يمكن فتحها عن غ ر قصد. القبضة الدوارة ال دوية في اتجاه حركة عقارب الساعة. وتصمم جميع الصمامات الحابسة بح ا ال

ذلك، من فوالذ قابل للتآول وغ ر محمي، عندما   ال تصممنع أن أجزاء متحركة، مثل األغطية ووسممائل اإلغالق، وما إلى 6-7-2-5-7
في ذلك  ، بما3قدحيا  مع صممممهاريج نقالة لنقل مواد تسممممتوفي معاي ر نقطة االشممممتعال للرتبة  يكون  ناع احتمال أن تتالمس تالمسمممما  احتكاويا  أو

 المواد المرتفعة درجة الحرارة التي تنقل في درجة حرارة أعلى من نقطة اشتعالها.

تصممممممممممممم وتبنى وترك  التوصممممممممممم الت األنبوبية بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسمممممممممممب  التمدد واالنكماش الحراري ن،  6-7-2-5-8
ة  والصمدمات الميكانيكية واال تزازات. وتكون جميع التوصم الت األنبوبية مصمنوعة من مادة معدنية مناسمبة. وتسمتشدم وصمالت األناب   الملحوم 

 ح ثما أمكن.

تقل درجة   تلحم لحاما  معدنيا  قويا  بنفس القدر. وال يكة من النحاس والزنك الوصمالت في األناب   النحاسمية أوتلحم بسمب  6-7-2-5-9
 قد يحدث عند قطع سن اللوال . تقلل الوصالت من متانة األناب   كما س. وال525ºانصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن  
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متر،  1,80يتجاوز قطر ا   ال يقل سممك األجزاء األسمطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصمهاريج التي ال 6-7-2-4-2
مم من الفوالذ  6متر عن   1,80 يقل سممممممممك األوعية التي يتجاوز قطر ا يكافئه في المعدن المسمممممممتشدم. وال ما مم من الفوالذ المرجعي أو  5عن  

الحب بية من مجموعة التعبئة  معدن المسممتشدم، باسممتثناء أنه في حالة األوعية التي ت بأ بالمواد الصمملبة المسممحوقة أويكافئه في ال ما المرجعي أو
II  أو III  يكافئه في المعدن المستشدم. ما مم من الفوالذ المرجعي أو 5يقل عن  يمكن تقل ل أدنى سمك الزم إلى ما ال 

 بحماية إضافية من العط ، يمكن تشأيض أدنى سمك للوعاء في الصهاريج النقالة عندما يكون وعاء الصهريج مزودا   6-7-2-4-3
بار، وذلك بدرجة متناسمممبة مع الحماية الموفرة على النحو الذن توافق عليه السممملطة المشتصمممة. على  2,65التي تقل ضمممغوط االختبار ف ها عن 

  م.  1.80يتجاوز ف ها القطر   فئه في المعدن المسمممممتشدم في أوعية الصمممممهاريج التي ال يكا  ما  مم من الفوالذ المرجعي أو   3يقل السممممممك عن   أنه يج  أال 
 يكافئه في المعدن المستشدم. ما مم من الفوالذ المرجعي أو 4يقل سمكها عن  م فإنه يج  أال 1,80أوعية الصهاريج التي يتجاوز قطر ا  أما

مم أيا  كانت مادة  3ة منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن ال يقل سممممممك وعاء الصمممممهريج في األجزاء األسمممممطواني  6-7-2-4-4
 بناء الوعاء.

بتوف ر حماية هيكلية خارجية عامة، من قب ل تلبيس  3-4-2-7-6يمكن توف ر الحماية اإلضمممممممافية المشمممممممار إل ها في   6-7-2-4-5
إحاطة الصمممهريج بهيكل للحماية كامل يتكون من  مزدوج، أوعمل جدار  خارجي مع تثب ت الغالف الشارجي على الصمممهريج، أو بغالفالوعاء 

 عناصر هيكلية طولية وعرضية.

 :3-4-2-7-6تستشدم المعادلة التالية لتع  ن سمك المعادن األخرى المكاف  للسمك المحدد للفوالذ المرجعي في  6-7-2-4-6

 

 

 ح ا:

1e = السمك المكاف  الالزم في المعدن المستشدم )مم(؛ 
eo =  10أدنى سمممك )مم( للفوالذ المرجعي، المب ن في توجيه الصممهاريج النقالة المنطبق، الموضممح في العمود 

في الحكم الشاص للصممممهاريج النقالة، المب ن   ، أو6-2-5-2-4من قائمة البضممممائع الشطرة، والوارد في  
 ؛3-5-2-4من قائمة البضائع الشطرة، والوارد في  11في العمود 

1Rm = (؛3-3-2-7-6( للمعدن المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم 
A1 = االسممممتطالة النسممممبية الدنيا المضمممممونة عند االنكسممممار )نسممممبة مئوية( للمعدن المسممممتشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية  

 الدولية. أو

مم، يراعى  10 مم أو 8، حد أدنى للسممك مقداره  6-2-5-2-4عندما يحدد في توجيه الصمهاريج النقالة المنطبق في  6-7-2-4-7
حالة اسممممتشدام معدن آخر غ ر الفوالذ  م. وفي 1,80أن يكون  ذان السمممممكان مسممممتندين إلى خصممممائص الفوالذ المرجعي وإلى قطر وعاء مقداره  

 ة التالية:م، يع ن السمك باستشدام المعادل 1,80عندما يكون قطر الوعاء أوبر من  ( أو1-2-7-6الطرن )انظر 

 

 ح ا:

1e = السمك المكاف  الالزم للمعدن المستشدم )مم(؛ 
oe =   الحد األدنى لسممممممممك الفوالذ المرجعي )مم(، المب ن في توجيه الصمممممممهاريج النقالة المنطبق، الموضمممممممح في

  النقال، في الحكم الشاص للصممممممممهريج   ، أو 6- 2- 5- 2- 4من قائمة البضممممممممائع الشطرة، والوارد في    10العمود  
 ؛3-5-2-4من قائمة البضائع الشطرة، والوارد في  11المب ن في العمود 

d1 =  م؛ 1,80قطر وعاء الصهريج )م(، ولكن ليس أقل من 
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1Rm = (؛3-3-2-7-6( للمعدن المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم 
A1 =   مئوية( عند االنكسممار للمعدن المسممتشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية  االسممتطالة النسممبية الدنيا المضمممونة )نسممبة

 الدولية. أو
. ويكون الحد األدنى  4- 4- 2- 7- 6و   3- 4- 2- 7- 6و   2- 4- 2- 7- 6ال يقل سمممممممك الجدار بأن حال عن القيم المب نة في   8- 4- 2- 7- 6

 كون  ذا السمك غ ر شامل ألن سماح للتآول. . وي 4- 4- 2- 7- 6إلى    2- 4- 2- 7- 6للسمك لجميع أجزاء وعاء الصهريج على النحو المب ن في  

 . 6- 4- 2- 7- 6يلزم إجراء حساب باستشدام المعادلة المب نة في   (، ال 1- 2- 7- 6في حالة استشدام الفوالذ الطرن )انظر   6-7-2-4-9

 الصهريج.يحدث اختالف مفاج  في سمك اللوح عند اتصال األطراف بالجزء األسطواني من وعاء  يج  أال 6-7-2-4-10

 معدات التشغيل 6-7-2-5

العط  أثناء المناولة والنقل. وعندما يسممممممممممح الربط ب ن   ترت  معدات التشمممممممممغ ل بح ا تكون محمية من خطر اللي أو 6-7-2-5-1
وث عط   هيكل الحماية والوعاء بحركة نسمممبية ب ن المجموعات الفرعية، تثبت معدات التشمممغ ل بح ا تسممممح بمثل  ذه الحركة دون احتمال حد

فعل لألجزاء العاملة. وتحمى ترك بات التفريغ الشارجية )تجاويف األناب  ، وسممائل اإلغالق( والصمممام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي ب 
دات الملولبة( السدا القوى الشارجية )على سب ل المثال استشدام ق َطع قص(. ويكون باإلمكان تأم ن وسائل الملء والتفريغ )بما في ذلك الشفاه أو

 وأن أغطية واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.

تفريغ الصممممهريج النقال صمممممامات حابسممممة يدوية قريبة  ترك  على جميع فتحات وعاء الصممممهريج المشصممممصممممة لملء أو 6-7-2-5-2
التنأيس، فتزود إما بصممممممممام  الفتحات األخرى، باسمممممممتثناء الفتحات المؤدية إلى وسمممممممائل تشأيف الضمممممممغط أو بقدر اإلمكان عمليا  من الوعاء. أما

 بوسائل أخرى لوغالق تكون قريبة بقدر اإلمكان عمليا  من الوعاء. حابس أو

فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسمم  للتمك ن من إجراء فحص داخلي   تزود جميع الصممهاريج النقالة بفتحة دخول أو 6-7-2-5-3
فتحات فحص لكل حج رة في حالة   ويتع ن أن تكون  ناع فتحة دخول أو والوصمممممممممول للقيام بعمليات الصممممممممميانة واإلصمممممممممالح داخل الصمممممممممهريج.

 الصهاريج النقالة المتعددة الُحجرات.

حمالمة الصممممممممممممممهماريج النقمالمة المعزولمة، تحماط الترك بمات العلويمة  تجمع الترك بمات الشمارجيمة معما  بقمدر اإلمكمان عمليما . وفي 6-7-2-5-4
 بوسائل تصريف مالئمة.بحوض لتجميع السوائل المنسكبة مزود 

 ُتذَكر على جميع التوص الت المركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منها. 6-7-2-5-5

يقل عن ضمممممغط التشمممممغ ل  أية وسممممم لة إغالق أخرى بح ا تتحمل ضمممممغطا  مقدرا  ال يصممممممم ويبنى كل صممممممام حابس أو 6-7-2-5-6
ارة المتوقعة أثناء النقل. ويكون إغالق جميع الصممامات الحابسمة الملولبة بتحريك األقصمى المسمموح به لوعاء الصمهريج، مع مراعاة درجات الحر 

 يمكن فتحها عن غ ر قصد. القبضة الدوارة ال دوية في اتجاه حركة عقارب الساعة. وتصمم جميع الصمامات الحابسة بح ا ال

ذلك، من فوالذ قابل للتآول وغ ر محمي، عندما   ال تصممنع أن أجزاء متحركة، مثل األغطية ووسممائل اإلغالق، وما إلى 6-7-2-5-7
في ذلك  ، بما3قدحيا  مع صممممهاريج نقالة لنقل مواد تسممممتوفي معاي ر نقطة االشممممتعال للرتبة  يكون  ناع احتمال أن تتالمس تالمسمممما  احتكاويا  أو

 المواد المرتفعة درجة الحرارة التي تنقل في درجة حرارة أعلى من نقطة اشتعالها.

تصممممممممممممم وتبنى وترك  التوصممممممممممم الت األنبوبية بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسمممممممممممب  التمدد واالنكماش الحراري ن،  6-7-2-5-8
ة  والصمدمات الميكانيكية واال تزازات. وتكون جميع التوصم الت األنبوبية مصمنوعة من مادة معدنية مناسمبة. وتسمتشدم وصمالت األناب   الملحوم 

 ح ثما أمكن.

تقل درجة   تلحم لحاما  معدنيا  قويا  بنفس القدر. وال يكة من النحاس والزنك الوصمالت في األناب   النحاسمية أوتلحم بسمب  6-7-2-5-9
 قد يحدث عند قطع سن اللوال . تقلل الوصالت من متانة األناب   كما س. وال525ºانصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن  
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صمم الت األنبوبية والترك بات األنبوبية عن أربعة أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى  ال يقل ضممغط االنفجار في جميع التو  6-7-2-5-10
وسم لة أخرى )باسمتثناء وسمائل  أربعة أمثال الضمغط الذن قد يتعرض له الصمهريج أثناء الشدمة بفعل مضمشة أو المسمموح به لوعاء الصمهريج أو

 تشأيف الضغط(.

 الصمامات والتوابع.تستشدم المعادن الطروقة في بناء  6-7-2-5-11

أن تصمل إلى درجة حرارة يتجاوز ف ها ضمغط الصمهريج ضمغط   يمكن لمادة ما يراق  بح ا ال يصممم نظام التسمش ن أو 6-7-2-5-12
 التشغ ل األقصى المسموح به أو يسب  خطورة أخرى )مثل التحلل الحرارن الشطر(.

يجوز  إذا كانت مغمورة تماما . وال اقة لعناصممر التسممش ن الداخلية إالتوفر الط يراق  بح ا ال يصمممم نظام التسممش ن أو 6-7-2-5-13
في   80درجة حرارة الغالف لعناصممر التسممش ن الشارجية   بأن حال أن تتجاوز درجة حرارة سممطح عناصممر التسممش ن لمعدات التسممش ن الداخلية أو

 س(.ºالمائة من درجة حرارة اشتعال المادة المنقولة )بدرجات 

 ملي أمب ر.   100كهربائي داخل الصهريج، يزود بقاطع تيار بالتسرب األرضي أقل من    تسش نذا رك  نظام  إ 6-7-2-5-14

تقل  ال تكون لُحجرات التحويل الكهربائي المركبة في الصمممممهاريج أية صممممملة مباشمممممرة بداخل الصمممممهريج، وتوفر حماية ال 6-7-2-5-15
 .IEC 529 أو IEC 144 وفقا  ل IP56عما يكاف  طراز 

 فتحات القاع 6-7-2-6
ال يجوز أن ُتنَقل مواد مع نة في صممممممممهاريج نقالة بها فتحات في القاع. وعندما يب ن توجيه الصممممممممهاريج النقالة المنطبق   6-7-2-6-1

ستوى تكون  ناع فتحات تحت م أن فتحات القاع محظورة، فإنه ال 6-2-5-2-4من قائمة البضائع الشطرة والوارد في    10والمب ن في العمود 
السمممممائل في وعاء الصمممممهريج عند ملئه إلى أقصمممممى حد ملء مسمممممموح به. وعند إغالق فتحة موجودة يتم ذلك بلحام قرص واحد بوعاء الصمممممهريج 

 داخليا  وخارجيا .

اع شممممممديدة اللزوجة، تزود مشارج التفريغ من الق قابلة للتبلر أو في الصممممممهاريج النقالة التي تحمل مواد مع نة صمممممملبة أو 6-7-2-6-2
لة من  يقل عن وسم لت ن لويقاف مركبت ن على التوالي ومسمتقلت ن. ويشضمع تصمميم  ذا التجه ز لموافقة السملطة المشتصمة أو ال بما اله ئة المشوَّ

 يلي: قبلها، ويتضمن ما

يمكن عمليا  من وعاء الصممممممهريج، ومصمممممممم تصممممممميما يمنع فتحه بفعل   صمممممممام حابس خارجي مرك  أقرب ما )أ(
 فعل عارض آخر؛ أوصدمة 

سممممدادة  ووسمممم لة إغالق محكمة للسمممموائل في طرف أنبوبة التفريغ، يمكن أن تكون شممممفة سممممد مربوطة ببراغي أو )ب(
 ملولبة.

، بثالث وسممممممممممممائل إغالق مركبة على التوالي 2-6-2-7-6نص عليه في  يزود كل مشرج تفريغ قاعي، باسممممممممممممتثناء ما 6-7-2-6-3
 اله ئة المشّولة من قبلها: يم  ذا التجه ز لموافقة السلطة المشتصة أوومستقلة فيما ب نها. ويشضع تصم

شمممممممفة  داخل شمممممممفة ملحومة أو صممممممممام حابس داخلي يغلق ذاتيا ، أن صممممممممام حابس داخل وعاء الصمممممممهريج أو )أ(
 تستشدم لوصلها بح ا:

 رض؛تصرف عا تصمم وسائل التحكم لتشغ ل الصمام لمنع أن فتح غ ر مقصود بفعل الصدم أو '1'

 من أسفل؛ ويمكن تشغ ل الصمام من أعلى أو '2'

 مغلقا ( من األرض؛ وإذا أمكن، يجوز التحقق من وضع الصمام )مفتوحا  أو '3'

لتر، يمكن إغالق الصمممام من موقع على   1  000تتجاوز سممعتها   وباسممتثناء الصممهاريج النقالة التي ال '4'
 الصهريج النقال يسهل الوصول إليه يكون بع دا  عن الصمام نفسه؛

 ويظل الصمام صالحا  للعمل في حالة عط  الوس لة الشارجية للتحكم في تشغ ل الصمام؛ '5'
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 يمكن عمليا  من وعاء الصهريج؛ وصمام حابس خارجي مرك  أقرب ما )ب(

 سدادة ملولبة.  ق محكمة للسوائل في طرف أنبوبة التفريغ، يمكن أن يكون شفة سد مربوطة ببراغي أو ووس لة إغال  )ج( 

  )أ( 3- 6- 2- 7- 6في حالة وعاء الصمممهريج المبطن، يمكن االسمممتعاضمممة عن الصممممام الحابس الداخلي المنصممموص عليه في   6-7-2-6-4
لة من قبلها. شتصة أوبصمام حابس خارجي إضافي. ويستوفي الصانع اشتراطات السلطة الم  اله ئة المشوَّ

 تجهيزات األمان 6-7-2-7
تزود جميع الصممهاريج النقالة بوسمم لة واحدة على األقل لتشأيف الضممغط. وتصمممم جميع وسممائل األمان وتبنى وتوضممع  6-7-2-7-1

لة من قبلها. عل ها العالمات بطريقة تستوفي اشتراطات السلطة المشتصة أو  اله ئة المشوَّ

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-8
  لتر، وكل حج رة مسمتقلة من ُحجرات الصمهريج النقال ذات سمعة مماثلة،  1 900تقل سمعته عن  يزود كل صمهريج نقال ال  6-7-2-8-1

م )قابل للكسمر( أو بوسم لة أو عنصمر قابل لالنصمهار بالتوازن مع   أوثر لتشأيف الضمغط من النوع المحمل بنابض وربما يزود أيضما  بقرص َقصم 
  . وتكون وسممائل 6- 2- 5- 2- 4في توجيه الصممهاريج النقالة المنطبق، الوارد في    3- 8- 2- 7- 6إذا كانت محظورة بموج    الوسممائل المحملة بنابض إال 

 من سشونة المحتويات.  التصريف أو  الفرال، الناتج من الملء أو  ف الضغط ذات سعة كافية لمنع تمزق وعاء الصهريج بسب  زيادة الضغط أو تشأي 

 تكّون أن ضغط زائد خطر. تسرب السائل، أو تصمم وسائل تشأيف الضغط بح ا تمنع دخول أن مواد غريبة، أو 6-7-2-8-2

من قائمة البضمممممممممممائع الشطرة   10بناء على توجيه الصمممممممممممهاريج النقالة المنطبق، المب ن في العمود   في حالة مواد مع نة 6-7-2-8-3
، يتع ن أن تشضمممممع وسممممم لة تشأيف الضمممممغط في الصمممممهريج النقال لموافقة السممممملطة المشتصمممممة، إذا تطل  األمر ذلك. 6-2-5-2-4والوارد في  

بوسمممم لة لتشأيف الضممممغط مصممممنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يتع ن أن يكن الصممممهريج النقال في الشدمة المشصممممصممممة له مزودا   لم وما
حالة إدخال قرص قصمم على التوالي مع  تتضممن وسم لة األمان قرصما  قصمما  )قابال للكسمر( يسمبق وسم لة لتشأيف الضمغط محملة بنابض. وفي

مؤشمممر دل لي  لة تشأيف الضمممغط بمانومتر لقياس الضمممغط أووسممم لة تشأيف الضمممغط المطلوبة، يزود الح ز الذن يقع ب ن القرص القصمممم ووسممم  
تسمري  فيه، األمر الذن يمكن أن يسمب  قصمور نظام تشأيف الضمغط. وينكسمر القرص القصمم عند   انثقابه أو مناسم  لكشم  انكسمار القرص أو

 في المائة على ضغط بدء التصريف الذن تتم ز به وس لة التشأيف. 10ضغط اسمي يزيد بنسبة 

لتر بوسممممم لة لتشأيف الضمممممغط يمكن أن تكون قرصممممما  قصمممممما  إذا كان  1 900يزود كل صمممممهريج نقال تقل سمممممعته عن  6-7-2-8-4
حالة عدم اسممممممتشدام وسمممممم لة تشأيف للضممممممغط محملة بنابض، يضممممممبط القرص القصممممممم  . وفي1-11-2-7-6القرص يسممممممتوفي اشممممممتراطات    ذا

يتمزق عند ضمغط اسممي مسماٍو لضمغط االختبار. وباإلضمافة إلى ذلك، يجوز اسمتعمال عناصمر قابلة لالنصمهار تفي باالشمتراطات الواردة  بح ا
 .1-10-2-7-6في 

عندما يكون وعاء الصمهريج مجهزا  لتصمريف الضمغط، يزود خط الدخول بوسم لة لتشأيف الضمغط مضمبوطة للعمل عند  6-7-2-8-5
د بصمام حابس يرك  أقرب ما  التشغ ل األقصى المسموح به لوعاء الصهريج، كما   يتجاوز ضغط  ضغط ال   يمكن عمليا  من وعاء الصهريج.  يزوَّ

 ضبط وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-9
في ظروف االرتفاع الزائد في درجة الحرارة، نظرا  لوجوب عدم تعريض  تشمممممتغل وسمممممائل تشأيف الضمممممغط إال يراعى أال 6-7-2-9-1

 (.2-12-2-7-6وعاء الصهريج لتقلبات مفرطة في الضغط أثناء ظروف النقل العادية )انظر 

تضمممبط وسممم لة تشأيف الضمممغط المطلوبة لتبدأ التصمممريف عند ضمممغط اسممممي يسممماون خمسمممة أسمممداس ضمممغط االختبار  6-7-2-9-2
في المائة من ثلثي ضممممغط االختبار ألوعية الصممممهاريج التي يتجاوز ضممممغط    110بار و  4,5يتجاوز ضممممغط اختبار ا   ألوعية الصممممهاريج التي ال

في المائة دون الضمممغط الذن يبدأ عنده التصمممريف. وتظل الوسممم لة    10يتجاوز   ضمممغط ال  بار. وبعد التصمممريف تغلق الوسممم لة عند 4,5اختبار ا 
وسمممم لت ن معا  لتشأيف الضممممغط   يمنع  ذا الشممممرط اسممممتشدام وسمممم لة لتشأيف التفريغ أو مغلقة عند جميع الضممممغوط التي تكون أدنى من ذلك. وال

 ولتشأيف التفريغ.
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صمم الت األنبوبية والترك بات األنبوبية عن أربعة أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى  ال يقل ضممغط االنفجار في جميع التو  6-7-2-5-10
وسم لة أخرى )باسمتثناء وسمائل  أربعة أمثال الضمغط الذن قد يتعرض له الصمهريج أثناء الشدمة بفعل مضمشة أو المسمموح به لوعاء الصمهريج أو

 تشأيف الضغط(.

 الصمامات والتوابع.تستشدم المعادن الطروقة في بناء  6-7-2-5-11

أن تصمل إلى درجة حرارة يتجاوز ف ها ضمغط الصمهريج ضمغط   يمكن لمادة ما يراق  بح ا ال يصممم نظام التسمش ن أو 6-7-2-5-12
 التشغ ل األقصى المسموح به أو يسب  خطورة أخرى )مثل التحلل الحرارن الشطر(.

يجوز  إذا كانت مغمورة تماما . وال اقة لعناصممر التسممش ن الداخلية إالتوفر الط يراق  بح ا ال يصمممم نظام التسممش ن أو 6-7-2-5-13
في   80درجة حرارة الغالف لعناصممر التسممش ن الشارجية   بأن حال أن تتجاوز درجة حرارة سممطح عناصممر التسممش ن لمعدات التسممش ن الداخلية أو

 س(.ºالمائة من درجة حرارة اشتعال المادة المنقولة )بدرجات 

 ملي أمب ر.   100كهربائي داخل الصهريج، يزود بقاطع تيار بالتسرب األرضي أقل من    تسش نذا رك  نظام  إ 6-7-2-5-14

تقل  ال تكون لُحجرات التحويل الكهربائي المركبة في الصمممممهاريج أية صممممملة مباشمممممرة بداخل الصمممممهريج، وتوفر حماية ال 6-7-2-5-15
 .IEC 529 أو IEC 144 وفقا  ل IP56عما يكاف  طراز 

 فتحات القاع 6-7-2-6
ال يجوز أن ُتنَقل مواد مع نة في صممممممممهاريج نقالة بها فتحات في القاع. وعندما يب ن توجيه الصممممممممهاريج النقالة المنطبق   6-7-2-6-1

ستوى تكون  ناع فتحات تحت م أن فتحات القاع محظورة، فإنه ال 6-2-5-2-4من قائمة البضائع الشطرة والوارد في    10والمب ن في العمود 
السمممممائل في وعاء الصمممممهريج عند ملئه إلى أقصمممممى حد ملء مسمممممموح به. وعند إغالق فتحة موجودة يتم ذلك بلحام قرص واحد بوعاء الصمممممهريج 

 داخليا  وخارجيا .

اع شممممممديدة اللزوجة، تزود مشارج التفريغ من الق قابلة للتبلر أو في الصممممممهاريج النقالة التي تحمل مواد مع نة صمممممملبة أو 6-7-2-6-2
لة من  يقل عن وسم لت ن لويقاف مركبت ن على التوالي ومسمتقلت ن. ويشضمع تصمميم  ذا التجه ز لموافقة السملطة المشتصمة أو ال بما اله ئة المشوَّ

 يلي: قبلها، ويتضمن ما

يمكن عمليا  من وعاء الصممممممهريج، ومصمممممممم تصممممممميما يمنع فتحه بفعل   صمممممممام حابس خارجي مرك  أقرب ما )أ(
 فعل عارض آخر؛ أوصدمة 

سممممدادة  ووسمممم لة إغالق محكمة للسمممموائل في طرف أنبوبة التفريغ، يمكن أن تكون شممممفة سممممد مربوطة ببراغي أو )ب(
 ملولبة.

، بثالث وسممممممممممممائل إغالق مركبة على التوالي 2-6-2-7-6نص عليه في  يزود كل مشرج تفريغ قاعي، باسممممممممممممتثناء ما 6-7-2-6-3
 اله ئة المشّولة من قبلها: يم  ذا التجه ز لموافقة السلطة المشتصة أوومستقلة فيما ب نها. ويشضع تصم

شمممممممفة  داخل شمممممممفة ملحومة أو صممممممممام حابس داخلي يغلق ذاتيا ، أن صممممممممام حابس داخل وعاء الصمممممممهريج أو )أ(
 تستشدم لوصلها بح ا:

 رض؛تصرف عا تصمم وسائل التحكم لتشغ ل الصمام لمنع أن فتح غ ر مقصود بفعل الصدم أو '1'

 من أسفل؛ ويمكن تشغ ل الصمام من أعلى أو '2'

 مغلقا ( من األرض؛ وإذا أمكن، يجوز التحقق من وضع الصمام )مفتوحا  أو '3'

لتر، يمكن إغالق الصمممام من موقع على   1  000تتجاوز سممعتها   وباسممتثناء الصممهاريج النقالة التي ال '4'
 الصهريج النقال يسهل الوصول إليه يكون بع دا  عن الصمام نفسه؛

 ويظل الصمام صالحا  للعمل في حالة عط  الوس لة الشارجية للتحكم في تشغ ل الصمام؛ '5'
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 يمكن عمليا  من وعاء الصهريج؛ وصمام حابس خارجي مرك  أقرب ما )ب(

 سدادة ملولبة.  ق محكمة للسوائل في طرف أنبوبة التفريغ، يمكن أن يكون شفة سد مربوطة ببراغي أو ووس لة إغال  )ج( 

  )أ( 3- 6- 2- 7- 6في حالة وعاء الصمممهريج المبطن، يمكن االسمممتعاضمممة عن الصممممام الحابس الداخلي المنصممموص عليه في   6-7-2-6-4
لة من قبلها. شتصة أوبصمام حابس خارجي إضافي. ويستوفي الصانع اشتراطات السلطة الم  اله ئة المشوَّ

 تجهيزات األمان 6-7-2-7
تزود جميع الصممهاريج النقالة بوسمم لة واحدة على األقل لتشأيف الضممغط. وتصمممم جميع وسممائل األمان وتبنى وتوضممع  6-7-2-7-1

لة من قبلها. عل ها العالمات بطريقة تستوفي اشتراطات السلطة المشتصة أو  اله ئة المشوَّ

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-8
  لتر، وكل حج رة مسمتقلة من ُحجرات الصمهريج النقال ذات سمعة مماثلة،  1 900تقل سمعته عن  يزود كل صمهريج نقال ال  6-7-2-8-1

م )قابل للكسمر( أو بوسم لة أو عنصمر قابل لالنصمهار بالتوازن مع   أوثر لتشأيف الضمغط من النوع المحمل بنابض وربما يزود أيضما  بقرص َقصم 
  . وتكون وسممائل 6- 2- 5- 2- 4في توجيه الصممهاريج النقالة المنطبق، الوارد في    3- 8- 2- 7- 6إذا كانت محظورة بموج    الوسممائل المحملة بنابض إال 

 من سشونة المحتويات.  التصريف أو  الفرال، الناتج من الملء أو  ف الضغط ذات سعة كافية لمنع تمزق وعاء الصهريج بسب  زيادة الضغط أو تشأي 

 تكّون أن ضغط زائد خطر. تسرب السائل، أو تصمم وسائل تشأيف الضغط بح ا تمنع دخول أن مواد غريبة، أو 6-7-2-8-2

من قائمة البضمممممممممممائع الشطرة   10بناء على توجيه الصمممممممممممهاريج النقالة المنطبق، المب ن في العمود   في حالة مواد مع نة 6-7-2-8-3
، يتع ن أن تشضمممممع وسممممم لة تشأيف الضمممممغط في الصمممممهريج النقال لموافقة السممممملطة المشتصمممممة، إذا تطل  األمر ذلك. 6-2-5-2-4والوارد في  

بوسمممم لة لتشأيف الضممممغط مصممممنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يتع ن أن يكن الصممممهريج النقال في الشدمة المشصممممصممممة له مزودا   لم وما
حالة إدخال قرص قصمم على التوالي مع  تتضممن وسم لة األمان قرصما  قصمما  )قابال للكسمر( يسمبق وسم لة لتشأيف الضمغط محملة بنابض. وفي

مؤشمممر دل لي  لة تشأيف الضمممغط بمانومتر لقياس الضمممغط أووسممم لة تشأيف الضمممغط المطلوبة، يزود الح ز الذن يقع ب ن القرص القصمممم ووسممم  
تسمري  فيه، األمر الذن يمكن أن يسمب  قصمور نظام تشأيف الضمغط. وينكسمر القرص القصمم عند   انثقابه أو مناسم  لكشم  انكسمار القرص أو

 في المائة على ضغط بدء التصريف الذن تتم ز به وس لة التشأيف. 10ضغط اسمي يزيد بنسبة 

لتر بوسممممم لة لتشأيف الضمممممغط يمكن أن تكون قرصممممما  قصمممممما  إذا كان  1 900يزود كل صمممممهريج نقال تقل سمممممعته عن  6-7-2-8-4
حالة عدم اسممممممتشدام وسمممممم لة تشأيف للضممممممغط محملة بنابض، يضممممممبط القرص القصممممممم  . وفي1-11-2-7-6القرص يسممممممتوفي اشممممممتراطات    ذا

يتمزق عند ضمغط اسممي مسماٍو لضمغط االختبار. وباإلضمافة إلى ذلك، يجوز اسمتعمال عناصمر قابلة لالنصمهار تفي باالشمتراطات الواردة  بح ا
 .1-10-2-7-6في 

عندما يكون وعاء الصمهريج مجهزا  لتصمريف الضمغط، يزود خط الدخول بوسم لة لتشأيف الضمغط مضمبوطة للعمل عند  6-7-2-8-5
د بصمام حابس يرك  أقرب ما  التشغ ل األقصى المسموح به لوعاء الصهريج، كما   يتجاوز ضغط  ضغط ال   يمكن عمليا  من وعاء الصهريج.  يزوَّ

 ضبط وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-9
في ظروف االرتفاع الزائد في درجة الحرارة، نظرا  لوجوب عدم تعريض  تشمممممتغل وسمممممائل تشأيف الضمممممغط إال يراعى أال 6-7-2-9-1

 (.2-12-2-7-6وعاء الصهريج لتقلبات مفرطة في الضغط أثناء ظروف النقل العادية )انظر 

تضمممبط وسممم لة تشأيف الضمممغط المطلوبة لتبدأ التصمممريف عند ضمممغط اسممممي يسممماون خمسمممة أسمممداس ضمممغط االختبار  6-7-2-9-2
في المائة من ثلثي ضممممغط االختبار ألوعية الصممممهاريج التي يتجاوز ضممممغط    110بار و  4,5يتجاوز ضممممغط اختبار ا   ألوعية الصممممهاريج التي ال

في المائة دون الضمممغط الذن يبدأ عنده التصمممريف. وتظل الوسممم لة    10يتجاوز   ضمممغط ال  بار. وبعد التصمممريف تغلق الوسممم لة عند 4,5اختبار ا 
وسمممم لت ن معا  لتشأيف الضممممغط   يمنع  ذا الشممممرط اسممممتشدام وسمممم لة لتشأيف التفريغ أو مغلقة عند جميع الضممممغوط التي تكون أدنى من ذلك. وال

 ولتشأيف التفريغ.
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 العناصر القابلة لالنصهار 6-7-2-10
يتجاوز الضممممممممغط في وعاء  س شممممممممريطة أال149ºس و110ºتعمل العناصممممممممر القابلة لالنصممممممممهار عند درجة حرارة ب ن   6-7-2-10-1

تكون   الصممهريج عند درجة انصممهار العنصممر ضممغط االختبار. وتوضممع  ذه العناصممر في قمة الوعاء على أن تكون مداخلها في ح ز البشار وال
بار،  2,65سمممتشدم العناصمممر القابلة لالنصمممهار على الصمممهاريج النقالة التي يتجاوز ضمممغط اختبار ا ت  بأن حال محمية من الحرارة الشارجية. وال

العناصر القابلة لالنصهار التي  . أما 2- 3 الفصل من قائمة البضائع الشطرة الواردة في  11في العمود   TP36أن تكون مقررة بالحكم الشاص  إال
ة لنق  ل مواد ذات درجة حرارة عالية فتصمممم بح ا تعمل عند درجة حرارة أعلى من أقصممى درجة حرارة تحدث أثناء تسممتشدم على الصممهاريج النقالة المعدَّ

لة من قبلها.  النقل وتشضع لموافقة السلطة المشتصة أو   اله ئة المشوَّ

 األقراص القصمة 6-7-2-11

، تضمممبط األقراص القصممممة بح ا تتمزق عند ضمممغط اسممممي يسممماون ضمممغط  3-8-2-7-6 و محدد في  باسمممتثناء ما 6-7-2-11-1
في حالة    3-8-2-7-6و 1-5-2-7-6االختبار على كامل المدى المصممممممممممم لدرجات الحرارة. ويولى ا تمام خاص لالشمممممممممتراطات الواردة في 

 استشدام األقراص القصمة.

 في الصهريج النقال. تكون  ذه األقراص مناسبة لضغوط التفريغ التي قد تحدث 6-7-2-11-2

 معدل التصريف في وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-12

 يكون الحد األدنى لمسمممممممممممماحة المقطع العرضممممممممممممي للتصممممممممممممريف في وسمممممممممممم لة تشأيف الضممممممممممممغط المحملة بنابض المب نة  6-7-2-12-1
ف التفريغ، في حالة  تقل مسمممممممممممماحة المقطع العرضممممممممممممي للتصممممممممممممريف في وسممممممممممممائل تشأي  مم. وال  31,75معادال  لفتحة قطر ا   1-8-2-7-6في 

 .2مم 284استشدامها، عن  

في حالة اإلحاطة الكاملة للصمممممممهريج النقال بالن ران، يكون معدل التصمممممممريف المجّمع لوسمممممممائل تشأيف الضمممممممغط )مع مراعاة   2- 12- 2- 7- 6
عندما تزود وسممائل تشأيف   بنابض أو انشفاض التصممريف عندما يكون الصممهريج النقال مزودا  بأقراص قصمممة تسممبق وسممائل تشأيف الضممغط المحملة 

في المائة فوق ضممممغط بدء التصممممريف الذن    20 الضممممغط المحملة بنابض بأداة تحول دون مرور الله ( كافيا  لوق  الضممممغط في وعاء الصممممهريج عند 
امل المطلوب للتشأيف. ويمكن  تتم ز به وس لة تحديد الضغط. ويمكن استشدام وسائل لتشأيف الضغط عند الطوارئ من أجل بلول معدل التصريف الك 

توليفة من المكون القابل لالنصمممهار والقرص القصمممم.  مكونات أقراص قصممممة أو  محملة بنابض، أو  أن تكون  ذه الوسمممائل مكونات قابلة لالنصمممهار أو 
 . 3- 2- 12- 2- 7- 6الوارد في    الجدول  أو   1- 2- 12- 2- 7- 6ويمكن تحديد معدل التصريف اإلجمالي لوسائل التشأيف باستشدام المعادلة الواردة في  

تستشدم المعادلة التالية لتع  ن معدل التصريف اإلجمالي المطلوب لوسائل التشأيف الذن يمثل مجموع فرادى معدالت   2-1- 12- 2- 7- 6
 التصريف لجميع الوسائل المستشدمة:

M
ZT

LC
FA4.12Q

82.0

=  

 ح ا: 

Q =  ثانية( في الظروف القياسمممممممممية:/ 3باألمتار المك بة في الثانية )م الحد األدنى المطلوب لمعدل تصمممممممممريف الهواء  
 كلفن(؛ 273س )0ºبار ودرجة حرارة  1ضغط 

F = يلي: معامل العزل الحرارن وةيمته كما 

 ؛ F=  1 ألوعية الصهاريج غ ر المعزولة

 F = U(649-t)/13.6 لألوعية المعزولة

 ح ا: 0,25ولكن ليس بأن حال أقل من 
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U  = 38عند  1-كلفن 2-معامل االنتقال الحرارن للمادة العازلة، بوحدات ك لووات/مºس 

t = ( درجممة الحرارة الفعليممة للمممادة أثنمماء الممملءº؛ وعنممدممما تكون  ممذه الممدرجممة غ ر معروفممة لتكن)س  = 

t15º:س 

المب نة أعاله ألوعية الصمممهاريج المعزولة شمممريطة أن يكون العزل مسمممتوفيا   Fويمكن اسمممتشدام ةيمة   
 ؛4-2-12-2-7-6لالشتراطات المب نة في 

A = المساحة الشارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار المربعة؛ 

Z = معممماممممل االنضممممممممممممممغممماط الغمممازن في حمممالمممة التراوم )عنمممدمممما يكون  مممذا المعممماممممل غ ر معروف، لتكن 
 = Z1,0؛) 

T = ( درجة الحرارة المطلقة بالكلفنº+فوق مستوى وسائل تشأيف الضغط في حالة التراوم؛273س ) 

L = الحرارة الكامنة لتبش ر السائل بوحدات ك لوجول/وغ في حالة التراوم؛ 

M = الوزن الجزيئي للغاز المنصرف؛ 

C =  ثابت يشتق من إحدى المعادالت التالية كدالة في النسبةk  النوعية:للحرارة 

 ح ا:

pc = الحرارة النوعية عند ضغط ثابت؛ 

vc = .الحرارة النوعية عند حجم ثابت 

 :k >1وعندما تكون  

 غ ر معروفة: k أو k =1وعندما تكون  

 2.7183= الثابت الرياضي  eح ا 

 أيضا  من الجدول التالي: Cويمكن أخذ ةيمة  
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 

1k
1k

1k
2kC

−
+









+
=

607.01
==

e
C

v 

p 
C 

C k = 

- 346 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



U=ك لووات/م بوحدات العازلة، للمادة الحرارن االنتقال س38ºعند 1-كلفن2-معامل

t=( درجممة الحرارة الفعليممة للمممادة أثنمماء الممملءºلتكن معروفممة غ ر الممدرجممة تكون ممذه وعنممدممما =س(؛

t15º:س

مسمممتوفيا Fويمكن اسمممتشدام ةيمة  العزل يكون أن شمممريطة المعزولة الصمممهاريج ألوعية أعاله المب نة
؛4-2-12-2-7-6لالشتراطات المب نة في 

A=المساحة الشارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار المربعة؛

Z=لتكن معروف، غ ر المعممماممممل يكون مممذا )عنمممدمممما التراوم حمممالمممة في الغمممازن االنضممممممممممممممغممماط معممماممممل
 = Z1,0؛)

T=( درجة الحرارة المطلقة بالكلفنº+التراوم؛273س حالة في الضغط تشأيف وسائل مستوى فوق )

L=الحرارة الكامنة لتبش ر السائل بوحدات ك لوجول/وغ في حالة التراوم؛

M=المنصرف؛ للغاز الجزيئي الوزن

C= ثابت يشتق من إحدى المعادالت التالية كدالة في النسبةk النوعية:للحرارة

ح ا:

pc=الحرارة النوعية عند ضغط ثابت؛

vc=.الحرارة النوعية عند حجم ثابت

تكون :k >1وعندما

تكون غ ر معروفة:kأوk =1وعندما

2.7183= الثابت الرياضي eح ا 

التالي:Cويمكن أخذ ةيمة  الجدول من أيضا 
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

1k
1k

1k
2kC

−
+









+
=

607.01
==

e
C

v

p

C
Ck =
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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 

المب نة أعاله، يمكن أن يحدد معدل تصمممممممريف وسمممممممائل التشأيف في أوعية الصمممممممهاريج لنقل السممممممموائل  وكبديل للمعادلة  2-2- 12- 2- 7- 6
وتضمممممممبط تبعا  لذلك عندما يكون وعاء الصمممممممهريج معزوال .   F   =1. ويفترض  ذا الجدول ةيمة عزل 3-2-12-2-7-6للجدول الوارد في  وفقا  

 وفيما يلي ةيم أخرى مستشدمة في تحديد  ذا الجدول:

M = 86,7 
L  = 334,94 ك لوجول/وغ 
Z  = 1 
T  = 394 كلفن 
C = 0,607 

بار  1 في الثانية عند ضممممممممممممغط، باألمتار المك بة من الهواء Qالحد األدنى لمعدل التفريغ الالزم في حاالت الطوارئ،  2-3- 12- 2- 7- 6
 كلفن(. 273س )ºودرجة حرارة صفر

A 
 (2المساحة المعرضة )م

Q 
 من الهواء في الثانية( 3)م

A 
 (2المساحة المعرضة )م

Q 
 من الهواء في الثانية(  3)م

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 
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 
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لة من قبلها.  تشضع منظومة العزل المستشدمة ألغراض تقل ل معدل التنأيس لموافقة السلطة المشتصة أو 2-4- 12- 2- 7- 6 اله ئة المشوَّ
 جميع الحاالت، تستوفى الشروط التالية في منظومات العزل المعتمدة لهذا الغرض: وفي

 س؛649ºأن تظل فعالة في جميع درجات الحرارة حتى  )أ(

 أعلى. س أو700ºوتغل  بمادة درجة انصهار ا  )ب(

 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-13
 يلي: توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وس لة لتشأيف الضغط تتضمن ما 6-7-2-13-1

 س( التي يبدأ عند ا عمل وس لة التصريف؛ºحرارة )درجة ال و لوباسكال( أو ةيمة الضغط )بار أو )أ(

 والحد األقصى المسموح به للتفاوت عند ضغط التصريف للوسائل المحملة بنابض؛ )ب(

 ودرجة الحرارة المرج ية المناظرة للضغط المقدر لألقراص القصمة؛ )ج(

 النصهار؛والحد األقصى المسموح به للتفاوت في درجة الحرارة للمكونات القابلة ل )د(

العناصمممممر القابلة  األقراص القصممممممة أو ومعدل التصمممممريف المقدر لوسممممم لة تشأيف الضمممممغط المحملة بنابض أو )ه(
 ث(؛/3لالنصهار، باألمتار المك بة القياسية من الهواء في الثانية )م

  العناصممممر  األقراص القصمممممة أو  ومسمممماحة المقطع العرضممممي للتصممممريف لوسمممم لة تشأيف الضممممغط المحملة بنابض أو  )و(
 (؛2القابلة لالنصهار، بالمليمترات المربعة )مم

 وتب ن المعلومات التالية أيضا  كلما أمكن عمليا :

 الكتالوج ذن الصلة. اسم الصانع ورقم )ز(

يحدد معدل التصمممممريف المقدر الذن يب ن على وسمممممائل تشأيف الضمممممغط المحملة بنابض وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د   6-7-2-13-2
 .ISO 4126-7:2004 والم يار رقم ISO 4126-1:2004 القياسي رقم

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-14
عائق إلى وسمم لة األمان.  سممماح بمرور التصممريف المطلوب باليكون حجم توصمم الت وسممائل تشأيف الضممغط كافيا  لل 6-7-2-14-1

ح ن يكون الصممممهريج مزودا  بوسممممائل مزدوجة ألغراض الصمممميانة  يرك  أن صمممممام حابس ب ن وعاء الصممممهريج ووسممممائل تشأيف الضممممغط إال وال
أن تكون الصممممممامات  ضمممممع مفتوح أوألسمممممباب أخرى وتكون الصممممممامات الحابسمممممة التي تشدم وسمممممائل التصمممممريف العاملة بالفعل محكمة في و  أو

يكون  ناع   الحابسمة متصملة بعضمها ببعض بنظام إحكام يجعل وسم لة واحدة على األقل من الوسمائل المزدوجة في وضمع التشمغ ل المسمتمر. وال
إلى تلك الوسمم لة.  يوق  التدفق من وعاء الصممهريج إلى وسمم لة لتشأيف الضممغط قد يقلل أو أن حاجز في أية فتحة تؤدن إلى وسمم لة تنأيس أو

السمموائل المنصممرفة في الجو   األناب   الشارجة من مشارج وسممائل تشأيف الضممغط، في حالة اسممتشدامها، البشار أو وتصممرف وسممائل التنأيس أو
 دون أن تسب  سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التشأيف.

 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-15
يمكن عمليا  من المركز الطولي   لتشأيف الضممممغط في قمة وعاء الصممممهريج في وضممممع أقرب مايكون مدخل أية وسمممم لة   6-7-2-15-1

والعرضممممممي للوعاء. وتقع مداخل جميع وسممممممائل تشأيف الضممممممغط، تحت ظروف الملء األقصممممممى، في ح ز البشار من الوعاء، وتكون الوسممممممائل 
للهوبمة يكون البشمار المنطلق موجهما  بع مدا  عن وعماء الصممممممممممممممهريج  حمالمة المواد ا بح ما تكفمل تصممممممممممممممريف البشمار المنطلق بمدون عوائق. وفي مرتبمة

يشفض ذلك من المعدل المطلوب   تجعله يتالمس مع الوعاء. ويسمممممممممح باسممممممممتشدام وسممممممممائل واةية تحرف مسممممممممار البشار، شممممممممريطة أال بطريقة ال
 التصريف. لوس لة
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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 

المب نة أعاله، يمكن أن يحدد معدل تصمممممممريف وسمممممممائل التشأيف في أوعية الصمممممممهاريج لنقل السممممممموائل  وكبديل للمعادلة  2-2- 12- 2- 7- 6
وتضمممممممبط تبعا  لذلك عندما يكون وعاء الصمممممممهريج معزوال .   F   =1. ويفترض  ذا الجدول ةيمة عزل 3-2-12-2-7-6للجدول الوارد في  وفقا  

 وفيما يلي ةيم أخرى مستشدمة في تحديد  ذا الجدول:

M = 86,7 
L  = 334,94 ك لوجول/وغ 
Z  = 1 
T  = 394 كلفن 
C = 0,607 

بار  1 في الثانية عند ضممممممممممممغط، باألمتار المك بة من الهواء Qالحد األدنى لمعدل التفريغ الالزم في حاالت الطوارئ،  2-3- 12- 2- 7- 6
 كلفن(. 273س )ºودرجة حرارة صفر

A 
 (2المساحة المعرضة )م

Q 
 من الهواء في الثانية( 3)م

A 
 (2المساحة المعرضة )م

Q 
 من الهواء في الثانية(  3)م

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 
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 
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لة من قبلها.  تشضع منظومة العزل المستشدمة ألغراض تقل ل معدل التنأيس لموافقة السلطة المشتصة أو 2-4- 12- 2- 7- 6 اله ئة المشوَّ
 جميع الحاالت، تستوفى الشروط التالية في منظومات العزل المعتمدة لهذا الغرض: وفي

 س؛649ºأن تظل فعالة في جميع درجات الحرارة حتى  )أ(

 أعلى. س أو700ºوتغل  بمادة درجة انصهار ا  )ب(

 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-13
 يلي: توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وس لة لتشأيف الضغط تتضمن ما 6-7-2-13-1

 س( التي يبدأ عند ا عمل وس لة التصريف؛ºحرارة )درجة ال و لوباسكال( أو ةيمة الضغط )بار أو )أ(

 والحد األقصى المسموح به للتفاوت عند ضغط التصريف للوسائل المحملة بنابض؛ )ب(

 ودرجة الحرارة المرج ية المناظرة للضغط المقدر لألقراص القصمة؛ )ج(

 النصهار؛والحد األقصى المسموح به للتفاوت في درجة الحرارة للمكونات القابلة ل )د(

العناصمممممر القابلة  األقراص القصممممممة أو ومعدل التصمممممريف المقدر لوسممممم لة تشأيف الضمممممغط المحملة بنابض أو )ه(
 ث(؛/3لالنصهار، باألمتار المك بة القياسية من الهواء في الثانية )م

  العناصممممر  األقراص القصمممممة أو  ومسمممماحة المقطع العرضممممي للتصممممريف لوسمممم لة تشأيف الضممممغط المحملة بنابض أو  )و(
 (؛2القابلة لالنصهار، بالمليمترات المربعة )مم

 وتب ن المعلومات التالية أيضا  كلما أمكن عمليا :

 الكتالوج ذن الصلة. اسم الصانع ورقم )ز(

يحدد معدل التصمممممريف المقدر الذن يب ن على وسمممممائل تشأيف الضمممممغط المحملة بنابض وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د   6-7-2-13-2
 .ISO 4126-7:2004 والم يار رقم ISO 4126-1:2004 القياسي رقم

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-14
عائق إلى وسمم لة األمان.  سممماح بمرور التصممريف المطلوب باليكون حجم توصمم الت وسممائل تشأيف الضممغط كافيا  لل 6-7-2-14-1

ح ن يكون الصممممهريج مزودا  بوسممممائل مزدوجة ألغراض الصمممميانة  يرك  أن صمممممام حابس ب ن وعاء الصممممهريج ووسممممائل تشأيف الضممممغط إال وال
أن تكون الصممممممامات  ضمممممع مفتوح أوألسمممممباب أخرى وتكون الصممممممامات الحابسمممممة التي تشدم وسمممممائل التصمممممريف العاملة بالفعل محكمة في و  أو

يكون  ناع   الحابسمة متصملة بعضمها ببعض بنظام إحكام يجعل وسم لة واحدة على األقل من الوسمائل المزدوجة في وضمع التشمغ ل المسمتمر. وال
إلى تلك الوسمم لة.  يوق  التدفق من وعاء الصممهريج إلى وسمم لة لتشأيف الضممغط قد يقلل أو أن حاجز في أية فتحة تؤدن إلى وسمم لة تنأيس أو

السمموائل المنصممرفة في الجو   األناب   الشارجة من مشارج وسممائل تشأيف الضممغط، في حالة اسممتشدامها، البشار أو وتصممرف وسممائل التنأيس أو
 دون أن تسب  سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التشأيف.

 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-2-15
يمكن عمليا  من المركز الطولي   لتشأيف الضممممغط في قمة وعاء الصممممهريج في وضممممع أقرب مايكون مدخل أية وسمممم لة   6-7-2-15-1

والعرضممممممي للوعاء. وتقع مداخل جميع وسممممممائل تشأيف الضممممممغط، تحت ظروف الملء األقصممممممى، في ح ز البشار من الوعاء، وتكون الوسممممممائل 
للهوبمة يكون البشمار المنطلق موجهما  بع مدا  عن وعماء الصممممممممممممممهريج  حمالمة المواد ا بح ما تكفمل تصممممممممممممممريف البشمار المنطلق بمدون عوائق. وفي مرتبمة

يشفض ذلك من المعدل المطلوب   تجعله يتالمس مع الوعاء. ويسمممممممممح باسممممممممتشدام وسممممممممائل واةية تحرف مسممممممممار البشار، شممممممممريطة أال بطريقة ال
 التصريف. لوس لة
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ل ن إلى  6-7-2-15-2 وسمممائل تشأيف الضمممغط، ولحماية  ذه الوسمممائل من العط   تتشذ ترت بات لمنع وصمممول األشمممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الصهريج النقال.

 وسائل القياس 6-7-2-16
وسممممائل القياس المصممممنوعة من مواد  شممممة أخرى، إذا كانت تتالمس  ال تسممممتشدم وسممممائل تحديد المنسمممموب الزجاجية أو 6-7-2-16-1

 مباشرة مع محتويات الصهريج.

 الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرابط الرفع والتثبيتدعائم  6-7-2-17
تصممم الصمهاريج النقالة وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. وتؤخذ في االعتبار في  ذا الجان  من  6-7-2-17-1

ترك بات   حماالت أو أطر أو   مزالق أو. ويسممممح بترك  13-2-2-7-6وعامل األمان المب ن في   12-2-2-7-6التصمممميم القوى المب نة في  
 مماثلة أخرى.

يسممب  مجموع اإلجهادات التي تسممببها دعائم الصممهريج )مثل الحّماالت، إطار الحماية، وما إلى ذلك( ووسممائل رفع  يتع ن أال  6-7-2-17-2
 ع وتثب ت دائمة على جميع الصممممهاريج النقالة.الصممممهريج النقال وتثب ته إجهادا  مفرطا  في أن جزء من أجزاء وعاء الصممممهريج. وترك  وسممممائل رف

 ويفضل ترك بها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثب تها في ألواح التقوية الموجودة على الصهريج عند نقط التدعيم.

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم واألطر. 6-7-2-17-3

يكون باإلمكان إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية. وتكون وسممممائل إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية جزءا  دائما  من هيكل   6-7-2-17-4
 3,65يتجاوز طولها   يلزم وجود مناشممممم  للروافع الشممممموكية قابلة لوغالق في الصمممممهاريج النقالة التي ال مربوطة به بصمممممفة دائمة. وال الحماية أو

 أمتار شريطة:

 ن وعاء الصهريج مع جميع الترك بات محميا  بصورة ج دة من خطر االصطدام بنصل الرافعة الشوكية؛أن يكو  )أ(

 النقال. وأال تقل المسافة ب ن مراوز مناش  الروافع الشوكية عن نص  الطول األقصى للصهريج )ب(

، تحمى أوعية الصهاريج ومعدات 2-1-2-4تكون الصهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسبما  و مب ن في  عندما ال 6-7-2-17-5
  االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يسمممتبعد انطالق محتويات الطولي أو  التشمممغ ل من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصمممدم الجانبي أو 

 انقالب الصهريج النقال فوق ترك باته. وتتضمن أمثلة الحماية: وعاء الصهريج لدى الصدم أو

اية من تأث ر الصممممدم الجانبي، التي قد تتكون من اسممممتشدام قضممممبان طولية لحماية وعاء الصممممهريج من الحم )أ(
 الجانب ن عند مستوى خط الوسط؛

قضمممممبان تدعيم تثبت عبر هيكل   حماية الصمممممهريج النقال من االنقالب، التي يمكن أن تتكون من حلقات أو )ب(
 الحماية؛

 إطار؛ مكن أن تتكون من مصد أوالحماية من الصدم الشلفي، التي ي  )ج(

  االنقالب باسممتشدام هيكل للحماية تنطبق عليه مواصممفات حماية وعاء الصممهريج من العط  بسممب  الصممدم أو  )د(
 .ISO 1496-3:1995 م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 اعتماد التصميم 6-7-2-18
لة من قبلها شممهادة اعتماد للتصممميم لكل تصممميم جديد لصممهريج نقال. وتف د  ذه   تصممدر السمملطة المشتصممة أو  1- 18- 2- 7- 6 اله ئة المشوَّ

الشمهادة بأن السملطة المشتصمة قد فحصمت الصمهريج النقال، وأنه مناسم  للغرض المشصمص له ويسمتوفي اشمتراطات  ذا الفصمل، واألحكام الشاصمة  
، إذا كانت  ذه االحكام تنطبق. وعند إنتاج مجموعة من الصممممهاريج  2- 3قائمة البضممممائع الشطرة في الفصممممل  وفي  2- 4بالمواد المب نة في الفصممممل  

يج،  النقالة بدون تغ  ر في التصمممممميم، تكون الشمممممهادة صمممممالحة للمجموعة كلها. ويتع ن أن تشممممم ر الشمممممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي للصمممممهر 
االعتماد من  االعتماد. ويتكون رقم  مسمممممموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصمممممهريج ومواد البطانة )حسمممممبما ينطبق( ورقم مجموعة المواد ال  والمواد أو 
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،  ( 2) في أراضمممممممممممم ها، المب نة بالعالمة المم زة المسممممممممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي  عالمة الدولة التي منح االعتماد  العالمة المم زة أو 
. ويجوز اسممممممتشدام اعتماد التصممممممميم العتماد صممممممهاريج نقالة أصممممممغر  2- 1- 7- 6. وتذكر في الشممممممهادة أن ترت بات بديلة وفقا  للفقرة  التسممممممج ل  ورقم 

 مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالسمك نفسه باستشدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق وتوابع مكافئة. 

 اختبار النموذج األولي الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم المعلومات التالية على األقل:يتضمن تقرير   6-7-2-18-2

للتوح ممممد القيمممماسممممممممممممممي، رقم )أ( المنظمممممة الممممدوليممممة  اختبممممار إطممممار الحمممممايممممة المنطبق، المب ن في م يممممار   نتممممائج 
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛3-19-2-7-6ونتائج الفحص األولي واالختبار الواردين في  )ب(

 ح ن ينطبق. 1-19-2-7-6ونتائج اختبار الصدم الوارد في  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-2-19
 ، 1972(،  CSCسممممالمة الحاويات ) ل ال تسممممتشدم الصممممهاريج النقالة التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية  1- 19- 2- 7- 6

تصممميم الختبار الصممدم الطولي الدينامي المب ن في دل ل االختبارات والمعاي ر،  تؤ ل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل  بصمميغتها المعدلة، ما لم
 .41الجزء الرابع، القسم 

يفحص ويشتبر وعاء الصمهريج وأجزاء معدات كل صمهريج نقال قبل تشمغ له للمرة األولى )الفحص واالختبار األوليان(   6-7-2-19-2
سمممممممممممنوات( مع فحص واختبار دوري ن وسمممممممممممط  ن )الفحص  5واالختبار الدوريان كل    تتجاوز خمس سمممممممممممنوات )الفحص وبعد ذلك على فترات ال
 2,5سممممممنوات. ويمكن تنف ذ الفحص واالختبار كل   5 سممممممنة( في منتصمممممم  الفترة ب ن الفحص واالختبار الدوري ن كل 2,5واالختبار الدوريان كل 

ن بصمممرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن إذا اقتضمممى أشمممهر من التاري  المحدد له. وينفذ فحص واختبار اسمممتثنائيا 3سمممنة خالل  
 .7-19-2-7-6األمر ذلك بموج  

يتضممممن الفحص واالختبار األوليان للصمممهريج النقال مراجعة لشصمممائص التصمممميم، وفحصممما  داخليا  وخارجيا  للصمممهريج  6-7-2-19-3
نقلها فيه، واختبارا  للضممممغط. وقبل تشممممغ ل الصممممهريج النقال للمرة األولى، يجرى أيضمممما   النقال وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للمواد المقرر 

، اختبار لمنع التسمرب واختبار للتشمغ ل السمليم لجميع معدات التشمغ ل. وبعد إجراء اختبار الضمغط على وعاء الصمهريج وترك باته كال على حدة
 تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسرب.

سمنوات فحصما  داخليا  وخارجيا ، وكقاعدة عامة اختبارا  للضمغط   5يتضممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل  6-7-2-19-4
تسمممم ل أثناء النقل يمكن االسممممتعاضممممة عن   األّوالة والتي ال لنقل مواد صمممملبة غ ر المواد السممممامة أو تسممممتشدم إال اله درولي. وللصممممهاريج التي ال

ينزع  مرة ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به بشممرط موافقة السمملطة المشتصممة. وال 1,5اله درولي باختبار ضممغط مناسمم  يبلغ  اختبار الضممغط  
بمالقمدر الالزم إلجراء تق يم موثوق لحمالمة الصممممممممممممممهريج النقمال. وبعمد إجراء اختبمار الضممممممممممممممغط على وعماء  إلى ذلمك إال التغليف والعزل الحرارن ومما

 على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسرب.  الصهريج وترك باته كال

سمممنة يتضممممنان على األقل فحصممما  داخليا  وخارجيا  للصمممهريج النقال  2,5الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل   6-7-2-19-5
اختبارا  للتحقق من التشمغ ل السمليم لجميع معدات التشمغ ل. وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للمواد المتوخى نقلها فيه، واختبارا  لمنع التسمرب و 

بالقدر المطلوب إلجراء تق يم موثوق لحالة الصممهريج النقال. وللصممهاريج النقالة المشصممصممة   إلى ذلك إال العزل الحرارن وما ينزع الغالف أو وال
طرائق فحص تحدد ا  االسمتعاضمة عنه بطرائق اختبار أخرى أو سمنة أو  2,5لنقل مادة واحدة، يمكن االسمتغناء عن الفحص الداخلي الدورن كل 

لة من قبلها. السلطة المشتصة أو  اله ئة المشوَّ

سممممممنوات على   5يعرض للنقل بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن كل  ال ي بأ الصممممممهريج النقال أو 6-7-2-19-6
قل صممهريج نقال م بأ قبل تاري  انتهاء صممالحية آخر فحص واختبار خالل فترة  . غ ر أنه يمكن ن 2-19-2-7-6النحو المنصمموص عليه في 

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 الطرق.للس ر على  1968اتفاةية ف  نا لعام 
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ل ن إلى  6-7-2-15-2 وسمممائل تشأيف الضمممغط، ولحماية  ذه الوسمممائل من العط   تتشذ ترت بات لمنع وصمممول األشمممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الصهريج النقال.

 وسائل القياس 6-7-2-16
وسممممائل القياس المصممممنوعة من مواد  شممممة أخرى، إذا كانت تتالمس  ال تسممممتشدم وسممممائل تحديد المنسمممموب الزجاجية أو 6-7-2-16-1

 مباشرة مع محتويات الصهريج.

 الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرابط الرفع والتثبيتدعائم  6-7-2-17
تصممم الصمهاريج النقالة وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. وتؤخذ في االعتبار في  ذا الجان  من  6-7-2-17-1

ترك بات   حماالت أو أطر أو   مزالق أو. ويسممممح بترك  13-2-2-7-6وعامل األمان المب ن في   12-2-2-7-6التصمممميم القوى المب نة في  
 مماثلة أخرى.

يسممب  مجموع اإلجهادات التي تسممببها دعائم الصممهريج )مثل الحّماالت، إطار الحماية، وما إلى ذلك( ووسممائل رفع  يتع ن أال  6-7-2-17-2
 ع وتثب ت دائمة على جميع الصممممهاريج النقالة.الصممممهريج النقال وتثب ته إجهادا  مفرطا  في أن جزء من أجزاء وعاء الصممممهريج. وترك  وسممممائل رف

 ويفضل ترك بها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثب تها في ألواح التقوية الموجودة على الصهريج عند نقط التدعيم.

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم واألطر. 6-7-2-17-3

يكون باإلمكان إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية. وتكون وسممممائل إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية جزءا  دائما  من هيكل   6-7-2-17-4
 3,65يتجاوز طولها   يلزم وجود مناشممممم  للروافع الشممممموكية قابلة لوغالق في الصمممممهاريج النقالة التي ال مربوطة به بصمممممفة دائمة. وال الحماية أو

 أمتار شريطة:

 ن وعاء الصهريج مع جميع الترك بات محميا  بصورة ج دة من خطر االصطدام بنصل الرافعة الشوكية؛أن يكو  )أ(

 النقال. وأال تقل المسافة ب ن مراوز مناش  الروافع الشوكية عن نص  الطول األقصى للصهريج )ب(

، تحمى أوعية الصهاريج ومعدات 2-1-2-4تكون الصهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسبما  و مب ن في  عندما ال 6-7-2-17-5
  االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يسمممتبعد انطالق محتويات الطولي أو  التشمممغ ل من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصمممدم الجانبي أو 

 انقالب الصهريج النقال فوق ترك باته. وتتضمن أمثلة الحماية: وعاء الصهريج لدى الصدم أو

اية من تأث ر الصممممدم الجانبي، التي قد تتكون من اسممممتشدام قضممممبان طولية لحماية وعاء الصممممهريج من الحم )أ(
 الجانب ن عند مستوى خط الوسط؛

قضمممممبان تدعيم تثبت عبر هيكل   حماية الصمممممهريج النقال من االنقالب، التي يمكن أن تتكون من حلقات أو )ب(
 الحماية؛

 إطار؛ مكن أن تتكون من مصد أوالحماية من الصدم الشلفي، التي ي  )ج(

  االنقالب باسممتشدام هيكل للحماية تنطبق عليه مواصممفات حماية وعاء الصممهريج من العط  بسممب  الصممدم أو  )د(
 .ISO 1496-3:1995 م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 اعتماد التصميم 6-7-2-18
لة من قبلها شممهادة اعتماد للتصممميم لكل تصممميم جديد لصممهريج نقال. وتف د  ذه   تصممدر السمملطة المشتصممة أو  1- 18- 2- 7- 6 اله ئة المشوَّ

الشمهادة بأن السملطة المشتصمة قد فحصمت الصمهريج النقال، وأنه مناسم  للغرض المشصمص له ويسمتوفي اشمتراطات  ذا الفصمل، واألحكام الشاصمة  
، إذا كانت  ذه االحكام تنطبق. وعند إنتاج مجموعة من الصممممهاريج  2- 3قائمة البضممممائع الشطرة في الفصممممل  وفي  2- 4بالمواد المب نة في الفصممممل  

يج،  النقالة بدون تغ  ر في التصمممممميم، تكون الشمممممهادة صمممممالحة للمجموعة كلها. ويتع ن أن تشممممم ر الشمممممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي للصمممممهر 
االعتماد من  االعتماد. ويتكون رقم  مسمممممموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصمممممهريج ومواد البطانة )حسمممممبما ينطبق( ورقم مجموعة المواد ال  والمواد أو 
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،  ( 2) في أراضمممممممممممم ها، المب نة بالعالمة المم زة المسممممممممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي  عالمة الدولة التي منح االعتماد  العالمة المم زة أو 
. ويجوز اسممممممتشدام اعتماد التصممممممميم العتماد صممممممهاريج نقالة أصممممممغر  2- 1- 7- 6. وتذكر في الشممممممهادة أن ترت بات بديلة وفقا  للفقرة  التسممممممج ل  ورقم 

 مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالسمك نفسه باستشدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق وتوابع مكافئة. 

 اختبار النموذج األولي الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم المعلومات التالية على األقل:يتضمن تقرير   6-7-2-18-2

للتوح ممممد القيمممماسممممممممممممممي، رقم )أ( المنظمممممة الممممدوليممممة  اختبممممار إطممممار الحمممممايممممة المنطبق، المب ن في م يممممار   نتممممائج 
ISO 1496-3:1995؛ 

 ؛3-19-2-7-6ونتائج الفحص األولي واالختبار الواردين في  )ب(

 ح ن ينطبق. 1-19-2-7-6ونتائج اختبار الصدم الوارد في  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-2-19
 ، 1972(،  CSCسممممالمة الحاويات ) ل ال تسممممتشدم الصممممهاريج النقالة التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية  1- 19- 2- 7- 6

تصممميم الختبار الصممدم الطولي الدينامي المب ن في دل ل االختبارات والمعاي ر،  تؤ ل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل  بصمميغتها المعدلة، ما لم
 .41الجزء الرابع، القسم 

يفحص ويشتبر وعاء الصمهريج وأجزاء معدات كل صمهريج نقال قبل تشمغ له للمرة األولى )الفحص واالختبار األوليان(   6-7-2-19-2
سمممممممممممنوات( مع فحص واختبار دوري ن وسمممممممممممط  ن )الفحص  5واالختبار الدوريان كل    تتجاوز خمس سمممممممممممنوات )الفحص وبعد ذلك على فترات ال
 2,5سممممممنوات. ويمكن تنف ذ الفحص واالختبار كل   5 سممممممنة( في منتصمممممم  الفترة ب ن الفحص واالختبار الدوري ن كل 2,5واالختبار الدوريان كل 

ن بصمممرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن إذا اقتضمممى أشمممهر من التاري  المحدد له. وينفذ فحص واختبار اسمممتثنائيا 3سمممنة خالل  
 .7-19-2-7-6األمر ذلك بموج  

يتضممممن الفحص واالختبار األوليان للصمممهريج النقال مراجعة لشصمممائص التصمممميم، وفحصممما  داخليا  وخارجيا  للصمممهريج  6-7-2-19-3
نقلها فيه، واختبارا  للضممممغط. وقبل تشممممغ ل الصممممهريج النقال للمرة األولى، يجرى أيضمممما   النقال وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للمواد المقرر 

، اختبار لمنع التسمرب واختبار للتشمغ ل السمليم لجميع معدات التشمغ ل. وبعد إجراء اختبار الضمغط على وعاء الصمهريج وترك باته كال على حدة
 تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسرب.

سمنوات فحصما  داخليا  وخارجيا ، وكقاعدة عامة اختبارا  للضمغط   5يتضممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل  6-7-2-19-4
تسمممم ل أثناء النقل يمكن االسممممتعاضممممة عن   األّوالة والتي ال لنقل مواد صمممملبة غ ر المواد السممممامة أو تسممممتشدم إال اله درولي. وللصممممهاريج التي ال

ينزع  مرة ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به بشممرط موافقة السمملطة المشتصممة. وال 1,5اله درولي باختبار ضممغط مناسمم  يبلغ  اختبار الضممغط  
بمالقمدر الالزم إلجراء تق يم موثوق لحمالمة الصممممممممممممممهريج النقمال. وبعمد إجراء اختبمار الضممممممممممممممغط على وعماء  إلى ذلمك إال التغليف والعزل الحرارن ومما

 على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسرب.  الصهريج وترك باته كال

سمممنة يتضممممنان على األقل فحصممما  داخليا  وخارجيا  للصمممهريج النقال  2,5الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل   6-7-2-19-5
اختبارا  للتحقق من التشمغ ل السمليم لجميع معدات التشمغ ل. وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للمواد المتوخى نقلها فيه، واختبارا  لمنع التسمرب و 

بالقدر المطلوب إلجراء تق يم موثوق لحالة الصممهريج النقال. وللصممهاريج النقالة المشصممصممة   إلى ذلك إال العزل الحرارن وما ينزع الغالف أو وال
طرائق فحص تحدد ا  االسمتعاضمة عنه بطرائق اختبار أخرى أو سمنة أو  2,5لنقل مادة واحدة، يمكن االسمتغناء عن الفحص الداخلي الدورن كل 

لة من قبلها. السلطة المشتصة أو  اله ئة المشوَّ

سممممممنوات على   5يعرض للنقل بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن كل  ال ي بأ الصممممممهريج النقال أو 6-7-2-19-6
قل صممهريج نقال م بأ قبل تاري  انتهاء صممالحية آخر فحص واختبار خالل فترة  . غ ر أنه يمكن ن 2-19-2-7-6النحو المنصمموص عليه في 

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 الطرق.للس ر على  1968اتفاةية ف  نا لعام 
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تتجاوز ثالثة شممممممممهور بعد تاري  انتهاء صممممممممالحية آخر فحص واختبار. وباإلضممممممممافة إلى ذلك، يمكن نقل الصممممممممهريج النقال بعد تاري  انتهاء   ال
 صالحية آخر فحص واختبار دوري ن في الحاالت التالية:

 االختبار التالي قبل إعادة التعبئة؛ تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أوبعد   )أ(

تتجاوز سممممممممتة أشممممممممهر بعد تاري  انتهاء صممممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن، من أجل  في غضممممممممون فترة ال )ب(
ق السمممممممملطة  تواف لم إعادة اسممممممممتشدامها بطريقة سممممممممليمة، ما السممممممممماح بإعادة البضممممممممائع الشطرة للتشلص منها أو

 المشتصة على غ ر ذلك. ويشار إلى  ذا االستثناء في مستند النقل.

، ال يجوز أن ت ّبأ الصمممممممممهاريج النقالة التي تجاوزت اإلطار الزمني  6-19-2-7-6باسمممممممممتثناء ما نصمممممممممت عليه الفقرة   1-6-19-2-7-6
إال إذا أجرن فحص واختبار دوريان جديدان لشمس سمنوات سمنت ن ونصم  أو ُتعرض للنقل  سمنوات أو  5المقرر لفحصمها واختبار ا الدوري ن كل 

 .4-19-2-7-6وفقا  ألحكام الفقرة 

متآولة،  يكون الفحص واالختبار االسمممممممممممتثنائيان ضمممممممممممروري ن عندما تظهر على الصمممممممممممهريج النقال مسممممممممممماحات معطوبة أو  6-7-2-19-7
العط    ال. ويعتمد مدى الفحص واالختبار االسمتثنائ  ن على مقدار حاالت أخرى تدل على قصمور قد يؤثر في سمالمة الصمهريج النق  تسمري ، أو  أو 
 . 5- 19- 2- 7- 6 سنة وفقا  للفقرة   2,5التد ور الذن يظهر على الصهريج النقال. ويتضمن على األقل عناصر الفحص واالختبار الدوري ن كل   أو 

 يلي: تكفل الفحوص الداخلية والشارجية ما 6-7-2-19-8

ع وب اللحامات  التشمممممممممو ات أو االنبعاجات أو البرن، أو التآول أو الصمممممممممهريج لكشممممممممم  النقر أوفحص وعاء  )أ(
ويج  التحقق من سممممممماوة أن مظا ر أخرى مثل التسممممممري  قد تجعل الصممممممهريج النقال غ ر مأمون للنقل،  أو

 ؛الجدران بواسطة ةياسات مناسبة إذا ب ن  ذا الفحص انشفاضا  في سماوة الجدران

ألناب  ، والصمممممامات، ونظام التسممممش ن/التبريد، والحشممممايا، لكشمممم  المناطق المتآولة والع وب وغ ر ا  وفحص ا )ب(
 النقل؛  التفريغ أو  ف ها التسري ، التي يمكن أن تجعل الصهريج النقال غ ر مأمون للتعبئة أو  من المظا ر، بما 

تسمممممري  عند أغطية فتحات الدخول   والتحقق من تشمممممغ ل وسمممممائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود )ج(
 الحشايا؛ أو

 شفة مسدودة؛ السائبة على أية توص لة ذات شفة أو الصوام ل المفقودة أو شد البراغي أو وتبديل أو )د(

ع   يمكن أن   أن عط  أو التشمممموه أو والتأود من أن جميع وسممممائل وصمممممامات الطوارئ خالية من التآول أو )ه(
 يمنع تشغ لها العادن. والتأود من التشغ ل السليم لوسائل اإلغالق من ُبعد والصمامات الحابسة الذاتية اإلغالق؛ 

 البطانة؛وفحص البطانات، إن وجدت، وفقا  للمعاي ر التي حدد ا صانع  )و(

والتأود من وضمموح العالمات المطلوب بيانها على الصممهريج النقال وسممهولة قراءتها وأنها تتفق مع االشممتراطات   )ز(
 المنطبقة؛

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الصهريج النقال مقبولة. )ح(

في   6-7-2-19-9 المب نمممممة  الفحوص واالختبمممممارات      5- 19-2-7-6و  4-19-2-7-6و  3-19-2-7-6و  1-19-2-7-6تنفمممممذ 
لة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضمممممممغط جزءا  من  يشمممممممهد عل ها خب ر معتمد لدى السممممممملطة المشتصمممممممة أو أو 7-19-2-7-6و اله ئة المشوَّ

الفحص واالختبار، يتع ن أن يكون ضمممممممممغط االختبار  و المب ن على لوحة البيانات المثبتة على الصمممممممممهريج النقال. ويفحص الصمممممممممهريج النقال 
 المعدات. األناب   أو في وعاء الصهريج أو تحت الضغط لكش  أن تسرب و و
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لحام في وعاء الصممممممممهريج، يشضممممممممع  ذا العمل  حرق أو في جميع الحاالت التي تكون قد حدثت ف ها عمليات قطع أو 6-7-2-19-10
لة من قبلها، مع مراعاة  لموافقة السمممممملطة المشتصممممممة أو . وبعد انتهاء الهيكل بناء فيإليه  المسممممممتند وعية الضممممممغطأل المعتمد المرجعاله ئة المشوَّ

 العمل المذكور، ينفذ اختبار ضغط باستشدام ضغط االختبار األصلي.

يعاد الصمممهريج النقال إلى التشمممغ ل حتى يتم تصمممحيحه وإعادة إجراء   عند اوتشممماف دل ل على أن حالة غ ر مأمونة، ال 6-7-2-19-11
 االختبار عليه واجتيازه االختبار.

 وضع العالمات 6-7-2-20
توضمممممع على كل صمممممهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآول تثّبت بصمممممورة دائمة على الصمممممهريج النقال في مكان بارز  6-7-2-20-1

يسمممهل الوصمممول إليه لفحصمممها. وإذا تعّذر، ألسمممباب تتعلق بترت بات الصمممهريج النقال، تثب ت اللوحة بصمممورة دائمة على وعاء الصمممهريج، توضمممع 
وعية الضمممغط. وتب ن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الشتم ألالمعتمد   يقتضممم ها المرجع لمعلومات التيعلى الوعاء على األقل ا

 بأية طريقة مماثلة أخرى: أو

 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 وعالمته التجارية؛اسم الصانع  '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'

 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

  الصممهريج  حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
  1- 6حاويات الغاز المتعددة العناصمممممممر تمتثل لالشمممممممتراطات ذات الصممممممملة الواردة في الفصمممممممل   النقال أو 

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'

لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ

 اعتماد التصميم؛ رقم '4'

 (؛2-1-7-6في حال تم اعتماد التصميم وفقا لترت بات بديلة )انظر ب AAالحرفان ب '5'

 وعية الضغط التي صمم وعاء الصهريج بناء عل ها؛ألالمعتمد   المرجع '6'

 الضغوط )د(

 ؛(3)الك لوباسكال( ضغط التشغ ل األقصى المسموح به )بوحدات البار أو '1'

 __________ 

 .تب ن الوحدة المستشدمة (3)
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تتجاوز ثالثة شممممممممهور بعد تاري  انتهاء صممممممممالحية آخر فحص واختبار. وباإلضممممممممافة إلى ذلك، يمكن نقل الصممممممممهريج النقال بعد تاري  انتهاء   ال
 صالحية آخر فحص واختبار دوري ن في الحاالت التالية:

 االختبار التالي قبل إعادة التعبئة؛ تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أوبعد   )أ(

تتجاوز سممممممممتة أشممممممممهر بعد تاري  انتهاء صممممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن، من أجل  في غضممممممممون فترة ال )ب(
ق السمممممممملطة  تواف لم إعادة اسممممممممتشدامها بطريقة سممممممممليمة، ما السممممممممماح بإعادة البضممممممممائع الشطرة للتشلص منها أو

 المشتصة على غ ر ذلك. ويشار إلى  ذا االستثناء في مستند النقل.

، ال يجوز أن ت ّبأ الصمممممممممهاريج النقالة التي تجاوزت اإلطار الزمني  6-19-2-7-6باسمممممممممتثناء ما نصمممممممممت عليه الفقرة   1-6-19-2-7-6
إال إذا أجرن فحص واختبار دوريان جديدان لشمس سمنوات سمنت ن ونصم  أو ُتعرض للنقل  سمنوات أو  5المقرر لفحصمها واختبار ا الدوري ن كل 

 .4-19-2-7-6وفقا  ألحكام الفقرة 

متآولة،  يكون الفحص واالختبار االسمممممممممممتثنائيان ضمممممممممممروري ن عندما تظهر على الصمممممممممممهريج النقال مسممممممممممماحات معطوبة أو  6-7-2-19-7
العط    ال. ويعتمد مدى الفحص واالختبار االسمتثنائ  ن على مقدار حاالت أخرى تدل على قصمور قد يؤثر في سمالمة الصمهريج النق  تسمري ، أو  أو 
 . 5- 19- 2- 7- 6 سنة وفقا  للفقرة   2,5التد ور الذن يظهر على الصهريج النقال. ويتضمن على األقل عناصر الفحص واالختبار الدوري ن كل   أو 

 يلي: تكفل الفحوص الداخلية والشارجية ما 6-7-2-19-8

ع وب اللحامات  التشمممممممممو ات أو االنبعاجات أو البرن، أو التآول أو الصمممممممممهريج لكشممممممممم  النقر أوفحص وعاء  )أ(
ويج  التحقق من سممممممماوة أن مظا ر أخرى مثل التسممممممري  قد تجعل الصممممممهريج النقال غ ر مأمون للنقل،  أو

 ؛الجدران بواسطة ةياسات مناسبة إذا ب ن  ذا الفحص انشفاضا  في سماوة الجدران

ألناب  ، والصمممممامات، ونظام التسممممش ن/التبريد، والحشممممايا، لكشمممم  المناطق المتآولة والع وب وغ ر ا  وفحص ا )ب(
 النقل؛  التفريغ أو  ف ها التسري ، التي يمكن أن تجعل الصهريج النقال غ ر مأمون للتعبئة أو  من المظا ر، بما 

تسمممممري  عند أغطية فتحات الدخول   والتحقق من تشمممممغ ل وسمممممائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود )ج(
 الحشايا؛ أو

 شفة مسدودة؛ السائبة على أية توص لة ذات شفة أو الصوام ل المفقودة أو شد البراغي أو وتبديل أو )د(

ع   يمكن أن   أن عط  أو التشمممموه أو والتأود من أن جميع وسممممائل وصمممممامات الطوارئ خالية من التآول أو )ه(
 يمنع تشغ لها العادن. والتأود من التشغ ل السليم لوسائل اإلغالق من ُبعد والصمامات الحابسة الذاتية اإلغالق؛ 

 البطانة؛وفحص البطانات، إن وجدت، وفقا  للمعاي ر التي حدد ا صانع  )و(

والتأود من وضمموح العالمات المطلوب بيانها على الصممهريج النقال وسممهولة قراءتها وأنها تتفق مع االشممتراطات   )ز(
 المنطبقة؛

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الصهريج النقال مقبولة. )ح(

في   6-7-2-19-9 المب نمممممة  الفحوص واالختبمممممارات      5- 19-2-7-6و  4-19-2-7-6و  3-19-2-7-6و  1-19-2-7-6تنفمممممذ 
لة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضمممممممغط جزءا  من  يشمممممممهد عل ها خب ر معتمد لدى السممممممملطة المشتصمممممممة أو أو 7-19-2-7-6و اله ئة المشوَّ

الفحص واالختبار، يتع ن أن يكون ضمممممممممغط االختبار  و المب ن على لوحة البيانات المثبتة على الصمممممممممهريج النقال. ويفحص الصمممممممممهريج النقال 
 المعدات. األناب   أو في وعاء الصهريج أو تحت الضغط لكش  أن تسرب و و
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لحام في وعاء الصممممممممهريج، يشضممممممممع  ذا العمل  حرق أو في جميع الحاالت التي تكون قد حدثت ف ها عمليات قطع أو 6-7-2-19-10
لة من قبلها، مع مراعاة  لموافقة السمممممملطة المشتصممممممة أو . وبعد انتهاء الهيكل بناء فيإليه  المسممممممتند وعية الضممممممغطأل المعتمد المرجعاله ئة المشوَّ

 العمل المذكور، ينفذ اختبار ضغط باستشدام ضغط االختبار األصلي.

يعاد الصمممهريج النقال إلى التشمممغ ل حتى يتم تصمممحيحه وإعادة إجراء   عند اوتشممماف دل ل على أن حالة غ ر مأمونة، ال 6-7-2-19-11
 االختبار عليه واجتيازه االختبار.

 وضع العالمات 6-7-2-20
توضمممممع على كل صمممممهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآول تثّبت بصمممممورة دائمة على الصمممممهريج النقال في مكان بارز  6-7-2-20-1

يسمممهل الوصمممول إليه لفحصمممها. وإذا تعّذر، ألسمممباب تتعلق بترت بات الصمممهريج النقال، تثب ت اللوحة بصمممورة دائمة على وعاء الصمممهريج، توضمممع 
وعية الضمممغط. وتب ن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الشتم ألالمعتمد   يقتضممم ها المرجع لمعلومات التيعلى الوعاء على األقل ا

 بأية طريقة مماثلة أخرى: أو

 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 وعالمته التجارية؛اسم الصانع  '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'

 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

  الصممهريج  حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
  1- 6حاويات الغاز المتعددة العناصمممممممر تمتثل لالشمممممممتراطات ذات الصممممممملة الواردة في الفصمممممممل   النقال أو 

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'

لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ

 اعتماد التصميم؛ رقم '4'

 (؛2-1-7-6في حال تم اعتماد التصميم وفقا لترت بات بديلة )انظر ب AAالحرفان ب '5'

 وعية الضغط التي صمم وعاء الصهريج بناء عل ها؛ألالمعتمد   المرجع '6'

 الضغوط )د(

 ؛(3)الك لوباسكال( ضغط التشغ ل األقصى المسموح به )بوحدات البار أو '1'

 __________ 

 .تب ن الوحدة المستشدمة (3)
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 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '2'

 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '3'

 للضغط؛ األولي وية الشا د على االختبار  تعّرف عالمة '4'

 ؛( 3) الك لوباسكال( )بوحدات البار أو ( 4) الضغط التصميمي الشارجي '5'

  ( 3) الك لوباسممممكال(  ضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به بشصمممموص نظام التسممممش ن/التبريد )بوحدات البار أو  '6'

 )حسبما ينطبق(؛

 درجات الحرارة )ه(

 ؛( 3) س(ºالمدى التصميمي لدرجات الحرارة ) '1'

 المواد )و(

 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'

 ؛3  السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 مادة التبط ن )ح ن ينطبق(؛ '3'

 السعة )ز(

 ؛( 3) س )باللتر(20ºسعة الصهريج المائية عند   '1'

تزيد سممعة  الصممهريج بلوحات تمور إلى أحياز ال  في حالة تقسمميم  "S"وبعد ذكر السممعة يوضممع الرمز  
 لتر؛ 7 500الح ّ ز منها على 

)ح ن ينطبق على الصممممهاريج المتعددة    ( 3) س )باللتر(20ºالسممممعة المائية لكل ح ّ ز في الصممممهريج عند  '2'
 ز(؛األحيا

تزيد سمممممعة  في حالة تقسممممميم الح ّ ز بلوحات تمور إلى ُحجرات ال  "S"وبعد ذكر السمممممعة يوضمممممع الرمز  
 لتر؛ 7 500الواحدة منها على  

 الفحوص واالختبارات الدورية )ح(

 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، كل  2,5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'

 تاري  أحدث اختبار دورن )الشهر والسنة(؛ '2'

 ألحدث اختبار دورن )إذا انطبق(؛   ( 3) الك لوباسكال(  ضغط االختبار )بوحدات البار أو  ' 3' 

لة التي أجرت أحدث اختبار أو '4'   شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ

 __________ 

 . 10-2-2-7-6انظر  (4)
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 : مثال على لوحة وضع العالمات1-20-2-7-6الشكل 

  تسج ل المالك  رقم
 معلومات عن الصنع 

  بلد الصنع 
  الصنع سنة  

  الصانع 
  التسلسلي للصانع  الرقم

 المعلومات عن االعتماد 

 

  بلد االعتماد 
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم 

 )إذا انطبق(ب AAب  اعتماد التصميم  رقم
  المعتمد ألوعية الضغط(المرجع رمز تصميم الوعاء )رمز 

 الضغوط 
 و لوباسكال  بار أو ضغط التشغ ل األقصى المسموح به 

 و لوباسكال  بار أو ضغط االختبار 
  ختم الشا د: )الشهر، رقمان/السنة، أربعة( للضغط  األوليتاري  االختبار 

 و لوباسكال  بار أو الضغط التصميمي الشارجي 
لنظام   به  المسموح  األقصى  التشغ ل  ضغط 

 التسش ن/التبريد )ح ن ينطبق(
   

  درجات الحرارة 
 إلى °س  من °س   التصميمي لدرجات الحرارة المدى 
 المواد 

الم يار   )مراجع(  ومرجع  الوعاء  )مواد(  مادة 
 المادن

 

 مم السمك المكاف  في الفوالذ المرجعي 
  مادة التبط ن )ح ن ينطبق(

 السعة 
 )إذا انطبق(’  S‘ لتر °س20سعة الصهريج المائية عند 

عند   المائية  الح ّ ز  ينطبق، 20سعة  )ح ن  °س 
 في حالة الصهاريج المتعددة األحياز

 )إذا انطبق(’  S‘ لتر

 الفحوص واالختبارات الدورية 

 تاري  االختبار  نوع االختبار 
 ختم الشا د

 تاري  االختبار  نوع االختبار )أ(وضغط االختبار 
 ختم الشا د 

 )أ( وضغط االختبار
رقمان/السنة، )الشهر،   

 و لوباسكال  بار أو  )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  و لوباسكال بار أو  أربعة( 
        
        

 ضغط االختبار إذا انطبق. )أ(
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 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '2'

 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '3'

 للضغط؛ األولي وية الشا د على االختبار  تعّرف عالمة '4'

 ؛( 3) الك لوباسكال( )بوحدات البار أو ( 4) الضغط التصميمي الشارجي '5'

  ( 3) الك لوباسممممكال(  ضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به بشصمممموص نظام التسممممش ن/التبريد )بوحدات البار أو  '6'

 )حسبما ينطبق(؛

 درجات الحرارة )ه(

 ؛( 3) س(ºالمدى التصميمي لدرجات الحرارة ) '1'

 المواد )و(

 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'

 ؛3  السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 مادة التبط ن )ح ن ينطبق(؛ '3'

 السعة )ز(

 ؛( 3) س )باللتر(20ºسعة الصهريج المائية عند   '1'

تزيد سممعة  الصممهريج بلوحات تمور إلى أحياز ال  في حالة تقسمميم  "S"وبعد ذكر السممعة يوضممع الرمز  
 لتر؛ 7 500الح ّ ز منها على 

)ح ن ينطبق على الصممممهاريج المتعددة    ( 3) س )باللتر(20ºالسممممعة المائية لكل ح ّ ز في الصممممهريج عند  '2'
 ز(؛األحيا

تزيد سمممممعة  في حالة تقسممممميم الح ّ ز بلوحات تمور إلى ُحجرات ال  "S"وبعد ذكر السمممممعة يوضمممممع الرمز  
 لتر؛ 7 500الواحدة منها على  

 الفحوص واالختبارات الدورية )ح(

 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، كل  2,5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'

 تاري  أحدث اختبار دورن )الشهر والسنة(؛ '2'

 ألحدث اختبار دورن )إذا انطبق(؛   ( 3) الك لوباسكال(  ضغط االختبار )بوحدات البار أو  ' 3' 

لة التي أجرت أحدث اختبار أو '4'   شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ

 __________ 

 . 10-2-2-7-6انظر  (4)
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 : مثال على لوحة وضع العالمات1-20-2-7-6الشكل 

  تسج ل المالك  رقم
 معلومات عن الصنع 

  بلد الصنع 
  الصنع سنة  

  الصانع 
  التسلسلي للصانع  الرقم

 المعلومات عن االعتماد 

 

  بلد االعتماد 
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم 

 )إذا انطبق(ب AAب  اعتماد التصميم  رقم
  المعتمد ألوعية الضغط(المرجع رمز تصميم الوعاء )رمز 

 الضغوط 
 و لوباسكال  بار أو ضغط التشغ ل األقصى المسموح به 

 و لوباسكال  بار أو ضغط االختبار 
  ختم الشا د: )الشهر، رقمان/السنة، أربعة( للضغط  األوليتاري  االختبار 

 و لوباسكال  بار أو الضغط التصميمي الشارجي 
لنظام   به  المسموح  األقصى  التشغ ل  ضغط 

 التسش ن/التبريد )ح ن ينطبق(
   

  درجات الحرارة 
 إلى °س  من °س   التصميمي لدرجات الحرارة المدى 
 المواد 

الم يار   )مراجع(  ومرجع  الوعاء  )مواد(  مادة 
 المادن

 

 مم السمك المكاف  في الفوالذ المرجعي 
  مادة التبط ن )ح ن ينطبق(

 السعة 
 )إذا انطبق(’  S‘ لتر °س20سعة الصهريج المائية عند 

عند   المائية  الح ّ ز  ينطبق، 20سعة  )ح ن  °س 
 في حالة الصهاريج المتعددة األحياز

 )إذا انطبق(’  S‘ لتر

 الفحوص واالختبارات الدورية 

 تاري  االختبار  نوع االختبار 
 ختم الشا د

 تاري  االختبار  نوع االختبار )أ(وضغط االختبار 
 ختم الشا د 

 )أ( وضغط االختبار
رقمان/السنة، )الشهر،   

 و لوباسكال  بار أو  )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  و لوباسكال بار أو  أربعة( 
        
        

 ضغط االختبار إذا انطبق. )أ(
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على لوحة معدنية تثبت بإحكام على  تسممممممممممجل المعلومات التالية بصممممممممممورة دائمة إما على الصممممممممممهريج النقال نفسممممممممممه أو 6-7-2-20-2
 الصهريج النقال:

 اسم المشّغل

 كغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

 كغ  الوزن الفارل 

 6-2-5-2-4التوجيه الشاص بالصهاريج النقالة وفقا  ألحكام 

 .5يتعلق بتع  ن  وية المواد المنقولة، انظر أيضا  الجزء  فيما مالحظة:

ا  للمناولة في ُعرض البحار، تكت  على اللوحة التعريأية الشارجية عبارة  إذا كان الصممممممممممممهريج النقال مصمممممممممممممما  ومعتمد 6-7-2-20-3
 ب."OFFSHORE PORTABLE TANKبصهريج نقال بحرنب 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة 6-7-3

  3500عدة لنقل المواد الكيميائية تحت الضممغط )أرقام األمم المتحدة تنطبق  ذه االشممتراطات على الصممهاريج النقالة الم مالحظة:
 (.3505و 3504و 3503و 3502و 3501و

 تعاريف 6-7-3-1
 ألغراض  ذا القسم: 

يقل الضممغط التصممميمي عن   ألوعية الضممغط. وال بهمعترف   يتطلبها مرجع  يعني الضممغط الذن يسممتشدم في الحسممابات التي  الضممغط التصممميمي
 أعلى ةيمة للضغوط التالية:

 التفريغ؛ الضغط المانومترن الفعال األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو )أ(

 يلي: أو مجموع ما )ب(

تعريف ضممغط  و محدد في )ب( من  الضممغط الفعال األقصممى الذن صمممم وعاء الصممهريج عليه كما '1'
 التشغ ل األقصى المسموح به )انظر أعاله(؛

 0,35يقل عن  ، ولكن ال9-2-3-7-6وضممغط رأسممي يقدر على أسمماس القوى االسممتاتية المب نة في  '2'
 بار؛

ل األقصى  تعني درجة الحرارة التي عند ا يتم تع  ن الضمغط البشارن للمحتويات لغرض حسماب ضمغط التشمغ   درجة الحرارة المرج ية التصمميمية
الغازات الدافعة من  المسممممممموح به. وتكون درجة الحرارة المرج ية المصممممممممة أقل من الدرجة الحرجة للغاز المسممممممّ ل غ ر المبّرد المتوخى نقله أو

 ي على   الغاز المسممممممّ ل للمواد الكيميائية تحت الضممممممغط المتوخى نقلها، وذلك لضمممممممان أن يكون الغاز مسمممممم ال  في جميع األوقات. و ذه القيمة
 النحو التالي بالنسبة لكل نوع من أنواع الصهاريج النقالة:

 س؛65º أقل: متر أو 1,5وعاء الصهريج الذن يبلغ قطره  )أ(

 متر: 1,5وعاء الصهريج الذن يتجاوز قطره  )ب(

 س؛60º وقاء للشمس: بدون عزل أو '1'

 س؛55º (:12-2-3-7-6ومع وقاء للشمس )انظر  '2'

 س؛50º (:12-2-3-7-6ومع عزل )انظر  '3'
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س للغازات المس لة غ ر المبردة التي تنقل في درجة الحرارة المحيطة. ويراعى أن 50ºس إلى 40º-يكون من   المدى التصميمي لدرجات الحرارة
 تكون درجات الحرارة التصميمية أقسى من ذلك إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية؛

تعني متوسمممممممط وزن الغاز المسممممممم ل غ ر المبرد للتر الواحد من سمممممممعة وعاء الصمممممممهريج )وغ/لتر(. ويرد بيان كثافة الملء في توجيه    ة الملءوثاف
 .6-2-5-2-4، الوارد في T50الصهاريج النقالة 

في   25يقل عن   داخلي فعال ال يعني االختبار الذن يسمتشدم فيه غاز ويشضمع فيه وعاء الصمهريج ومعدات تشمغ له لضمغط اختبار منع التسمرب
 المائة من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به؛

يقل عن أعلى ةيمة من ةيم الضممممغط التالية مقيسممممة عند قمة وعاء الصممممهريج في  يعني الضممممغط الذن ال ضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به
 بار: 7يقل بأية حال عن  وضع التشغ ل ولكنه ال

 التفريغ؛ ل األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء التعبئة أوالضغط المانومترن الفعا )أ(

 أو الضغط المانومترن الفعال األقصى الذن صمم وعاء الصهريج لتحمله ويكون على النحو التالي: )ب(

النقممممممالممممممة   ' 1'  الصمممممممممممممهمممممماريج  توجيممممممه  تحممممممت  المممممممدرجممممممة  المبردة  غ ر  المسممممممممممممم لممممممة  في   T50للغممممممازات   الوارد 
، ضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به )بوحدات البار( المب ن في توجيه الصممممهاريج  6- 2- 5- 2- 4

 لذلك الغاز؛ T50النقالة 

 يلي: أقل من مجموع ما وللغازات المس لة غ ر المبردة األخرى، ال '2'

لبشممارن المطلق )بوحممدات البممار( للغمماز المسمممممممممممممم ممل غ ر المبرد عنممد درجممة الحرارة  الضممممممممممممممغط ا -
 بار؛ 1في التصميم مطروحا  منه  المرج ية

الغازات األخرى الموجودة في الفرال العلون مقدرا    والضممممممممغط الجزئي )بوحدات البار( للهواء أو -
ه ارتفاع في متوسمممممط درجة  عند درجة الحرارة المرج ية التصمممممميمية وتمدد السمممممائل الذن يسمممممبب 

س،  50ºس؛ دح =  15ºدت )دت = درجمة حرارة التعبئمة، عمادة    -حرارة الحمولمة بمقمدار دح  
 متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة(؛

المب ن  وفي حالة المواد الكيميائية تحت الضمغط، ضمغط التشمغ ل األقصمى والمسمموح به )بوحدات بار(  '3'
في التوجيه   للجزء الشاص بالغازات المس لة من المواد الدافعة المدرجة   T50في توجيه الصهاريج النقالة  

T50  6-2-5-2-4الوارد في الفقرة. 

 تعني مجموع وزن الصهريج النقال فارغا  مع أثقل حمل يرخص بنقله فيه؛ المسموح بها الكتلة اإلجمالية القصوى 

واستطالة دنيا مضمونة عند االنكسار تتفق   2ن وتن/مم 440إلى    2ن وتن/مم 360 و فوالذ ذو مقاومة شد دنيا مضمونة تتراوح من   الفوالذ الطرن 
 ؛3-3-3-3-7-6مع االشتراطات الواردة في 

. ويشممل 2 لترا  ويسمتشدم لنقل الغازات المسم لة غ ر المبردة من الرتبة 450هريج المتعدد الوسمائط الذن تتجاوز سمعته يعني الصم  الصمهريج النقال
 الصممممممهريج النقال وعاء الصممممممهريج المجهز بمعدات التشممممممغ ل والتجه زات الهيكلية الالزمة لنقل الغازات. ويكون الصممممممهريج النقال صممممممالحا  لملئه

ه الهيكلية. ويكون مزودا  بوسمممممممائل توازن خارج وعاء الصمممممممهريج، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئا . ويصممممممممم بالدرجة  وتفريغه بدون فصمممممممل معدات 
تدخل الشممممممممممممماحنات   توابع لتسمممممممممممممه ل المناولة الميكانيكية. وال سمممممممممممممف نة ويكون مزودا  بمزالق ووسمممممممممممممائل تثب ت أو األولى لرفعه على مركبة نقل أو

الحديد الصمممهريجية والشزانات غ ر المعدنية والحاويات الوسممميطة للسممموائ  وأسمممطوانات الغاز واألوعية الكب رة   الصمممهريجية البرية وعربات السمممكة
 للغازات في تعريف الصهاريج النقالة؛

 في المائة؛ 27واستطالة عند االنكسار تبلغ   2ن وتن/مم 370يعني الفوالذ الذن له مقاومة شد تبلغ  الفوالذ المرجعي

 تعني أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنأيس واألمان والعزل؛ معدات التشغ ل
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على لوحة معدنية تثبت بإحكام على  تسممممممممممجل المعلومات التالية بصممممممممممورة دائمة إما على الصممممممممممهريج النقال نفسممممممممممه أو 6-7-2-20-2
 الصهريج النقال:

 اسم المشّغل

 كغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

 كغ  الوزن الفارل 

 6-2-5-2-4التوجيه الشاص بالصهاريج النقالة وفقا  ألحكام 

 .5يتعلق بتع  ن  وية المواد المنقولة، انظر أيضا  الجزء  فيما مالحظة:

ا  للمناولة في ُعرض البحار، تكت  على اللوحة التعريأية الشارجية عبارة  إذا كان الصممممممممممممهريج النقال مصمممممممممممممما  ومعتمد 6-7-2-20-3
 ب."OFFSHORE PORTABLE TANKبصهريج نقال بحرنب 

 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة 6-7-3

  3500عدة لنقل المواد الكيميائية تحت الضممغط )أرقام األمم المتحدة تنطبق  ذه االشممتراطات على الصممهاريج النقالة الم مالحظة:
 (.3505و 3504و 3503و 3502و 3501و

 تعاريف 6-7-3-1
 ألغراض  ذا القسم: 

يقل الضممغط التصممميمي عن   ألوعية الضممغط. وال بهمعترف   يتطلبها مرجع  يعني الضممغط الذن يسممتشدم في الحسممابات التي  الضممغط التصممميمي
 أعلى ةيمة للضغوط التالية:

 التفريغ؛ الضغط المانومترن الفعال األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء التعبئة أو )أ(

 يلي: أو مجموع ما )ب(

تعريف ضممغط  و محدد في )ب( من  الضممغط الفعال األقصممى الذن صمممم وعاء الصممهريج عليه كما '1'
 التشغ ل األقصى المسموح به )انظر أعاله(؛

 0,35يقل عن  ، ولكن ال9-2-3-7-6وضممغط رأسممي يقدر على أسمماس القوى االسممتاتية المب نة في  '2'
 بار؛

ل األقصى  تعني درجة الحرارة التي عند ا يتم تع  ن الضمغط البشارن للمحتويات لغرض حسماب ضمغط التشمغ   درجة الحرارة المرج ية التصمميمية
الغازات الدافعة من  المسممممممموح به. وتكون درجة الحرارة المرج ية المصممممممممة أقل من الدرجة الحرجة للغاز المسممممممّ ل غ ر المبّرد المتوخى نقله أو

 ي على   الغاز المسممممممّ ل للمواد الكيميائية تحت الضممممممغط المتوخى نقلها، وذلك لضمممممممان أن يكون الغاز مسمممممم ال  في جميع األوقات. و ذه القيمة
 النحو التالي بالنسبة لكل نوع من أنواع الصهاريج النقالة:

 س؛65º أقل: متر أو 1,5وعاء الصهريج الذن يبلغ قطره  )أ(

 متر: 1,5وعاء الصهريج الذن يتجاوز قطره  )ب(

 س؛60º وقاء للشمس: بدون عزل أو '1'

 س؛55º (:12-2-3-7-6ومع وقاء للشمس )انظر  '2'

 س؛50º (:12-2-3-7-6ومع عزل )انظر  '3'
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س للغازات المس لة غ ر المبردة التي تنقل في درجة الحرارة المحيطة. ويراعى أن 50ºس إلى 40º-يكون من   المدى التصميمي لدرجات الحرارة
 تكون درجات الحرارة التصميمية أقسى من ذلك إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية؛

تعني متوسمممممممط وزن الغاز المسممممممم ل غ ر المبرد للتر الواحد من سمممممممعة وعاء الصمممممممهريج )وغ/لتر(. ويرد بيان كثافة الملء في توجيه    ة الملءوثاف
 .6-2-5-2-4، الوارد في T50الصهاريج النقالة 

في   25يقل عن   داخلي فعال ال يعني االختبار الذن يسمتشدم فيه غاز ويشضمع فيه وعاء الصمهريج ومعدات تشمغ له لضمغط اختبار منع التسمرب
 المائة من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به؛

يقل عن أعلى ةيمة من ةيم الضممممغط التالية مقيسممممة عند قمة وعاء الصممممهريج في  يعني الضممممغط الذن ال ضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به
 بار: 7يقل بأية حال عن  وضع التشغ ل ولكنه ال

 التفريغ؛ ل األقصى المسموح به في وعاء الصهريج أثناء التعبئة أوالضغط المانومترن الفعا )أ(

 أو الضغط المانومترن الفعال األقصى الذن صمم وعاء الصهريج لتحمله ويكون على النحو التالي: )ب(

النقممممممالممممممة   ' 1'  الصمممممممممممممهمممممماريج  توجيممممممه  تحممممممت  المممممممدرجممممممة  المبردة  غ ر  المسممممممممممممم لممممممة  في   T50للغممممممازات   الوارد 
، ضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به )بوحدات البار( المب ن في توجيه الصممممهاريج  6- 2- 5- 2- 4

 لذلك الغاز؛ T50النقالة 

 يلي: أقل من مجموع ما وللغازات المس لة غ ر المبردة األخرى، ال '2'

لبشممارن المطلق )بوحممدات البممار( للغمماز المسمممممممممممممم ممل غ ر المبرد عنممد درجممة الحرارة  الضممممممممممممممغط ا -
 بار؛ 1في التصميم مطروحا  منه  المرج ية

الغازات األخرى الموجودة في الفرال العلون مقدرا    والضممممممممغط الجزئي )بوحدات البار( للهواء أو -
ه ارتفاع في متوسمممممط درجة  عند درجة الحرارة المرج ية التصمممممميمية وتمدد السمممممائل الذن يسمممممبب 

س،  50ºس؛ دح =  15ºدت )دت = درجمة حرارة التعبئمة، عمادة    -حرارة الحمولمة بمقمدار دح  
 متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة(؛

المب ن  وفي حالة المواد الكيميائية تحت الضمغط، ضمغط التشمغ ل األقصمى والمسمموح به )بوحدات بار(  '3'
في التوجيه   للجزء الشاص بالغازات المس لة من المواد الدافعة المدرجة   T50في توجيه الصهاريج النقالة  

T50  6-2-5-2-4الوارد في الفقرة. 

 تعني مجموع وزن الصهريج النقال فارغا  مع أثقل حمل يرخص بنقله فيه؛ المسموح بها الكتلة اإلجمالية القصوى 

واستطالة دنيا مضمونة عند االنكسار تتفق   2ن وتن/مم 440إلى    2ن وتن/مم 360 و فوالذ ذو مقاومة شد دنيا مضمونة تتراوح من   الفوالذ الطرن 
 ؛3-3-3-3-7-6مع االشتراطات الواردة في 

. ويشممل 2 لترا  ويسمتشدم لنقل الغازات المسم لة غ ر المبردة من الرتبة 450هريج المتعدد الوسمائط الذن تتجاوز سمعته يعني الصم  الصمهريج النقال
 الصممممممهريج النقال وعاء الصممممممهريج المجهز بمعدات التشممممممغ ل والتجه زات الهيكلية الالزمة لنقل الغازات. ويكون الصممممممهريج النقال صممممممالحا  لملئه

ه الهيكلية. ويكون مزودا  بوسمممممممائل توازن خارج وعاء الصمممممممهريج، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئا . ويصممممممممم بالدرجة  وتفريغه بدون فصمممممممل معدات 
تدخل الشممممممممممممماحنات   توابع لتسمممممممممممممه ل المناولة الميكانيكية. وال سمممممممممممممف نة ويكون مزودا  بمزالق ووسمممممممممممممائل تثب ت أو األولى لرفعه على مركبة نقل أو

الحديد الصمممهريجية والشزانات غ ر المعدنية والحاويات الوسممميطة للسممموائ  وأسمممطوانات الغاز واألوعية الكب رة   الصمممهريجية البرية وعربات السمممكة
 للغازات في تعريف الصهاريج النقالة؛

 في المائة؛ 27واستطالة عند االنكسار تبلغ   2ن وتن/مم 370يعني الفوالذ الذن له مقاومة شد تبلغ  الفوالذ المرجعي

 تعني أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنأيس واألمان والعزل؛ معدات التشغ ل
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الغاز المسممممممممممم ل غ ر المبرد المتوخى نقله )الصمممممممممممهريج بالمعنى الدق ق(، على  يعني الجزء من الصمممممممممممهريج النقال الذن يحتون    وعاء الصمممممممممممهريج
 جه زات الهيكلية الشارجية؛الت  يشمل معدات التشغ ل أو ذلك الفتحات ووسائل إغالقها، ولكنه ال في بما

 تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتوازن الشارجة عن وعاء الصهريج؛ المعدات الهيكلية

 يعني أقصى ضغط مانومترن عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط اله درولي. ضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-3-2
السممملطة المشتصمممة. وتصمممنع   بهمعتمد ألوعية الضمممغط تعترف   مرجعتصممممم أوعية الصمممهاريج وتبنى وفقا  الشمممتراطات   6-7-3-2-1

تسمممممتشدم لصمممممنع األوعية   الدولية. وال أوعية الصمممممهاريج من مواد معدنية مالئمة للتشمممممك ل. وتسمممممتوفي المواد من ح ا المبدأ المعاي ر الوطنية أو
للحمام تممامما . وتنفمذ اللحماممات بمهمارة بح ما تكفمل أممانما  كمامال . ويلزم إجراء معمالجمة حراريمة ألوعيمة الصممممممممممممممهماريج   ممادة ثبتمت قمابل تهما الملحوممة إال

المواد ذلك. ولدى اختيار مادة الصممنع، يؤخذ المدى  لضمممان المتانة الكافية للحام والمواضممع المتأثرة بالحرارة، عندما تقتضممي عمليات الصممنع أو
يتعلق باحتمال الكسممممممممر التقصممممممممفي، والتشممممممممقق االجهادن الناشمممممممم  عن التآول، ومقاومة الصممممممممدم.  رة في االعتبار فيماالتصممممممممميمي لدرجات الحرا

والقيمة المضمممممممممونة للحد األعلى   2ن وتن/مم 460تتجاوز القيمة المضمممممممممونة لمقاومة الشضمممممممموع  حالة اسممممممممتشدام الفوالذ الدق ق الحب بات ال وفي
 لمواصفات المادة. وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للب ئة الشارجية التي قد ينقل ف ها.  تبعا    2ن وتن/مم 725لمقاومة الشد 

 يلي: تصنع أوعية الصهاريج النقالة وترك باتها واألناب   المركبة ف ها من مواد تستوفي ما 6-7-3-2-2

 توخى نقلها؛أن تكون منيعة بصورة أساسية إزاء فعل الغازات المس لة غ ر المبردة الم )أ(

 تح  د ا بتفاعل كيميائي. أو أن يكون قد تم تشم لها بطريقة سليمة أو )ب(

 تتأثر بفعل الغازات المس لة غ ر المبردة المتوخى نقلها. تصنع الحشايا من مواد ال 6-7-3-2-3

 .يمكن أن يؤدن إلى عط  نتيجة للفعل الغلفاني يج  تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-3-2-4

بطانات   وسممممممائد أو في ذلك أية وسممممممائل أو ال يكون  ناع تأث ر ضممممممار للمواد الداخلة في صممممممنع الصممممممهريج النقال، بما 6-7-3-2-5
 توابع، على الغازات المس لة غ ر المبردة المتوخى نقلها في الصهريج النقال. أو

 والتثب ت. مأمونة أثناء النقل وبملحقات مناسبة للرفعتصمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوف ر قاعدة  6-7-3-2-6

تصمممممم الصممممهاريج النقالة بح ا تتحمل على األقل ضممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممتاتية والدينامية  6-7-3-2-7
ويوضمح التصمميم أنه قد أخذت في االعتبار والحرارية التي تنشمأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتويات الصمهاريج.  

 الذن يسببه تكرار حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال. جهادتأث رات اإل

بار فوق الضمغط الداخلي.   0,4يقل عن   يصممم وعاء الصمهريج بح ا يتحمل دون حدوث تشموه دائم ضمغطا  خارجيا  ال 6-7-3-2-8
يقل  أثناء التفريغ، فإنه يصمممممممم ل تحمل ضممممممغطا  خارجيا  ال وعندما يكون من المتوخى تعريض وعاء الصممممممهريج لتفريغ  واء شممممممديد قبل الملء أو

 لزم إثبات تحمله لذلك الضغط.بار فوق الضغط الداخلي، وي  0,9 عن

  تكون الصممهاريج النقالة ووسممائل تثب تها، في ظروف التحم ل األقصممى المسممموح به، قادرة على امتصمماص القوى االسممتاتية 6-7-3-2-9
 التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة:

 ؛ ( 1) (g)الناتج عن الجاذبية في اتجاه الس ر: ضع  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع   )أ(

وأفقيا  بزاوية قائمة على اتجاه السمممم ر: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر   )ب(
  غ ر محدد بوضممموح، تكون القوى مسممماوية لضمممع  الكتلة اإلجمالية القصممموى المسمممموح بها( مضمممروبا  في التسمممارع

 ؛( 1) (g)الناتج عن الجاذبية 

 __________ 

 . 2م/ث 9.81=  (gألغراض الحساب تكون ةيمة تسارع الجاذبية ) (1)
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 ؛ ( 1) (g)وعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية   )ج(

في ذلك تأث ر   وعموديا  إلى تحت: ضمممممممممممع  الكتلة اإلجمالية القصممممممممممموى المسمممممممممممموح بها )إجمالي الحمولة، بما )د(
 .( 1) (g)سارع الناتج عن الجاذبية الجاذبية( مضروبا  في الت 

 :9-2-3-7-6يراعى عامل األمان على النحو التالي تحت فعل كل قوة من القوى المذكورة في  6-7-3-2-10

بالنسممممممممممبة لمقاومة   1,5في حالة أنواع الفوالذ التي تتم ز بنقطة خضمممممممممموع محددة بوضمممممممممموح، يراعى عامل أمان   )أ(
 الشضوع المضمونة؛

بالنسممممممممبة للقيمة   1,5تتم ز بنقطة خضمممممممموع محددة بوضمممممممموح، يراعى عامل أمان  أو في حالة أنواع الفوالذ التي ال  )ب( 
 المائة.  في   1حالة أنواع الفوالذ األوستن تي قوة صمود  في المائة، وفي  0,2المضمونة لقوة الصمود 

  حالة اسممممتشدام الدولية للمادة. وفي   ا المعاي ر الوطنية أو قوة الصمممممود  ي القيم التي تحدد  تكون ةيم مقاومة الشضمممموع أو  6-7-3-2-11
في المائة   15قوة الصممممممود وفقا  لمعاي ر المادة بنسمممممبة تصمممممل إلى  أنواع الفوالذ األوسمممممتن تي يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الشضممممموع أو

  قوة الصمود م وجود معاي ر للفوالذ المعني، فإن ةيمة مقاومة الشضوع أو حالة عد  عندما تكون  ذه القيم األعلى مثبتة في شهادة فحص المادة. وفي 
 المستشدمة يج  أن تعتمد ا السلطة المشتصة.

عندما تكون أوعية الصممهاريج المتوخى اسممتشدامها في نقل الغازات المسمم لة غ ر المبردة مزودة بعزل حرارن، يتع ن أن  6-7-3-2-12
 شتراطات التالية:تستوفي منظومات العزل الحرارن اال

يقممل عن الثلمما األعلى، ولكن ليس أوثر من النصمممممممممممممم  األعلى لسممممممممممممممطح وعمماء  تتكون من درع يغطي ممما ال )أ(
 مم في جميع المواضع؛ 40وُتفَصل عن وعاء الصهريج بح ز  وائي بسمك نحو   الصهريج،

حمدوث عطم  في  ة أوأو تتكون من غالف كماممل بسممممممممممممممممك كماف من مواد عمازلمة محميمة لمنع دخول أيمة رطوبم  )ب(
 (؛1-كلفن 2-)وات م 67,0تتجاوز موصل تها الحرارية  ظروف النقل العادية وبح ا ال

إذا كان الغالف الواقي مغلقما  بح ما يكون غ ر منفمذ للغماز، يزود بوسمممممممممممممم لمة لمنع تكون أن ضممممممممممممممغط خطر في  )ج(
 معداته؛  الطبقة العازلة، في حالة عدم كفاية ترت بات منع تسرب الغاز من وعاء الصهريج أو 

 ال يعوق العزل الحرارن الوصول إلى الترك بات ووسائل تفريغ الوعاء. )د(

 ون باإلمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائيا  إذا كان مزمعا  استشدامها في نقل غازات مس لة غ ر مبردة لهوبة.يك 6-7-3-2-13

 معايير التصميم 6-7-3-3
 يكون المقطع العرضي ألوعية الصهاريج مستديرا . 6-7-3-3-1

مثل الضممممممممممغط التصممممممممممميمي. ويؤخذ    1,3يقل عن   تصمممممممممممم أوعية الصممممممممممهاريج وتبنى بح ا تتحمل ضممممممممممغط اختبار ال 6-7-3-3-2
 T50االعتبار في تصممممميم أوعية الصممممهاريج القيم الدنيا لضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به التي ينص عل ها توجيه الصممممهاريج النقالة  في
لكل غاز مسممممم ل غ ر مبرد على حدة يزمع نقله. ويولى ا تمام للمتطلبات الدنيا لسممممممك جدار وعاء الصمممممهريج بالنسمممممبة لهذه  6-2-5-2-4 في

 .4-3-7-6األوعية، المب نة في 

في   0,2 تتم ز بقوة صمممممود مضمممممونة )قوة صمممممود في حالة أنواع الفوالذ التي تتم ز بنقطة خضمممموع محددة بوضمممموح أو 6-7-3-3-3
( في وعاء الصممهريج مقاومة σيتجاوز اإلجهاد الغشممائي األولي )سمميغما  في المائة ألنواع الفوالذ األوسممتن تي( ال 1قوة صمممود   وما ، أوالمائة، عم

 ، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، ح ا:0,50 (Rm)مقاومة شد دنيا  أو 0,75 (Re)إجهاد 

Re = في حمممالمممة أنواع الفوالذ  في الممممائمممة، أو  2.0قوة صمممممممممممممممود   ، أو2مقممماوممممة االجهممماد بوحمممدات ن وتن/مم
 في المائة؛ 1األوستن تي قوة صمود 
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الغاز المسممممممممممم ل غ ر المبرد المتوخى نقله )الصمممممممممممهريج بالمعنى الدق ق(، على  يعني الجزء من الصمممممممممممهريج النقال الذن يحتون    وعاء الصمممممممممممهريج
 جه زات الهيكلية الشارجية؛الت  يشمل معدات التشغ ل أو ذلك الفتحات ووسائل إغالقها، ولكنه ال في بما

 تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتوازن الشارجة عن وعاء الصهريج؛ المعدات الهيكلية

 يعني أقصى ضغط مانومترن عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط اله درولي. ضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-3-2
السممملطة المشتصمممة. وتصمممنع   بهمعتمد ألوعية الضمممغط تعترف   مرجعتصممممم أوعية الصمممهاريج وتبنى وفقا  الشمممتراطات   6-7-3-2-1

تسمممممتشدم لصمممممنع األوعية   الدولية. وال أوعية الصمممممهاريج من مواد معدنية مالئمة للتشمممممك ل. وتسمممممتوفي المواد من ح ا المبدأ المعاي ر الوطنية أو
للحمام تممامما . وتنفمذ اللحماممات بمهمارة بح ما تكفمل أممانما  كمامال . ويلزم إجراء معمالجمة حراريمة ألوعيمة الصممممممممممممممهماريج   ممادة ثبتمت قمابل تهما الملحوممة إال

المواد ذلك. ولدى اختيار مادة الصممنع، يؤخذ المدى  لضمممان المتانة الكافية للحام والمواضممع المتأثرة بالحرارة، عندما تقتضممي عمليات الصممنع أو
يتعلق باحتمال الكسممممممممر التقصممممممممفي، والتشممممممممقق االجهادن الناشمممممممم  عن التآول، ومقاومة الصممممممممدم.  رة في االعتبار فيماالتصممممممممميمي لدرجات الحرا

والقيمة المضمممممممممونة للحد األعلى   2ن وتن/مم 460تتجاوز القيمة المضمممممممممونة لمقاومة الشضمممممممموع  حالة اسممممممممتشدام الفوالذ الدق ق الحب بات ال وفي
 لمواصفات المادة. وتكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للب ئة الشارجية التي قد ينقل ف ها.  تبعا    2ن وتن/مم 725لمقاومة الشد 

 يلي: تصنع أوعية الصهاريج النقالة وترك باتها واألناب   المركبة ف ها من مواد تستوفي ما 6-7-3-2-2

 توخى نقلها؛أن تكون منيعة بصورة أساسية إزاء فعل الغازات المس لة غ ر المبردة الم )أ(

 تح  د ا بتفاعل كيميائي. أو أن يكون قد تم تشم لها بطريقة سليمة أو )ب(

 تتأثر بفعل الغازات المس لة غ ر المبردة المتوخى نقلها. تصنع الحشايا من مواد ال 6-7-3-2-3

 .يمكن أن يؤدن إلى عط  نتيجة للفعل الغلفاني يج  تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-3-2-4

بطانات   وسممممممائد أو في ذلك أية وسممممممائل أو ال يكون  ناع تأث ر ضممممممار للمواد الداخلة في صممممممنع الصممممممهريج النقال، بما 6-7-3-2-5
 توابع، على الغازات المس لة غ ر المبردة المتوخى نقلها في الصهريج النقال. أو

 والتثب ت. مأمونة أثناء النقل وبملحقات مناسبة للرفعتصمم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوف ر قاعدة  6-7-3-2-6

تصمممممم الصممممهاريج النقالة بح ا تتحمل على األقل ضممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممتاتية والدينامية  6-7-3-2-7
ويوضمح التصمميم أنه قد أخذت في االعتبار والحرارية التي تنشمأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتويات الصمهاريج.  

 الذن يسببه تكرار حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال. جهادتأث رات اإل

بار فوق الضمغط الداخلي.   0,4يقل عن   يصممم وعاء الصمهريج بح ا يتحمل دون حدوث تشموه دائم ضمغطا  خارجيا  ال 6-7-3-2-8
يقل  أثناء التفريغ، فإنه يصمممممممم ل تحمل ضممممممغطا  خارجيا  ال وعندما يكون من المتوخى تعريض وعاء الصممممممهريج لتفريغ  واء شممممممديد قبل الملء أو

 لزم إثبات تحمله لذلك الضغط.بار فوق الضغط الداخلي، وي  0,9 عن

  تكون الصممهاريج النقالة ووسممائل تثب تها، في ظروف التحم ل األقصممى المسممموح به، قادرة على امتصمماص القوى االسممتاتية 6-7-3-2-9
 التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة:

 ؛ ( 1) (g)الناتج عن الجاذبية في اتجاه الس ر: ضع  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع   )أ(

وأفقيا  بزاوية قائمة على اتجاه السمممم ر: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر   )ب(
  غ ر محدد بوضممموح، تكون القوى مسممماوية لضمممع  الكتلة اإلجمالية القصممموى المسمممموح بها( مضمممروبا  في التسمممارع

 ؛( 1) (g)الناتج عن الجاذبية 

 __________ 
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 ؛ ( 1) (g)وعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية   )ج(

في ذلك تأث ر   وعموديا  إلى تحت: ضمممممممممممع  الكتلة اإلجمالية القصممممممممممموى المسمممممممممممموح بها )إجمالي الحمولة، بما )د(
 .( 1) (g)سارع الناتج عن الجاذبية الجاذبية( مضروبا  في الت 

 :9-2-3-7-6يراعى عامل األمان على النحو التالي تحت فعل كل قوة من القوى المذكورة في  6-7-3-2-10

بالنسممممممممممبة لمقاومة   1,5في حالة أنواع الفوالذ التي تتم ز بنقطة خضمممممممممموع محددة بوضمممممممممموح، يراعى عامل أمان   )أ(
 الشضوع المضمونة؛

بالنسممممممممبة للقيمة   1,5تتم ز بنقطة خضمممممممموع محددة بوضمممممممموح، يراعى عامل أمان  أو في حالة أنواع الفوالذ التي ال  )ب( 
 المائة.  في   1حالة أنواع الفوالذ األوستن تي قوة صمود  في المائة، وفي  0,2المضمونة لقوة الصمود 

  حالة اسممممتشدام الدولية للمادة. وفي   ا المعاي ر الوطنية أو قوة الصمممممود  ي القيم التي تحدد  تكون ةيم مقاومة الشضمممموع أو  6-7-3-2-11
في المائة   15قوة الصممممممود وفقا  لمعاي ر المادة بنسمممممبة تصمممممل إلى  أنواع الفوالذ األوسمممممتن تي يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الشضممممموع أو

  قوة الصمود م وجود معاي ر للفوالذ المعني، فإن ةيمة مقاومة الشضوع أو حالة عد  عندما تكون  ذه القيم األعلى مثبتة في شهادة فحص المادة. وفي 
 المستشدمة يج  أن تعتمد ا السلطة المشتصة.

عندما تكون أوعية الصممهاريج المتوخى اسممتشدامها في نقل الغازات المسمم لة غ ر المبردة مزودة بعزل حرارن، يتع ن أن  6-7-3-2-12
 شتراطات التالية:تستوفي منظومات العزل الحرارن اال

يقممل عن الثلمما األعلى، ولكن ليس أوثر من النصمممممممممممممم  األعلى لسممممممممممممممطح وعمماء  تتكون من درع يغطي ممما ال )أ(
 مم في جميع المواضع؛ 40وُتفَصل عن وعاء الصهريج بح ز  وائي بسمك نحو   الصهريج،

حمدوث عطم  في  ة أوأو تتكون من غالف كماممل بسممممممممممممممممك كماف من مواد عمازلمة محميمة لمنع دخول أيمة رطوبم  )ب(
 (؛1-كلفن 2-)وات م 67,0تتجاوز موصل تها الحرارية  ظروف النقل العادية وبح ا ال

إذا كان الغالف الواقي مغلقما  بح ما يكون غ ر منفمذ للغماز، يزود بوسمممممممممممممم لمة لمنع تكون أن ضممممممممممممممغط خطر في  )ج(
 معداته؛  الطبقة العازلة، في حالة عدم كفاية ترت بات منع تسرب الغاز من وعاء الصهريج أو 

 ال يعوق العزل الحرارن الوصول إلى الترك بات ووسائل تفريغ الوعاء. )د(

 ون باإلمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائيا  إذا كان مزمعا  استشدامها في نقل غازات مس لة غ ر مبردة لهوبة.يك 6-7-3-2-13

 معايير التصميم 6-7-3-3
 يكون المقطع العرضي ألوعية الصهاريج مستديرا . 6-7-3-3-1

مثل الضممممممممممغط التصممممممممممميمي. ويؤخذ    1,3يقل عن   تصمممممممممممم أوعية الصممممممممممهاريج وتبنى بح ا تتحمل ضممممممممممغط اختبار ال 6-7-3-3-2
 T50االعتبار في تصممممميم أوعية الصممممهاريج القيم الدنيا لضممممغط التشممممغ ل األقصممممى المسممممموح به التي ينص عل ها توجيه الصممممهاريج النقالة  في
لكل غاز مسممممم ل غ ر مبرد على حدة يزمع نقله. ويولى ا تمام للمتطلبات الدنيا لسممممممك جدار وعاء الصمممممهريج بالنسمممممبة لهذه  6-2-5-2-4 في

 .4-3-7-6األوعية، المب نة في 

في   0,2 تتم ز بقوة صمممممود مضمممممونة )قوة صمممممود في حالة أنواع الفوالذ التي تتم ز بنقطة خضمممموع محددة بوضمممموح أو 6-7-3-3-3
( في وعاء الصممهريج مقاومة σيتجاوز اإلجهاد الغشممائي األولي )سمميغما  في المائة ألنواع الفوالذ األوسممتن تي( ال 1قوة صمممود   وما ، أوالمائة، عم

 ، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، ح ا:0,50 (Rm)مقاومة شد دنيا  أو 0,75 (Re)إجهاد 

Re = في حمممالمممة أنواع الفوالذ  في الممممائمممة، أو  2.0قوة صمممممممممممممممود   ، أو2مقممماوممممة االجهممماد بوحمممدات ن وتن/مم
 في المائة؛ 1األوستن تي قوة صمود 

- 359 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

360 

Rm = 2أدنى مقاومة شد بوحدات ن وتن/مم. 

حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي التي تسمتشدم  ي القيم الدنيا المحددة وفقا  للمعاي ر الوطنية أو  Rmو Reتكون ةيم  6-7-3-3-3-1
في الممائمة عنمدمما تكون  مذه القيم األعلى  15المحمددة وفقما  لمعماي ر الممادة حتى   Rmو Re  األوسممممممممممممممتن تي، يمكن زيمادة القيم المدنيما لأنواع الفوالذ  

لة   لموافقة السمملطة المشتصممة أو Rmو  Reحالة عدم وجود معاي ر للفوالذ المعني، تشضممع ةيم   مثبتة في شممهادة فحص المادة. وفي اله ئة المشوَّ
 من قبلها.

في بناء أوعية الصممممممممهاريج الملحومة.   0.85على   Re/Rmال يسمممممممممح باسممممممممتشدام أنواع الفوالذ التي تزيد ف ها النسممممممممبة  6-7-3-3-3-2
 التي تستشدم في تحديد  ذه النسبة  ي القيم المب نة في شهادة فحص المادة. Rmو Reوتكون ةيم 

  ، Rm/10  000تقل نسممبتها المئوية عن   الصممهاريج باسممتطالة عند االنكسممار ال  تتم ز أنواع الفوالذ المسممتشدمة في بناء أوعية  6-7-3-3-3-3
 في المائة لألنواع األخرى. 20في المائة ألنواع الفوالذ الدق ق الحب بات و 16مع حد أدنى مطلق قدره 

ار الشد بزوايا قائمة )بالعرض(  ألغراض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يراعى لأللواح المعدنية أن يكون محور ع نة اختب  6-7-3-3-3-4
  توح دعلى اتجاه الدلفنة. وتقاس االسممممتطالة الدائمة عند االنكسممممار على ع نات اختبار ذات مقطع عرضممممي مسممممتط ل وفقا  لم يار المنظمة الدولية لل 

 مم. 50، باستشدام مقياس طوله ISO 6892:1998 القياسي، رقم

 أدنى سمك لجدار الصهريج 6-7-3-4
 يلي: الصهريج  و السمك األوبر باالستناد إلى ما لجداريكون أدنى سمك  6-7-3-4-1

 ؛4-3-7-6أدنى سمك محدد وفقا  لالشتراطات الواردة في  )أ(

 .3-3-7-6في  في ذلك االشتراطات الواردة المعتمد ألوعية الضغط، بما للمرجعوأدنى سمك محدد وفقا   )ب(

 من قائمة البضمممائع 11ن صممملة يتعلق بالصمممهاريج النقالة يرد في العمود وباإلضمممافة إلى ذلك، يراعى أن حكم خاص ذ
 .3-5-2-4الشطرة وفي 

متر  1,80قطر ا    يتجاوز ال يقل سمممك األجزاء األسممطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصممهاريج التي ال 6-7-3-4-2
مم من الفوالذ  6 متر عن  1,80 يقل سمممممممممك األوعية التي يتجاوز قطر ا يكافئه من الفوالذ المسممممممممتشدم. وال ما مم من الفوالذ المرجعي أو  5 عن

 يكافئه من الفوالذ المستشدم. ما أو المرجعي

مم أيا  كانت مادة  4 ال يقل سممممممك وعاء الصمممممهريج في األجزاء األسمممممطوانية منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن 6-7-3-4-3
 بناء الوعاء.

 :2-4-3-7-6في  تستشدم المعادلة التالية لتع  ن سمك أنواع الفوالذ األخرى المكاف  للسمك المحدد للفوالذ المرجعي 6-7-3-4-4

 

 ح ا: 

1e = السمك المكاف  الالزم في الفوالذ المستشدم )مم(؛ 

oe =  ؛2-4-3-7-6أدنى سمك )مم( للفوالذ المرجعي، المب ن في 

1Rm = (؛3-3-3-7-6( للفوالذ المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم 

1A =  الدولية.  االستطالة الدنيا المضمونة عند االنكسار )نسبة مئوية( للفوالذ المستشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية أو 

 . ويكون أدنى سمممممممممك لجميع أجزاء 3- 4- 3- 7- 6إلى   1- 4- 3- 7- 6سمممممممممك الجدار بأن حال عن القيم المب نة في    قلال ي  6-7-3-4-5
 . ويكون  ذا السمك غ ر شامل ألن سماح للتآول.3-4-3-7-6إلى  1-4-3-7-6وعاء الصهريج على النحو المب ن في 

3
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 . 4- 4- 3- 7- 6في    يلزم إجراء حساب باستشدام المعادلة المب نة  ( ال 1- 3- 7- 6في حالة استشدام الفوالذ الطرن )انظر   6-7-3-4-6

 الصهريج. يحدث اختالف مفاج  في سمك اللوح عند اتصال األطراف بالجزء األسطواني من وعاء يج  أال 6-7-3-4-7

 معدات التشغيل 6-7-3-5
العط  أثناء المناولة والنقل. وعندما يسممممممممح الربط ب ن   التشمممممممغ ل بح ا تكون محمية من خطر اللي أوترت  وسمممممممائل   6-7-3-5-1

إطار الحمماية والوعاء بالحركة النسممممممممممممممبيمة ب ن المجموعات الفرعيمة، تثبمت المعمدات بح ما تسمممممممممممممممح بمثمل  ذه الحركة دون احتممال حدوث عط   
)تجاويف األناب  ، وسمائل اإلغالق( والصممام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل ألجزاء التشمغ ل. وتحمى ترك بات التفريغ الشارجية  

السممممدادات الملولبة( وأن أغطية  القوى الشارجية )على سممممب ل المثال اسممممتشدام ق َطع قص(. وتؤمن وسممممائل الملء والتفريغ )بما في ذلك الشممممفاه أو
 واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.

مم في أوعية الصمهاريج النقالة، باسمتثناء فتحات وسمائل تشأيف الضمغط،  1,5الفتحات التي يتجاوز قطر ا   تزود جميع 6-7-3-5-2
يقل عن ثالث وسمممائل إغالق مسمممتقلة ومركبة على التوالي، األولى منها عبارة عن   ال وفتحات الفحص وفتحات صممممامات الصمممرف المغلقة، بما

 وس لة مكافئة. وس لة مكافئة، والثانية صمام حابس خارجي، والثالثة شفة سطامية أو د أوصمام قطع التدفق الزائ  صمام حابس داخلي أو

  عندما يكون صمممممهريج نقال مزودا  بصممممممام تصمممممريف للفائض، يرك   ذا الصممممممام بح ا يكون مقعده داخل وعاء الصمممممهريج  6-7-3-5-2-1
ا ، بح ا يظل الصممممممام فعاال  في حالة الصمممممدم. ويتم اختيار وترك   تكون ترك باته مصمممممممة، في حالة ترك به خارجي  داخل شمممممفة ملحومة أو أو

لى مثل صمامات قطع التدفق الزائد بح ا تغلق أوتوماتيا  عند بلول التدفق المقدر الذن حدده الصانع. وتكون سعة التوص الت والتوابع المؤدية إ
 ام قطع التدفق الزائد.الشارجة منه كافية لتدفق أوبر من التدفق المقدر لصم  ذا الصمام أو

تكون وسمممممممم لة اإليقاف األولى لفتحات الملء والتفريغ  ي صمممممممممام حابس داخلي، والوسمممممممم لة الثانية  ي صمممممممممام حابس   6-7-3-5-3
 يوضع في مكان يسهل الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء.

توخى اسممممممممتشدامها لنقل غازات مسمممممممم لة غ ر مبردة في حالة وجود فتحات في القاع لملء وتفريغ الصممممممممهاريج النقالة الم 6-7-3-5-4
مواد كيميائية تحت الضغط، يكون الصمام الحابس الداخلي عبارة عن وس لة أمان سريعة اإلغالق تغلق أوتوماتيا  في حالة   لهوبة و/أو سمية أو

 1 000تتجاوز سمعتها  ناء الصمهاريج النقالة التي الإحاطة الن ران به. وباسمتث  التفريغ أو أية حركة غ ر مقصمودة للصمهريج النقال أثناء الملء أو
 لتر، يمكن تشغ ل  ذه الوس لة بالتحكم من بعد.

باإلضمممممممممافة إلى فتحات الملء والتفريغ ومعادلة ضمممممممممغط الغاز، يجوز أن تكون في أوعية الصمممممممممهاريج فتحات يمكن أن  6-7-3-5-5
أن تكون  تجاويف ال ترك  ف ها مقاييس وترمومترات ومانومترات. وترك  التوصمممممم الت الالزمة لهذه األجهزة في صمممممممامات ملحومة مناسممممممبة أو

 توص الت ملولبة في الوعاء.

فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسمم  للتمك ن من إجراء فحص داخلي   تزّود جميع الصممهاريج النقالة بفتحة دخول أو 6-7-3-5-6
 والوصول للقيام بعمليات الصيانة واإلصالح داخل الصهريج.

 تجمع الترك بات الشارجية معا  بقدر اإلمكان عمليا . 6-7-3-5-7

 المركبة على الصهريج النقال عالمة تب ن وظيفة كل منها.توضع على جميع التوص الت  6-7-3-5-8

يقل عن ضممغط التشممغ ل األقصممى   أية وسمم لة أخرى لوغالق لتحمل ضممغط مقدر ال يصمممم ويبنى كل صمممام حابس أو 6-7-3-5-9
حابسمممة الملولبة بتحريك القبضمممة  المسمممموح به لوعاء الصمممهريج مع مراعاة درجات الحرارة المتوقعة أثناء النقل. ويكون إغالق جميع الصممممامات ال

. الدوارة ال دوية في اتجاه حركة عقارب السمممماعة. وللصمممممامات الحابسممممة األخرى يكون الوضممممع )المفتوح والمغلق( واتجاه اإلغالق مب نا  بوضمممموح
 يمكن فتحها عن غ ر قصد. وتصمم جميع الصمامات الحابسة بح ا ال

نبوبية بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسممب  التمدد واالنكماش الحراري ن، والصممدمات  تصمممم وتبنى وترك  التوصمم الت األ  10- 5- 3- 7- 6
 مكن. الميكانيكية واال تزازات. وتكون جميع التوص الت األنبوبية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة. وتستشدم وصالت األناب   الملحومة ح ثما أ 
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Rm = 2أدنى مقاومة شد بوحدات ن وتن/مم. 

حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي التي تسمتشدم  ي القيم الدنيا المحددة وفقا  للمعاي ر الوطنية أو  Rmو Reتكون ةيم  6-7-3-3-3-1
في الممائمة عنمدمما تكون  مذه القيم األعلى  15المحمددة وفقما  لمعماي ر الممادة حتى   Rmو Re  األوسممممممممممممممتن تي، يمكن زيمادة القيم المدنيما لأنواع الفوالذ  

لة   لموافقة السمملطة المشتصممة أو Rmو  Reحالة عدم وجود معاي ر للفوالذ المعني، تشضممع ةيم   مثبتة في شممهادة فحص المادة. وفي اله ئة المشوَّ
 من قبلها.

في بناء أوعية الصممممممممهاريج الملحومة.   0.85على   Re/Rmال يسمممممممممح باسممممممممتشدام أنواع الفوالذ التي تزيد ف ها النسممممممممبة  6-7-3-3-3-2
 التي تستشدم في تحديد  ذه النسبة  ي القيم المب نة في شهادة فحص المادة. Rmو Reوتكون ةيم 

  ، Rm/10  000تقل نسممبتها المئوية عن   الصممهاريج باسممتطالة عند االنكسممار ال  تتم ز أنواع الفوالذ المسممتشدمة في بناء أوعية  6-7-3-3-3-3
 في المائة لألنواع األخرى. 20في المائة ألنواع الفوالذ الدق ق الحب بات و 16مع حد أدنى مطلق قدره 

ار الشد بزوايا قائمة )بالعرض(  ألغراض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يراعى لأللواح المعدنية أن يكون محور ع نة اختب  6-7-3-3-3-4
  توح دعلى اتجاه الدلفنة. وتقاس االسممممتطالة الدائمة عند االنكسممممار على ع نات اختبار ذات مقطع عرضممممي مسممممتط ل وفقا  لم يار المنظمة الدولية لل 

 مم. 50، باستشدام مقياس طوله ISO 6892:1998 القياسي، رقم

 أدنى سمك لجدار الصهريج 6-7-3-4
 يلي: الصهريج  و السمك األوبر باالستناد إلى ما لجداريكون أدنى سمك  6-7-3-4-1

 ؛4-3-7-6أدنى سمك محدد وفقا  لالشتراطات الواردة في  )أ(

 .3-3-7-6في  في ذلك االشتراطات الواردة المعتمد ألوعية الضغط، بما للمرجعوأدنى سمك محدد وفقا   )ب(

 من قائمة البضمممائع 11ن صممملة يتعلق بالصمممهاريج النقالة يرد في العمود وباإلضمممافة إلى ذلك، يراعى أن حكم خاص ذ
 .3-5-2-4الشطرة وفي 

متر  1,80قطر ا    يتجاوز ال يقل سمممك األجزاء األسممطوانية، واألطراف وأغطية فتحات دخول أوعية الصممهاريج التي ال 6-7-3-4-2
مم من الفوالذ  6 متر عن  1,80 يقل سمممممممممك األوعية التي يتجاوز قطر ا يكافئه من الفوالذ المسممممممممتشدم. وال ما مم من الفوالذ المرجعي أو  5 عن

 يكافئه من الفوالذ المستشدم. ما أو المرجعي

مم أيا  كانت مادة  4 ال يقل سممممممك وعاء الصمممممهريج في األجزاء األسمممممطوانية منه واألطراف وأغطية فتحات الدخول عن 6-7-3-4-3
 بناء الوعاء.

 :2-4-3-7-6في  تستشدم المعادلة التالية لتع  ن سمك أنواع الفوالذ األخرى المكاف  للسمك المحدد للفوالذ المرجعي 6-7-3-4-4

 

 ح ا: 

1e = السمك المكاف  الالزم في الفوالذ المستشدم )مم(؛ 

oe =  ؛2-4-3-7-6أدنى سمك )مم( للفوالذ المرجعي، المب ن في 

1Rm = (؛3-3-3-7-6( للفوالذ المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم 

1A =  الدولية.  االستطالة الدنيا المضمونة عند االنكسار )نسبة مئوية( للفوالذ المستشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية أو 

 . ويكون أدنى سمممممممممك لجميع أجزاء 3- 4- 3- 7- 6إلى   1- 4- 3- 7- 6سمممممممممك الجدار بأن حال عن القيم المب نة في    قلال ي  6-7-3-4-5
 . ويكون  ذا السمك غ ر شامل ألن سماح للتآول.3-4-3-7-6إلى  1-4-3-7-6وعاء الصهريج على النحو المب ن في 

3
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1
4.21
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 . 4- 4- 3- 7- 6في    يلزم إجراء حساب باستشدام المعادلة المب نة  ( ال 1- 3- 7- 6في حالة استشدام الفوالذ الطرن )انظر   6-7-3-4-6

 الصهريج. يحدث اختالف مفاج  في سمك اللوح عند اتصال األطراف بالجزء األسطواني من وعاء يج  أال 6-7-3-4-7

 معدات التشغيل 6-7-3-5
العط  أثناء المناولة والنقل. وعندما يسممممممممح الربط ب ن   التشمممممممغ ل بح ا تكون محمية من خطر اللي أوترت  وسمممممممائل   6-7-3-5-1

إطار الحمماية والوعاء بالحركة النسممممممممممممممبيمة ب ن المجموعات الفرعيمة، تثبمت المعمدات بح ما تسمممممممممممممممح بمثمل  ذه الحركة دون احتممال حدوث عط   
)تجاويف األناب  ، وسمائل اإلغالق( والصممام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل ألجزاء التشمغ ل. وتحمى ترك بات التفريغ الشارجية  

السممممدادات الملولبة( وأن أغطية  القوى الشارجية )على سممممب ل المثال اسممممتشدام ق َطع قص(. وتؤمن وسممممائل الملء والتفريغ )بما في ذلك الشممممفاه أو
 واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.

مم في أوعية الصمهاريج النقالة، باسمتثناء فتحات وسمائل تشأيف الضمغط،  1,5الفتحات التي يتجاوز قطر ا   تزود جميع 6-7-3-5-2
يقل عن ثالث وسمممائل إغالق مسمممتقلة ومركبة على التوالي، األولى منها عبارة عن   ال وفتحات الفحص وفتحات صممممامات الصمممرف المغلقة، بما

 وس لة مكافئة. وس لة مكافئة، والثانية صمام حابس خارجي، والثالثة شفة سطامية أو د أوصمام قطع التدفق الزائ  صمام حابس داخلي أو

  عندما يكون صمممممهريج نقال مزودا  بصممممممام تصمممممريف للفائض، يرك   ذا الصممممممام بح ا يكون مقعده داخل وعاء الصمممممهريج  6-7-3-5-2-1
ا ، بح ا يظل الصممممممام فعاال  في حالة الصمممممدم. ويتم اختيار وترك   تكون ترك باته مصمممممممة، في حالة ترك به خارجي  داخل شمممممفة ملحومة أو أو

لى مثل صمامات قطع التدفق الزائد بح ا تغلق أوتوماتيا  عند بلول التدفق المقدر الذن حدده الصانع. وتكون سعة التوص الت والتوابع المؤدية إ
 ام قطع التدفق الزائد.الشارجة منه كافية لتدفق أوبر من التدفق المقدر لصم  ذا الصمام أو

تكون وسمممممممم لة اإليقاف األولى لفتحات الملء والتفريغ  ي صمممممممممام حابس داخلي، والوسمممممممم لة الثانية  ي صمممممممممام حابس   6-7-3-5-3
 يوضع في مكان يسهل الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء.

توخى اسممممممممتشدامها لنقل غازات مسمممممممم لة غ ر مبردة في حالة وجود فتحات في القاع لملء وتفريغ الصممممممممهاريج النقالة الم 6-7-3-5-4
مواد كيميائية تحت الضغط، يكون الصمام الحابس الداخلي عبارة عن وس لة أمان سريعة اإلغالق تغلق أوتوماتيا  في حالة   لهوبة و/أو سمية أو

 1 000تتجاوز سمعتها  ناء الصمهاريج النقالة التي الإحاطة الن ران به. وباسمتث  التفريغ أو أية حركة غ ر مقصمودة للصمهريج النقال أثناء الملء أو
 لتر، يمكن تشغ ل  ذه الوس لة بالتحكم من بعد.

باإلضمممممممممافة إلى فتحات الملء والتفريغ ومعادلة ضمممممممممغط الغاز، يجوز أن تكون في أوعية الصمممممممممهاريج فتحات يمكن أن  6-7-3-5-5
أن تكون  تجاويف ال ترك  ف ها مقاييس وترمومترات ومانومترات. وترك  التوصمممممم الت الالزمة لهذه األجهزة في صمممممممامات ملحومة مناسممممممبة أو

 توص الت ملولبة في الوعاء.

فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسمم  للتمك ن من إجراء فحص داخلي   تزّود جميع الصممهاريج النقالة بفتحة دخول أو 6-7-3-5-6
 والوصول للقيام بعمليات الصيانة واإلصالح داخل الصهريج.

 تجمع الترك بات الشارجية معا  بقدر اإلمكان عمليا . 6-7-3-5-7

 المركبة على الصهريج النقال عالمة تب ن وظيفة كل منها.توضع على جميع التوص الت  6-7-3-5-8

يقل عن ضممغط التشممغ ل األقصممى   أية وسمم لة أخرى لوغالق لتحمل ضممغط مقدر ال يصمممم ويبنى كل صمممام حابس أو 6-7-3-5-9
حابسمممة الملولبة بتحريك القبضمممة  المسمممموح به لوعاء الصمممهريج مع مراعاة درجات الحرارة المتوقعة أثناء النقل. ويكون إغالق جميع الصممممامات ال

. الدوارة ال دوية في اتجاه حركة عقارب السمممماعة. وللصمممممامات الحابسممممة األخرى يكون الوضممممع )المفتوح والمغلق( واتجاه اإلغالق مب نا  بوضمممموح
 يمكن فتحها عن غ ر قصد. وتصمم جميع الصمامات الحابسة بح ا ال

نبوبية بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسممب  التمدد واالنكماش الحراري ن، والصممدمات  تصمممم وتبنى وترك  التوصمم الت األ  10- 5- 3- 7- 6
 مكن. الميكانيكية واال تزازات. وتكون جميع التوص الت األنبوبية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة. وتستشدم وصالت األناب   الملحومة ح ثما أ 
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تقل درجة   تلحم لحاما  معدنيا  قويا  بنفس القدر. وال ألناب   النحاسمية أوتلحم بسمبيكة من النحاس والزنك الوصمالت في ا 6-7-3-5-11
 قد يحدث عند قطع سن اللوال . تقلل الوصالت من متانة األناب   كما س. وال525ºانصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن  

والترك بات األنبوبية عن أربعة أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى  ال يقل ضممغط االنفجار في جميع التوصمم الت األنبوبية   6-7-3-5-12
وسم لة أخرى )باسمتثناء وسمائل  أربعة أمثال الضمغط الذن قد يتعرض له الصمهريج أثناء الشدمة بفعل مضمشة أو المسمموح به لوعاء الصمهريج أو

 تشأيف الضغط(.

 تستشدم المعادن الطروقة في بناء الصمامات والملحقات. 6-7-3-5-13

 فتحات القاع 6-7-3-6

ال تنقل غازات مسممم َّلة غ ر مبردة مع نة في صمممهاريج نقالة بها فتحات في القاع. وعندما يب ن توجيه الصمممهاريج النقالة  6-7-3-6-1
T50  تكون  ناع فتحات تحت مسممتوى السممائل في وعاء الصممهريج عند  أن فتحات القاع محظورة، فإنه ال 6-2-5-2-4المنصمموص عليه في
 إلى أقصى حد ملء مسموح به. ملئه

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-7

أوثر لتشأيف الضممغط من النوع المحمل بنابض. وتنفتح وسممائل تشأيف الضممغط أوتوماتيا    يزود كل صممهريج نقال بوسمم لة أو  1- 7- 3- 7- 6
في المائة من ضممغط التشممغ ل األقصممى    110يقل عن ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به وتكون مفتوحة بالكامل عند ضممغط يعادل  عند ضممغط ال 

في المائة تحت الضمممممغط الذن يبدأ عنده التفريغ وتظل مغلقة في جميع   10يقل عن   المسمممممموح به. وتغلق  ذه الوسمممممائل بعد التفريغ قريبا  من ضمممممغط ال 
مة   السائل. وال في ذلك تمّور   الضغوط األدنى من ذلك. وتكون وسائل تشأيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، بما  يسمح باستشدام األقراص القص 

 غ ر المركبة على التوالي مع وس لة تشأيف ضغط محملة بنابض. 

 تكّون أن ضغط زائد خطر. تسرب الغاز، أو تصمم وسائل تشأيف الضغط بح ا تمنع دخول أن مواد غريبة، أو 6-7-3-7-2

  T50الصممممهاريج النقالة المتوخى اسممممتشدامها لنقل غازات مسمممم لة غ ر مبردة مع نة، المحددة في توجيه الصممممهاريج النقالة  3- 7- 3- 7- 6
يكن الصمهريج النقال في الشدمة   لم  ، تكون مزودة بوسم لة لتشأيف الضمغط توافق عل ها السملطة المشتصمة. وما 6- 2- 5- 2- 4المنصموص عليه في  

شأيف الضمممغط مصمممنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يتع ن أن تتضممممن وسممم لة األمان قرصممما  قصمممما  يسمممبق  المشصمممصمممة له مزودا  بوسممم لة لت 
مؤشمر دل لي  وسم لة لتشأيف الضمغط محملة بنابض. ويزود الح ز الذن يقع ب ن القرص القصمم ووسم لة تشأيف الضمغط بمانومتر لقياس الضمغط أو 

التسمممري  الذن يمكن أن يسمممب  قصمممور وسممم لة تشأيف الضمممغط. وتتمزق األقراص   الثق  أو  رص أو مناسممم . ويسممممح  ذا الترت   بكشممم  تمزق الق 
 في المائة على ضغط بدء التفريغ الذن تتم ز به وس لة التشأيف.   10القصمة عند ضغط اسمي يزيد بنسبة 

 1-7-3-7-6ضمممممغط المب نفي  في حالة الصمممممهاريج النقالة المتعددة األغراض، تنفتح وسمممممائل تشأيف الضمممممغط عند ال 6-7-3-7-4
 للغاز الذن يتم ز بأعلى ضغط أقصى مسموح به ب ن الغازات التي يسمح بنقلها في الصهريج النقال.

 معدل التصريف في وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-8

يكون معدل التصممريف المجمع لوسممائل التشأيف في حالة إحاطة الن ران الكاملة بالصممهريج النقال كافيا  لوق  الضممغط   6-7-3-8-1
في المائة من ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به. وتسممتشدم وسممائل تشأيف   120يتجاوز  في وعاء الصممهريج )بما في ذلك التراوم( بح ا ال

حالة الصهاريج النقالة المتعددة األغراض يحدد معدل التصريف المجمع  يف الموصى به بالكامل، وفيضغط محملة بنابض لبلول معدل التصر 
 لوسائل تشأيف الضغط على أساس الغاز الذن يتطل  أعلى معدل تصريف من ب ن الغازات التي يسمح بنقلها في الصهاريج النقالة.

جمالي المطلوب لوسممائل التشأيف الذن يمثل مجموع فرادى المعدالت لجميع تسممتشدم المعادلة التالية لتع  ن المعدل اال 6-7-3-8-1-1
 الوسائل المستشدمة:
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 ح ا:

Q = ثمانيمة( في الظروف  /3الحمد األدنى المطلوب لمعمدل تصممممممممممممممريف الهواء بماألمتمار المك بمة في الثمانيمة )م
 كلفن(؛ 273س )ºبار ودرجة حرارة صفر  1القياسية: ضغط 

F =  يلي: كمامعامل ةيمته 

  1  =F ألوعية الصهاريج غ ر المعزولة؛ 

  F = U(649-t)/13.6 لألوعية المعزولة 

 ح ا: 0,25تكون بأن حال أقل من  ولكن ال  

 U 38عند  1-كلفن 2-= معامل االنتقال الحرارن للمادة العازلة، بوحدات ك لووات/مºس 

t =  درجة الحرارة الفعلية للغاز المسممممممممممممم ل غ ر( المبرد أثناء الملءº  ؛ وعندما تكون  ذه)س
 س:t = 15ºالدرجة غ ر معروفة، لتكن 

المب نة أعاله ألوعية الصمممممهاريج المعزولة شمممممريطة أن يكون العزل مسمممممتوفيا    Fويمكن اسمممممتشدام ةيمة   
 ؛2-1-8-3-7-6لالشتراطات المب نة في 

A =  بعة؛المساحة الشارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار المر 

Z  =  عندما يكون  ذا المعامل غ ر معروف، لتكن( معامل االنضغاط الغازن في حالة التراوم Z    =1.0 ؛) 

T = ( درجة الحرارة المطلقة بالكلفنº+فوق مستوى وسائل تشأيف الضغط في حالة التراوم؛273س ) 

L = الحرارة الكامنة لتبش ر السائل بوحدات ك لوجول/وغ في حالة التراوم؛ 

M = الوزن الجزيئي للغاز المنصرف؛ 

C =  ثابت يشتق من إحدى المعادالت التالية كدالة للنسبةk .للحرارة النوعية 

 

 ح ا:

pc الحرارة النوعية عند ضغط ثابت؛ 

vc .الحرارة النوعية عند حجم ثابت 

 : k > 1وعندما تكون 

 

 غ ر معروفة: kأو  =k 1وعندما تكون  

 2.7183 ي الثابت الرياضي  eح ا 

v

p
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تقل درجة   تلحم لحاما  معدنيا  قويا  بنفس القدر. وال ألناب   النحاسمية أوتلحم بسمبيكة من النحاس والزنك الوصمالت في ا 6-7-3-5-11
 قد يحدث عند قطع سن اللوال . تقلل الوصالت من متانة األناب   كما س. وال525ºانصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن  

والترك بات األنبوبية عن أربعة أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى  ال يقل ضممغط االنفجار في جميع التوصمم الت األنبوبية   6-7-3-5-12
وسم لة أخرى )باسمتثناء وسمائل  أربعة أمثال الضمغط الذن قد يتعرض له الصمهريج أثناء الشدمة بفعل مضمشة أو المسمموح به لوعاء الصمهريج أو

 تشأيف الضغط(.

 تستشدم المعادن الطروقة في بناء الصمامات والملحقات. 6-7-3-5-13

 فتحات القاع 6-7-3-6

ال تنقل غازات مسممم َّلة غ ر مبردة مع نة في صمممهاريج نقالة بها فتحات في القاع. وعندما يب ن توجيه الصمممهاريج النقالة  6-7-3-6-1
T50  تكون  ناع فتحات تحت مسممتوى السممائل في وعاء الصممهريج عند  أن فتحات القاع محظورة، فإنه ال 6-2-5-2-4المنصمموص عليه في
 إلى أقصى حد ملء مسموح به. ملئه

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-7

أوثر لتشأيف الضممغط من النوع المحمل بنابض. وتنفتح وسممائل تشأيف الضممغط أوتوماتيا    يزود كل صممهريج نقال بوسمم لة أو  1- 7- 3- 7- 6
في المائة من ضممغط التشممغ ل األقصممى    110يقل عن ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به وتكون مفتوحة بالكامل عند ضممغط يعادل  عند ضممغط ال 

في المائة تحت الضمممممغط الذن يبدأ عنده التفريغ وتظل مغلقة في جميع   10يقل عن   المسمممممموح به. وتغلق  ذه الوسمممممائل بعد التفريغ قريبا  من ضمممممغط ال 
مة   السائل. وال في ذلك تمّور   الضغوط األدنى من ذلك. وتكون وسائل تشأيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، بما  يسمح باستشدام األقراص القص 

 غ ر المركبة على التوالي مع وس لة تشأيف ضغط محملة بنابض. 

 تكّون أن ضغط زائد خطر. تسرب الغاز، أو تصمم وسائل تشأيف الضغط بح ا تمنع دخول أن مواد غريبة، أو 6-7-3-7-2

  T50الصممممهاريج النقالة المتوخى اسممممتشدامها لنقل غازات مسمممم لة غ ر مبردة مع نة، المحددة في توجيه الصممممهاريج النقالة  3- 7- 3- 7- 6
يكن الصمهريج النقال في الشدمة   لم  ، تكون مزودة بوسم لة لتشأيف الضمغط توافق عل ها السملطة المشتصمة. وما 6- 2- 5- 2- 4المنصموص عليه في  

شأيف الضمممغط مصمممنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يتع ن أن تتضممممن وسممم لة األمان قرصممما  قصمممما  يسمممبق  المشصمممصمممة له مزودا  بوسممم لة لت 
مؤشمر دل لي  وسم لة لتشأيف الضمغط محملة بنابض. ويزود الح ز الذن يقع ب ن القرص القصمم ووسم لة تشأيف الضمغط بمانومتر لقياس الضمغط أو 

التسمممري  الذن يمكن أن يسمممب  قصمممور وسممم لة تشأيف الضمممغط. وتتمزق األقراص   الثق  أو  رص أو مناسممم . ويسممممح  ذا الترت   بكشممم  تمزق الق 
 في المائة على ضغط بدء التفريغ الذن تتم ز به وس لة التشأيف.   10القصمة عند ضغط اسمي يزيد بنسبة 

 1-7-3-7-6ضمممممغط المب نفي  في حالة الصمممممهاريج النقالة المتعددة األغراض، تنفتح وسمممممائل تشأيف الضمممممغط عند ال 6-7-3-7-4
 للغاز الذن يتم ز بأعلى ضغط أقصى مسموح به ب ن الغازات التي يسمح بنقلها في الصهريج النقال.

 معدل التصريف في وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-8

يكون معدل التصممريف المجمع لوسممائل التشأيف في حالة إحاطة الن ران الكاملة بالصممهريج النقال كافيا  لوق  الضممغط   6-7-3-8-1
في المائة من ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به. وتسممتشدم وسممائل تشأيف   120يتجاوز  في وعاء الصممهريج )بما في ذلك التراوم( بح ا ال

حالة الصهاريج النقالة المتعددة األغراض يحدد معدل التصريف المجمع  يف الموصى به بالكامل، وفيضغط محملة بنابض لبلول معدل التصر 
 لوسائل تشأيف الضغط على أساس الغاز الذن يتطل  أعلى معدل تصريف من ب ن الغازات التي يسمح بنقلها في الصهاريج النقالة.

جمالي المطلوب لوسممائل التشأيف الذن يمثل مجموع فرادى المعدالت لجميع تسممتشدم المعادلة التالية لتع  ن المعدل اال 6-7-3-8-1-1
 الوسائل المستشدمة:
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 ح ا:

Q = ثمانيمة( في الظروف  /3الحمد األدنى المطلوب لمعمدل تصممممممممممممممريف الهواء بماألمتمار المك بمة في الثمانيمة )م
 كلفن(؛ 273س )ºبار ودرجة حرارة صفر  1القياسية: ضغط 

F =  يلي: كمامعامل ةيمته 

  1  =F ألوعية الصهاريج غ ر المعزولة؛ 

  F = U(649-t)/13.6 لألوعية المعزولة 

 ح ا: 0,25تكون بأن حال أقل من  ولكن ال  

 U 38عند  1-كلفن 2-= معامل االنتقال الحرارن للمادة العازلة، بوحدات ك لووات/مºس 

t =  درجة الحرارة الفعلية للغاز المسممممممممممممم ل غ ر( المبرد أثناء الملءº  ؛ وعندما تكون  ذه)س
 س:t = 15ºالدرجة غ ر معروفة، لتكن 

المب نة أعاله ألوعية الصمممممهاريج المعزولة شمممممريطة أن يكون العزل مسمممممتوفيا    Fويمكن اسمممممتشدام ةيمة   
 ؛2-1-8-3-7-6لالشتراطات المب نة في 

A =  بعة؛المساحة الشارجية الكلية لوعاء الصهريج باألمتار المر 

Z  =  عندما يكون  ذا المعامل غ ر معروف، لتكن( معامل االنضغاط الغازن في حالة التراوم Z    =1.0 ؛) 

T = ( درجة الحرارة المطلقة بالكلفنº+فوق مستوى وسائل تشأيف الضغط في حالة التراوم؛273س ) 

L = الحرارة الكامنة لتبش ر السائل بوحدات ك لوجول/وغ في حالة التراوم؛ 

M = الوزن الجزيئي للغاز المنصرف؛ 

C =  ثابت يشتق من إحدى المعادالت التالية كدالة للنسبةk .للحرارة النوعية 

 

 ح ا:

pc الحرارة النوعية عند ضغط ثابت؛ 

vc .الحرارة النوعية عند حجم ثابت 

 : k > 1وعندما تكون 

 

 غ ر معروفة: kأو  =k 1وعندما تكون  

 2.7183 ي الثابت الرياضي  eح ا 
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 من الجدول التالي: Cويمكن أخذ ةيمة  

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 

ال تنطبق  ذه المعادلة إال على الغازات المسممممممم لة غ ر المبردة التي تكون درجاتها الحرجة أعلى كث را  من درجة الحرارة في ظروف   : مالحظة
صمممممممممريف وسمممممممممائل  التراوم. أما في حالة الغازات التي تكون درجاتها الحرجة قريبة أو أقل من درجة الحرارة في ظروف التراوم، فإنه تراعى في حسممممممممماب معدل ت

-CGA S-1.2-2003 Pressure Relief Device Standards-Part 2شأيف الضمممممغط خصمممممائص الغاز الحرارية الدينامية )انظر على سمممممب ل المثال  ت
Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases .) 

لة من  المشتصمممممة أوتشضمممممع منظومات العزل المسمممممتشدمة ألغراض تقل ل معدل التنأيس لموافقة السممممملطة   6-7-3-8-1-2 اله ئة المشوَّ
 جميع الحاالت، تستوفى الشروط التالية في منظومات العزل المعتمدة لهذا الغرض: قبلها. وفي

 س؛649ºأن تظل فعالة في جميع درجات الحرارة حتى  )أ(

 أعلى. س أو700ºوتغل  بمادة درجة انصهار ا  )ب(

 الضغطوضع العالمات على وسائل تخفيف  6-7-3-9

 يلي: توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وس لة لتشأيف الضغط تتضمن ما 6-7-3-9-1

 و لوباسكال( التي يبدأ عند ا عمل وس لة التصريف؛ ةيمة الضغط )بار أو )أ(

 الحد األقصى المسموح به للتفاوت عند ضغط التصريف للوسائل المحملة بنابض؛ )ب(

 ظرة للضغط المقدر لألقراص القصمة؛درجة الحرارة المرج ية المنا )ج(

 ث(؛/3معدل التصريف المقدر للوس لة باألمتار المك بة القياسية من الهواء في الثانية )م )د(

األقراص القصمممة بالمليمترات  مسمماحة المقطع العرضممي للتصممريف لوسمم لة تشأيف الضممغط المحملة بنابض أو )ه(
 (؛2المربعة )مم

 ضا  كلما أمكن ذلك عمليا :وتب ن المعلومات التالية أي 

 الكتالوج ذن الصلة. اسم الصانع ورقم )و(

يحدد معدل التصممممريف المقدر الذن يب ن على وسممممائل تشأيف الضممممغط وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممي،  6-7-3-9-2
 .ISO 4126-7:2004 ، والم يار رقمISO 4126-1:2004 رقم
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 ف الضغطتوصيالت وسائل تخفي 6-7-3-10
عائق إلى وسم لة األمان.  يسممح بمرور التصمريف المطلوب بال يكون حجم توصم الت وسمائل تشأيف الضمغط كافيا  بما 6-7-3-10-1

ح ثما يكون الصمممهريج مزودا  بوسمممائل مزدوجة ألغراض الصممميانة  يرك  أن صممممام حابس ب ن وعاء الصمممهريج ووسمممائل تشأيف الضمممغط إال وال
تكون الصممممامات   ابسمممة التي تشدم وسمممائل التصمممريف العاملة بالفعل محكمة في وضمممع مفتوح أوألسمممباب أخرى وح ثما تكون الصممممامات الح أو

ء الحابسممة متصمملة فيما ب نها بنظام إحكام يجعل وسمم لة واحدة على األقل من الوسممائل المزدوجة في وضممع التشممغ ل باسممتمرار وقادرة على اسممتيفا
إلى وسممممممممم لة لتشأيف الضمممممممممغط قد يقلل  ئق في أية فتحة تؤدن إلى وسممممممممم لة تنأيس أويكون  ناع أن عا . وال8-3-7-6المتطلبات الواردة في 

األناب   الشارجة من مشارج وسمممائل تشأيف الضمممغط، في  يوق  التدفق من وعاء الصمممهريج إلى تلك الوسممم لة. وتصمممرف وسمممائل التنأيس أو أو
 أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التشأيف.السوائل المنصرفة في الجو دون أن تسب  سوى  حالة استشدامها، البشار أو

 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-11
يمكن عمليا  من المركز الطولي   يكون مدخل أية وسمممم لة لتشأيف الضممممغط في قمة وعاء الصممممهريج في وضممممع أقرب ما 6-7-3-11-1

والعرضممممي للوعاء. وتقع مداخل جميع وسممممائل تشأيف الضممممغط تحت ظروف الملء األقصممممى في ح ز البشار في الوعاء وتكون الوسممممائل مرتبة 
حالة الغازات المسم لة غ ر المبردة اللهوبة يكون البشار المنطلق موجها  بع دا  عن وعاء  وفيبح ا تكفل تصمريف البشار المنطلق بدون عوائق. 

يشفض ذلك من معدل التصمريف   تجعله يتالمس مع الوعاء. ويسممح باسمتشدام وسمائل واةية تحرف مسمار البشار شمريطة أال الصمهريج بطريقة ال
 المطلوب لوس لة التشأيف.

ل ن ولحماية الوسممائل من العط   تتشذ ترت بات   6-7-3-11-2 لوضممع وسممائل تشأيف الضممغط بع دا  عن متناول األشممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الصهريج النقال.

 أجهزة القياس 6-7-3-12

حديد تسممممممممتشدم أجهزة ت  يكن مزمعا  ملء الصممممممممهريج النقال بالكتلة، فإنه يتع ن أن يكون مزودا  بأجهزة للقياس. وال ما لم 6-7-3-12-1
 أجهزة القياس المصنوعة من مواد  شة أخرى إذا كانت تتالمس مباشرة مع محتويات الصهريج. المنسوب الزجاجية أو

 دعائم الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرابط الرفع والتثبيت 6-7-3-13

نقل. وتؤخذ في االعتبار في  ذا الجان  من تصممم الصمهاريج النقالة وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء ال 6-7-3-13-1
ترك بات   حماالت أو أطر أو . ويسممممممممح بترك   مزالق أو10-2-3-7-6وعامل األمان المب ن في   9-2-3-7-6التصمممممممميم القوى المب نة في  

 مماثلة أخرى.

الحماالت، واألطر، وما إلى ذلك( ووسممممممممائل رفع يسممممممممب  مجموع اإلجهادات التي تسممممممممببها دعائم الصممممممممهريج )مثل  يتع ن أال  2- 13- 3- 7- 6
. ويفضمممل الصمممهريج النقال وتثب ته إجهادا  مفرطا  في أن جزء من أجزاء وعاء الصمممهريج. وترك  وسمممائل رفع وتثب ت دائمة على جميع الصمممهاريج النقالة 

 ج عند نقط التدعيم. ترك بها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثب تها في ألواح التقوية الموجودة على الصهري 

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم واألطر. 6-7-3-13-3

يكون باإلمكان إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية. وتكون وسممممائل إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية جزءا  دائما  من هيكل   6-7-3-13-4
 3,65يتجاوز طولها   فع الشممممموكية قابلة لوغالق في الصمممممهاريج النقالة التي اليلزم وجود مناشممممم  للروا مربوطة به بصمممممفة دائمة. وال الحماية أو

 مترا  شريطة:

أن يكون وعاء الصممممممممممهريج مع جميع الترك بات محميا  بصممممممممممورة ج دة من خطر االصممممممممممطدام بنصممممممممممال الرافعة   )أ(
 الشوكية؛

 للصهريج النقال. وأال تقل المسافة ب ن مراوز مناش  الروافع الشوكية عن نص  الطول األقصى )ب(
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 من الجدول التالي: Cويمكن أخذ ةيمة  

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 

ال تنطبق  ذه المعادلة إال على الغازات المسممممممم لة غ ر المبردة التي تكون درجاتها الحرجة أعلى كث را  من درجة الحرارة في ظروف   : مالحظة
صمممممممممريف وسمممممممممائل  التراوم. أما في حالة الغازات التي تكون درجاتها الحرجة قريبة أو أقل من درجة الحرارة في ظروف التراوم، فإنه تراعى في حسممممممممماب معدل ت

-CGA S-1.2-2003 Pressure Relief Device Standards-Part 2شأيف الضمممممغط خصمممممائص الغاز الحرارية الدينامية )انظر على سمممممب ل المثال  ت
Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases .) 

لة من  المشتصمممممة أوتشضمممممع منظومات العزل المسمممممتشدمة ألغراض تقل ل معدل التنأيس لموافقة السممممملطة   6-7-3-8-1-2 اله ئة المشوَّ
 جميع الحاالت، تستوفى الشروط التالية في منظومات العزل المعتمدة لهذا الغرض: قبلها. وفي

 س؛649ºأن تظل فعالة في جميع درجات الحرارة حتى  )أ(

 أعلى. س أو700ºوتغل  بمادة درجة انصهار ا  )ب(

 الضغطوضع العالمات على وسائل تخفيف  6-7-3-9

 يلي: توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وس لة لتشأيف الضغط تتضمن ما 6-7-3-9-1

 و لوباسكال( التي يبدأ عند ا عمل وس لة التصريف؛ ةيمة الضغط )بار أو )أ(

 الحد األقصى المسموح به للتفاوت عند ضغط التصريف للوسائل المحملة بنابض؛ )ب(

 ظرة للضغط المقدر لألقراص القصمة؛درجة الحرارة المرج ية المنا )ج(

 ث(؛/3معدل التصريف المقدر للوس لة باألمتار المك بة القياسية من الهواء في الثانية )م )د(

األقراص القصمممة بالمليمترات  مسمماحة المقطع العرضممي للتصممريف لوسمم لة تشأيف الضممغط المحملة بنابض أو )ه(
 (؛2المربعة )مم

 ضا  كلما أمكن ذلك عمليا :وتب ن المعلومات التالية أي 

 الكتالوج ذن الصلة. اسم الصانع ورقم )و(

يحدد معدل التصممممريف المقدر الذن يب ن على وسممممائل تشأيف الضممممغط وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممي،  6-7-3-9-2
 .ISO 4126-7:2004 ، والم يار رقمISO 4126-1:2004 رقم
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 ف الضغطتوصيالت وسائل تخفي 6-7-3-10
عائق إلى وسم لة األمان.  يسممح بمرور التصمريف المطلوب بال يكون حجم توصم الت وسمائل تشأيف الضمغط كافيا  بما 6-7-3-10-1

ح ثما يكون الصمممهريج مزودا  بوسمممائل مزدوجة ألغراض الصممميانة  يرك  أن صممممام حابس ب ن وعاء الصمممهريج ووسمممائل تشأيف الضمممغط إال وال
تكون الصممممامات   ابسمممة التي تشدم وسمممائل التصمممريف العاملة بالفعل محكمة في وضمممع مفتوح أوألسمممباب أخرى وح ثما تكون الصممممامات الح أو

ء الحابسممة متصمملة فيما ب نها بنظام إحكام يجعل وسمم لة واحدة على األقل من الوسممائل المزدوجة في وضممع التشممغ ل باسممتمرار وقادرة على اسممتيفا
إلى وسممممممممم لة لتشأيف الضمممممممممغط قد يقلل  ئق في أية فتحة تؤدن إلى وسممممممممم لة تنأيس أويكون  ناع أن عا . وال8-3-7-6المتطلبات الواردة في 

األناب   الشارجة من مشارج وسمممائل تشأيف الضمممغط، في  يوق  التدفق من وعاء الصمممهريج إلى تلك الوسممم لة. وتصمممرف وسمممائل التنأيس أو أو
 أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التشأيف.السوائل المنصرفة في الجو دون أن تسب  سوى  حالة استشدامها، البشار أو

 موضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-3-11
يمكن عمليا  من المركز الطولي   يكون مدخل أية وسمممم لة لتشأيف الضممممغط في قمة وعاء الصممممهريج في وضممممع أقرب ما 6-7-3-11-1

والعرضممممي للوعاء. وتقع مداخل جميع وسممممائل تشأيف الضممممغط تحت ظروف الملء األقصممممى في ح ز البشار في الوعاء وتكون الوسممممائل مرتبة 
حالة الغازات المسم لة غ ر المبردة اللهوبة يكون البشار المنطلق موجها  بع دا  عن وعاء  وفيبح ا تكفل تصمريف البشار المنطلق بدون عوائق. 

يشفض ذلك من معدل التصمريف   تجعله يتالمس مع الوعاء. ويسممح باسمتشدام وسمائل واةية تحرف مسمار البشار شمريطة أال الصمهريج بطريقة ال
 المطلوب لوس لة التشأيف.

ل ن ولحماية الوسممائل من العط   تتشذ ترت بات   6-7-3-11-2 لوضممع وسممائل تشأيف الضممغط بع دا  عن متناول األشممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الصهريج النقال.

 أجهزة القياس 6-7-3-12

حديد تسممممممممتشدم أجهزة ت  يكن مزمعا  ملء الصممممممممهريج النقال بالكتلة، فإنه يتع ن أن يكون مزودا  بأجهزة للقياس. وال ما لم 6-7-3-12-1
 أجهزة القياس المصنوعة من مواد  شة أخرى إذا كانت تتالمس مباشرة مع محتويات الصهريج. المنسوب الزجاجية أو

 دعائم الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرابط الرفع والتثبيت 6-7-3-13

نقل. وتؤخذ في االعتبار في  ذا الجان  من تصممم الصمهاريج النقالة وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء ال 6-7-3-13-1
ترك بات   حماالت أو أطر أو . ويسممممممممح بترك   مزالق أو10-2-3-7-6وعامل األمان المب ن في   9-2-3-7-6التصمممممممميم القوى المب نة في  

 مماثلة أخرى.

الحماالت، واألطر، وما إلى ذلك( ووسممممممممائل رفع يسممممممممب  مجموع اإلجهادات التي تسممممممممببها دعائم الصممممممممهريج )مثل  يتع ن أال  2- 13- 3- 7- 6
. ويفضمممل الصمممهريج النقال وتثب ته إجهادا  مفرطا  في أن جزء من أجزاء وعاء الصمممهريج. وترك  وسمممائل رفع وتثب ت دائمة على جميع الصمممهاريج النقالة 

 ج عند نقط التدعيم. ترك بها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثب تها في ألواح التقوية الموجودة على الصهري 

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم واألطر. 6-7-3-13-3

يكون باإلمكان إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية. وتكون وسممممائل إغالق مناشمممم  الروافع الشمممموكية جزءا  دائما  من هيكل   6-7-3-13-4
 3,65يتجاوز طولها   فع الشممممموكية قابلة لوغالق في الصمممممهاريج النقالة التي اليلزم وجود مناشممممم  للروا مربوطة به بصمممممفة دائمة. وال الحماية أو

 مترا  شريطة:

أن يكون وعاء الصممممممممممهريج مع جميع الترك بات محميا  بصممممممممممورة ج دة من خطر االصممممممممممطدام بنصممممممممممال الرافعة   )أ(
 الشوكية؛

 للصهريج النقال. وأال تقل المسافة ب ن مراوز مناش  الروافع الشوكية عن نص  الطول األقصى )ب(
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، تحمى أوعية الصمممممممممهاريج ومعدات  3- 2- 2- 4تكون الصمممممممممهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسمممممممممبما  و مب ن في   عندما ال  5- 13- 3- 7- 6
ات وعاء االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يستبعد انطالق محتوي  الطولي أو  التشغ ل من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصدم الجانبي أو 

 انقالب الصهريج النقال فوق ترك باته. وتتضمن أمثلة الحماية: الصهريج لدى الصدم أو 

الحماية من تأث ر الصمممممممدم الجانبي، التي قد تتكون من اسمممممممتشدام قضمممممممبان طولية لحماية وعاء الصمممممممهريج من   )أ(
 الجانب ن عند مستوى خط الوسط؛

قضمممممممممممبان تدعيم تثبت عبر هيكل  مكن أن تتكون من حلقات أوحماية الصمممممممممممهريج النقال من االنقالب، التي ي  )ب(
 الحماية؛

 إطار؛ الحماية من الصدم الشلفي، التي يمكن أن تتكون من مصّد أو )ج(

م يار    االنقالب باسمتشدام هيكل للحماية تنطبق عليه مواصمفات  حماية وعاء الصمهريج من العط  بسمب  الصمدم أو  )د(
 .ISO 1496-3:1995 المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 اعتماد التصميم 6-7-3-14
لة من قبلها شمممهادة اعتماد للتصمممميم لكل تصمممميم جديد لصمممهريج نقال. وتف د  تصمممدر السممملطة المشتصمممة أو 6-7-3-14-1 اله ئة المشوَّ

اشممتراطات  ذا الفصممل، وح ثما  ويسممتوفي وأنه مناسمم  للغرض المشصممص له   ذه الشممهادة بأن الصممهريج النقال قد فحص من قبل تلك السمملطة،
. وعند إنتاج مجموعة من الصمممممهاريج  6-2-5-2-4 المب ن في T50يناسممممم ، األحكام الشاصمممممة بالغازات المب نة في توجيه الصمممممهاريج النقالة 

ن تشمم ر الشممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي للصممهريج،  النقالة بدون تغ  ر في التصممميم، تكون الشممهادة صممالحة للمجموعة كلها. ويتع ن أ
عالممة المدولمة التي منح  االعتمماد من العالممة المم زة أو  االعتمماد. ويتكون رقم  والغمازات المسمممممممممممممموح بنقلهما فيمه، ومواد بنماء وعماء الصمممممممممممممهريج ورقم 

التسممممممممج ل. وتذكر في الشممممممممهادة أن  ، ورقم( 2) في نظام المرور الدوليفي أراضمممممممم ها، المب نة بالعالمة المم زة المسممممممممتشدمة في المركبات   االعتماد 
نفسمه   . ويجوز اسمتشدام اعتماد التصمميم العتماد صمهاريج نقالة أصمغر مصمنوعة من مواد من نفس النوع وبالسممك 2- 1- 7- 6ترت بات بديلة وفقا  للفقرة 

 باستشدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق وملحقات مماثلة.

 األقل: يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي، الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم، المعلومات التالية على  2- 14- 3- 7- 6

م يممممممار   )أ( في  المب ن  المنطبق،  الحمممممممايممممممة  إطممممممار  اختبممممممار  القيمممممماسممممممممممممممي، نتممممممائج  للتوح ممممممد  الممممممدوليممممممة         المنظمممممممة 
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-15-3-7-6ونتائج الفحص األولي واالختبار الواردين في  )ب(

 ، ح ن ينطبق.1-15-3-7-6ونتائج اختبار الصدم الوارد في  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-3-15

  ، 1972(،  CSCسممممممممالمة الحاويات ) ل ال تسممممممممتشدم الصممممممممهاريج النقالة التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية  6-7-3-15-1
تؤ ل بنجاح بإخضماع نموذج أولي لكل تصمميم الختبار الصمدم الطولي الدينامي المب ن في دل ل االختبارات والمعاي ر،   بصميغتها المعدلة، ما لم

 .41 الجزء الرابع، القسم

يفحص ويشتبر وعاء الصمهريج وأجزاء معدات كل صمهريج نقال قبل تشمغ له للمرة األولى )الفحص واالختبار األوليان(   6-7-3-15-2
سمممممممممممنوات( مع فحص واختبار دوري ن وسمممممممممممط  ن )الفحص  5تتجاوز خمس سمممممممممممنوات )الفحص واالختبار الدوريان كل   وبعد ذلك على فترات ال
 2,5سممممممنوات. ويمكن تنف ذ الفحص واالختبار كل   5 سممممممنة( في منتصمممممم  الفترة ب ن الفحص واالختبار الدوري ن كل 2,5واالختبار الدوريان كل 

 __________ 

لطرق أو للسمممممم ر على ا  1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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أشمممهر من التاري  المحدد له. وينفذ فحص واختبار اسمممتثنائيان بصمممرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن إذا اقتضمممى  3سمممنة خالل  
 .7-15-3-7-6األمر ذلك بموج  

يتضممممن الفحص واالختبار األوليان للصمممهريج النقال مراجعة لشصمممائص التصمممميم، وفحصممما  داخليا  وخارجيا  للصمممهريج  6-7-3-15-3
الضمممغط وفقا   النقال وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسممم لة غ ر المبردة المقرر نقلها فيه، واختبارا  للضمممغط باإلشمممارة إلى اختبارات

اله ئة  غاز آخر بموافقة السمممممملطة المشتصممممممة أو باسممممممتشدام سممممممائل أو . ويمكن إجراء اختبار الضممممممغط كاختبار   درولي أو2-3-3-7-6للفقرة 
لة من قبلها. وقبل تشمغ ل الصمهريج النقال للمرة األولى، يجرى أيضما  اختبار لمنع التسمرب واختبار للتشمغ ل السمليم لجميع وسمائل  التشمغ ل. المشوَّ

الضممممممممغط على وعاء الصممممممممهريج وترك باته كال على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسممممممممرب. وتفحص جميع  وبعد إجراء اختبار
االختبار  ، باسممممممممتشدام التصمممممممموير باألشممممممممعة، أواألولياللحامات التي تتعرض لمسممممممممتوى إجهاد كامل في وعاء الصممممممممهريج، وذلك أثناء االختبار 

 ينطبق ذلك على الغالف. طريقة اختبار غ ر معط  مناسبة أخرى. وال أوبالموجات فوق الصوتية، 

سمنوات فحصما  داخليا  وخارجيا ، وكقاعدة عامة اختبارا  للضمغط   5يتضممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل  6-7-3-15-4
إلجراء تق يم موثوق لحمالمة الصممممممممممممممهريج النقمال. وبعمد إجراء اختبمار  بمالقمدر الالزم   إلى ذلمك إال ينزع التغليف والعزل الحرارن ومما اله مدرولي. وال

 الضغط على وعاء الصهريج وترك باته كال على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسرب.

ريج النقال سممممممنة، على األقل، فحصمممممما  داخليا  وخارجيا  للصممممممه   2,5يتضمممممممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل   5- 15- 3- 7- 6
لتشمممممممغ ل السمممممممليم وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسممممممم لة غ ر المبردة المتوخى نقلها فيه، واختبارا  لمنع التسمممممممرب واختبارا  للتحقق من ا 

ة الصممهريج النقال. وللصممهاريج  بالقدر المطلوب لعمل تق يم موثوق لحال  إلى ذلك إال  العزل الحرارن وما  ينزع الغالف أو  لجميع معدات التشممغ ل. وال 
االسمتعاضمة عنه بطرائق اختبار  سمنة أو   2,5النقالة المشصمصمة لنقل غاز مسم ل غ ر مبرد واحد، يمكن االسمتغناء عن الفحص الداخلي الدورن كل  

لة من قبلها.  طرائق فحص تقرر ا السلطة المشتصة أو  أخرى أو   اله ئة المشوَّ

سممممممنوات على   5يعرض للنقل بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن كل  ل أوال ي بأ الصممممممهريج النقا 6-7-3-15-6
. غ ر أنه يمكن نقل صممهريج نقال م بأ قبل تاري  انتهاء صممالحية آخر فحص واختبار خالل فترة  2-15-3-7-6النحو المنصمموص عليه في 

وباإلضممممممممافة إلى ذلك، يمكن نقل الصممممممممهريج النقال بعد تاري  انتهاء    تتجاوز ثالثة شممممممممهور بعد تاري  انتهاء صممممممممالحية آخر فحص واختبار. ال
 صالحية آخر فحص واختبار دوري ن في الحاالت التالية:

 االختبار التالي قبل إعادة الملء؛ بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو )أ(

توافق السملطة   لم آخر فحص واختبار دوري ن، ماتتجاوز سمتة شمهور بعد تاري  انتهاء صمالحية  وخالل فترة ال )ب(
إعادة اسممتشدامها بطريقة  المشتصممة على غ ر ذلك، من أجل السممماح بإعادة البضممائع الشطرة للتشلص منها أو

 سليمة. ويشار إلى  ذا االستثناء في مستند النقل.

، ال يجوز أن ت بأ الصمممممممممهاريج النقالة التي تجاوزت اإلطار الزمني  6-15-3-7-6باسمممممممممتثناء ما نصمممممممممت عليه الفقرة   1-6-15-3-7-6
سمنت ن ونصم  أو ُتعرض للنقل إال إذا أجرن فحص واختبار دوريان جديدان لشمس سمنوات  سمنوات أو  5المقرر لفحصمها واختبار ا الدوري ن كل 

 .4-15-3-7-6وفقا  ألحكام الفقرة 

تسمري ،   متآولة، أو  ئيان ضمروري ن عندما تظهر على الصمهريج النقال مسماحات معطوبة أو يكون الفحص واالختبار االسمتثنا  6-7-3-15-7
التد ور   حاالت أخرى تدل على قصممممممور قد يؤثر في سممممممالمة الصممممممهريج النقال. ويعتمد مدى الفحص واالختبار االسممممممتثنائ  ن على حجم العط  أو  أو 

 . 5- 15- 3- 7- 6 سنة وفقا  للفقرة   2,5اصر الفحص واالختبار الدوري ن كل  يظهر على الصهريج النقال. ويتضمن ذلك على األقل عن  الذن 

 يلي: تكفل الفحوص الداخلية والشارجية ما 6-7-3-15-8

ع وب اللحامات  التشمممممممممو ات أو أو االنبعاجات البرن، أو التآول أو فحص وعاء الصمممممممممهريج لكشممممممممم  النقر أو )أ(
ويج  التحقق من   أن مظا ر أخرى مثل التسمممممممممممممري  يمكن أن تجعل وعاء الصمممممممممممممهريج غ ر مأمون للنقل. أو

 ؛سماوة الجدران بواسطة ةياسات مناسبة إذا ب ن  ذا الفحص انشفاضا  في سماوة الجدران
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، تحمى أوعية الصمممممممممهاريج ومعدات  3- 2- 2- 4تكون الصمممممممممهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسمممممممممبما  و مب ن في   عندما ال  5- 13- 3- 7- 6
ات وعاء االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يستبعد انطالق محتوي  الطولي أو  التشغ ل من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصدم الجانبي أو 

 انقالب الصهريج النقال فوق ترك باته. وتتضمن أمثلة الحماية: الصهريج لدى الصدم أو 

الحماية من تأث ر الصمممممممدم الجانبي، التي قد تتكون من اسمممممممتشدام قضمممممممبان طولية لحماية وعاء الصمممممممهريج من   )أ(
 الجانب ن عند مستوى خط الوسط؛

قضمممممممممممبان تدعيم تثبت عبر هيكل  مكن أن تتكون من حلقات أوحماية الصمممممممممممهريج النقال من االنقالب، التي ي  )ب(
 الحماية؛

 إطار؛ الحماية من الصدم الشلفي، التي يمكن أن تتكون من مصّد أو )ج(

م يار    االنقالب باسمتشدام هيكل للحماية تنطبق عليه مواصمفات  حماية وعاء الصمهريج من العط  بسمب  الصمدم أو  )د(
 .ISO 1496-3:1995 المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 اعتماد التصميم 6-7-3-14
لة من قبلها شمممهادة اعتماد للتصمممميم لكل تصمممميم جديد لصمممهريج نقال. وتف د  تصمممدر السممملطة المشتصمممة أو 6-7-3-14-1 اله ئة المشوَّ

اشممتراطات  ذا الفصممل، وح ثما  ويسممتوفي وأنه مناسمم  للغرض المشصممص له   ذه الشممهادة بأن الصممهريج النقال قد فحص من قبل تلك السمملطة،
. وعند إنتاج مجموعة من الصمممممهاريج  6-2-5-2-4 المب ن في T50يناسممممم ، األحكام الشاصمممممة بالغازات المب نة في توجيه الصمممممهاريج النقالة 

ن تشمم ر الشممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي للصممهريج،  النقالة بدون تغ  ر في التصممميم، تكون الشممهادة صممالحة للمجموعة كلها. ويتع ن أ
عالممة المدولمة التي منح  االعتمماد من العالممة المم زة أو  االعتمماد. ويتكون رقم  والغمازات المسمممممممممممممموح بنقلهما فيمه، ومواد بنماء وعماء الصمممممممممممممهريج ورقم 

التسممممممممج ل. وتذكر في الشممممممممهادة أن  ، ورقم( 2) في نظام المرور الدوليفي أراضمممممممم ها، المب نة بالعالمة المم زة المسممممممممتشدمة في المركبات   االعتماد 
نفسمه   . ويجوز اسمتشدام اعتماد التصمميم العتماد صمهاريج نقالة أصمغر مصمنوعة من مواد من نفس النوع وبالسممك 2- 1- 7- 6ترت بات بديلة وفقا  للفقرة 

 باستشدام نفس تقنيات الصنع ومزودة بنفس الدعائم وبوسائل إغالق وملحقات مماثلة.

 األقل: يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي، الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم، المعلومات التالية على  2- 14- 3- 7- 6

م يممممممار   )أ( في  المب ن  المنطبق،  الحمممممممايممممممة  إطممممممار  اختبممممممار  القيمممممماسممممممممممممممي، نتممممممائج  للتوح ممممممد  الممممممدوليممممممة         المنظمممممممة 
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-15-3-7-6ونتائج الفحص األولي واالختبار الواردين في  )ب(

 ، ح ن ينطبق.1-15-3-7-6ونتائج اختبار الصدم الوارد في  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-3-15

  ، 1972(،  CSCسممممممممالمة الحاويات ) ل ال تسممممممممتشدم الصممممممممهاريج النقالة التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية  6-7-3-15-1
تؤ ل بنجاح بإخضماع نموذج أولي لكل تصمميم الختبار الصمدم الطولي الدينامي المب ن في دل ل االختبارات والمعاي ر،   بصميغتها المعدلة، ما لم

 .41 الجزء الرابع، القسم

يفحص ويشتبر وعاء الصمهريج وأجزاء معدات كل صمهريج نقال قبل تشمغ له للمرة األولى )الفحص واالختبار األوليان(   6-7-3-15-2
سمممممممممممنوات( مع فحص واختبار دوري ن وسمممممممممممط  ن )الفحص  5تتجاوز خمس سمممممممممممنوات )الفحص واالختبار الدوريان كل   وبعد ذلك على فترات ال
 2,5سممممممنوات. ويمكن تنف ذ الفحص واالختبار كل   5 سممممممنة( في منتصمممممم  الفترة ب ن الفحص واالختبار الدوري ن كل 2,5واالختبار الدوريان كل 

 __________ 

لطرق أو للسمممممم ر على ا  1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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أشمممهر من التاري  المحدد له. وينفذ فحص واختبار اسمممتثنائيان بصمممرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن إذا اقتضمممى  3سمممنة خالل  
 .7-15-3-7-6األمر ذلك بموج  

يتضممممن الفحص واالختبار األوليان للصمممهريج النقال مراجعة لشصمممائص التصمممميم، وفحصممما  داخليا  وخارجيا  للصمممهريج  6-7-3-15-3
الضمممغط وفقا   النقال وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسممم لة غ ر المبردة المقرر نقلها فيه، واختبارا  للضمممغط باإلشمممارة إلى اختبارات

اله ئة  غاز آخر بموافقة السمممممملطة المشتصممممممة أو باسممممممتشدام سممممممائل أو . ويمكن إجراء اختبار الضممممممغط كاختبار   درولي أو2-3-3-7-6للفقرة 
لة من قبلها. وقبل تشمغ ل الصمهريج النقال للمرة األولى، يجرى أيضما  اختبار لمنع التسمرب واختبار للتشمغ ل السمليم لجميع وسمائل  التشمغ ل. المشوَّ

الضممممممممغط على وعاء الصممممممممهريج وترك باته كال على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسممممممممرب. وتفحص جميع  وبعد إجراء اختبار
االختبار  ، باسممممممممتشدام التصمممممممموير باألشممممممممعة، أواألولياللحامات التي تتعرض لمسممممممممتوى إجهاد كامل في وعاء الصممممممممهريج، وذلك أثناء االختبار 

 ينطبق ذلك على الغالف. طريقة اختبار غ ر معط  مناسبة أخرى. وال أوبالموجات فوق الصوتية، 

سمنوات فحصما  داخليا  وخارجيا ، وكقاعدة عامة اختبارا  للضمغط   5يتضممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل  6-7-3-15-4
إلجراء تق يم موثوق لحمالمة الصممممممممممممممهريج النقمال. وبعمد إجراء اختبمار  بمالقمدر الالزم   إلى ذلمك إال ينزع التغليف والعزل الحرارن ومما اله مدرولي. وال

 الضغط على وعاء الصهريج وترك باته كال على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسرب.

ريج النقال سممممممنة، على األقل، فحصمممممما  داخليا  وخارجيا  للصممممممه   2,5يتضمممممممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل   5- 15- 3- 7- 6
لتشمممممممغ ل السمممممممليم وترك باته مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسممممممم لة غ ر المبردة المتوخى نقلها فيه، واختبارا  لمنع التسمممممممرب واختبارا  للتحقق من ا 

ة الصممهريج النقال. وللصممهاريج  بالقدر المطلوب لعمل تق يم موثوق لحال  إلى ذلك إال  العزل الحرارن وما  ينزع الغالف أو  لجميع معدات التشممغ ل. وال 
االسمتعاضمة عنه بطرائق اختبار  سمنة أو   2,5النقالة المشصمصمة لنقل غاز مسم ل غ ر مبرد واحد، يمكن االسمتغناء عن الفحص الداخلي الدورن كل  

لة من قبلها.  طرائق فحص تقرر ا السلطة المشتصة أو  أخرى أو   اله ئة المشوَّ

سممممممنوات على   5يعرض للنقل بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن كل  ل أوال ي بأ الصممممممهريج النقا 6-7-3-15-6
. غ ر أنه يمكن نقل صممهريج نقال م بأ قبل تاري  انتهاء صممالحية آخر فحص واختبار خالل فترة  2-15-3-7-6النحو المنصمموص عليه في 

وباإلضممممممممافة إلى ذلك، يمكن نقل الصممممممممهريج النقال بعد تاري  انتهاء    تتجاوز ثالثة شممممممممهور بعد تاري  انتهاء صممممممممالحية آخر فحص واختبار. ال
 صالحية آخر فحص واختبار دوري ن في الحاالت التالية:

 االختبار التالي قبل إعادة الملء؛ بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو )أ(

توافق السملطة   لم آخر فحص واختبار دوري ن، ماتتجاوز سمتة شمهور بعد تاري  انتهاء صمالحية  وخالل فترة ال )ب(
إعادة اسممتشدامها بطريقة  المشتصممة على غ ر ذلك، من أجل السممماح بإعادة البضممائع الشطرة للتشلص منها أو

 سليمة. ويشار إلى  ذا االستثناء في مستند النقل.

، ال يجوز أن ت بأ الصمممممممممهاريج النقالة التي تجاوزت اإلطار الزمني  6-15-3-7-6باسمممممممممتثناء ما نصمممممممممت عليه الفقرة   1-6-15-3-7-6
سمنت ن ونصم  أو ُتعرض للنقل إال إذا أجرن فحص واختبار دوريان جديدان لشمس سمنوات  سمنوات أو  5المقرر لفحصمها واختبار ا الدوري ن كل 

 .4-15-3-7-6وفقا  ألحكام الفقرة 

تسمري ،   متآولة، أو  ئيان ضمروري ن عندما تظهر على الصمهريج النقال مسماحات معطوبة أو يكون الفحص واالختبار االسمتثنا  6-7-3-15-7
التد ور   حاالت أخرى تدل على قصممممممور قد يؤثر في سممممممالمة الصممممممهريج النقال. ويعتمد مدى الفحص واالختبار االسممممممتثنائ  ن على حجم العط  أو  أو 

 . 5- 15- 3- 7- 6 سنة وفقا  للفقرة   2,5اصر الفحص واالختبار الدوري ن كل  يظهر على الصهريج النقال. ويتضمن ذلك على األقل عن  الذن 

 يلي: تكفل الفحوص الداخلية والشارجية ما 6-7-3-15-8

ع وب اللحامات  التشمممممممممو ات أو أو االنبعاجات البرن، أو التآول أو فحص وعاء الصمممممممممهريج لكشممممممممم  النقر أو )أ(
ويج  التحقق من   أن مظا ر أخرى مثل التسمممممممممممممري  يمكن أن تجعل وعاء الصمممممممممممممهريج غ ر مأمون للنقل. أو

 ؛سماوة الجدران بواسطة ةياسات مناسبة إذا ب ن  ذا الفحص انشفاضا  في سماوة الجدران
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368 

شمممممايا، لكشممممم  المواضمممممع المتآولة، والع وب،  وفحص األناب  ، والصممممممامات، ومنظومة التسمممممش ن/التبريد، والح )ب(
في ذلمك التسممممممممممممممريم ، التي يمكن أن تجعمل الصممممممممممممممهريج النقمال غ ر ممأمون للتعبئمة   وغ ر ما من المظما ر، بمما

 النقل؛ التفريغ أو أو

والتحقق من تشمممممغ ل وسمممممائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسمممممري  عند أغطية فتحات الدخول  )ج(
 الحشايا؛ أو

 شفة سطامية؛  السائبة على أية توص لة ذات شفة أو  الصوام ل المفقودة أو  شد للبراغي أو  ووضع بدائل أو  )د( 

ع   يمكن أن   أن عط  أو التشمممموه أو والتأود من أن جميع وسممممائل وصمممممامات الطوارئ خالية من التآول أو )ه(
الحابسمة الذاتية اإلغالق، للتأود من سمالمة يمنع تشمغ لها العادن. وُتشمغَّل وسمائل اإلغالق من بعد والصممامات 

 أدائها؛

والتأود من وضمموح العالمات المطلوب بيانها على الصممهريج النقال وسممهولة قراءتها وأنها تتفق مع االشممتراطات   )و(
 المنطبقة؛

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الصهريج النقال مقبولة. )ز(

في  تن  6-7-3-15-9 المب نمممممة  الفحوص واالختبمممممارات      5- 15-3-7-6و  4-15-3-7-6و  3-15-3-7-6و  1-15-3-7-6فمممممذ 
لة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضمممممممغط جزءا  من  يشمممممممهد عل ها خب ر معتمد لدى السممممممملطة المشتصمممممممة أو أو 7-15-3-7-6و اله ئة المشوَّ

الفحص واالختبار، يتع ن أن يكون ضممغط االختبار  و المب ن على لوحة البيانات المثبتة على الصممهريج النقال. ويفحص الصممهريج النقال و و 
 المعدات. األناب   أو   في وعاء الصهريج أوتحت الضغط لكش  أن تسري 

لحام في وعاء الصممممممممهريج، يشضممممممممع  ذا العمل  حرق أو في جميع الحاالت التي تكون قد حدثت ف ها عمليات قطع أو 6-7-3-15-10
لة من قبلها، مع مراعاة  لموافقة السممملطة المشتصمممة أو بناء وعاء الصمممهريج. وينفذ المعتمد ألوعية الضمممغط التي اسمممتشدمت ل المرجعاله ئة المشوَّ

 اختبار ضغط باستشدام ضغط االختبار األصلي بعد انتهاء العمل.

يعاد الصمهريج النقال إلى التشمغ ل حتى يتم تصمحيحه وإعادة إجراء   عند اوتشماف دل ل على أن مظهر غ ر مأمون، ال 6-7-3-15-11
 االختبار عليه واجتياز االختبار.

 وضع العالمات 6-7-3-16

توضمممممع على كل صمممممهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآول تثّبت بصمممممورة دائمة على الصمممممهريج النقال في مكان بارز  6-7-3-16-1
يسمممهل الوصمممول إليه لفحصمممها. وإذا تعّذر، ألسمممباب تتعلق بترت بات الصمممهريج النقال، تثب ت اللوحة بصمممورة دائمة على وعاء الصمممهريج، توضمممع 

المعتمد ألوعية الضمممغط. وتب ن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الشتم  يقتضممم ها المرجع ات التيعلى الوعاء على األقل المعلوم
 بأية طريقة مماثلة أخرى. أو

 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 رية؛اسم الصانع وعالمته التجا '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'
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 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

الصممهريج   حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل  النقال أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'
لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ
 اعتماد التصميم؛ رقم '4'
 (؛2-1-7-6ميم وفقا لترت بات بديلة )انظر في حال تم اعتماد التصب AAبالحرفان  '5'
 المعتمد بشأن أوعية الضغط التي صمم وعاء الصهريج بناء عليه؛ المرجع '6'

 الضغوط )د(
 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط التشغ ل األقصى المسموح به )بوحدات البار أو '1'
 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '2'
 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '3'
 للضغط؛ األوليعالمة تعرُّف  وية الشا د على االختبار  '4'
 ؛( 3) الك لوباسكال( )بوحدات البار أو (6)الضغط التصميمي الشارجي '5'

 درجات الحرارة )ه(
 ؛( 3) س(ºالمدى التصميمي لدرجات الحرارة ) '1'
 ؛( 3) س(ºصميمية )درجة الحرارة المرج ية الت  '2'

 المواد )و(
 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'
 ؛( 3) السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 السعة )ز(
 ؛( 3) س )باللتر(20ºسعة الصهريج المائية عند   '1'

 الفحوص واالختبارات الدورية )ح(
 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، كل  2,5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'
 تاري  أحدث اختبار دورن )الشهر والسنة(؛ '2'
 ألحدث اختبار دورن )إذا انطبق(( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '3'
لة التي أجرت أحدث اختبار أو '4'  شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ

 __________ 

 .الوحدة المستشدمةتب ن    (3)
 .10-2-2-7-6انظر  (6)
 .الوحدة المستشدمةتب ن   (3)
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شمممممايا، لكشممممم  المواضمممممع المتآولة، والع وب،  وفحص األناب  ، والصممممممامات، ومنظومة التسمممممش ن/التبريد، والح )ب(
في ذلمك التسممممممممممممممريم ، التي يمكن أن تجعمل الصممممممممممممممهريج النقمال غ ر ممأمون للتعبئمة   وغ ر ما من المظما ر، بمما

 النقل؛ التفريغ أو أو

والتحقق من تشمممممغ ل وسمممممائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسمممممري  عند أغطية فتحات الدخول  )ج(
 الحشايا؛ أو

 شفة سطامية؛  السائبة على أية توص لة ذات شفة أو  الصوام ل المفقودة أو  شد للبراغي أو  ووضع بدائل أو  )د( 

ع   يمكن أن   أن عط  أو التشمممموه أو والتأود من أن جميع وسممممائل وصمممممامات الطوارئ خالية من التآول أو )ه(
الحابسمة الذاتية اإلغالق، للتأود من سمالمة يمنع تشمغ لها العادن. وُتشمغَّل وسمائل اإلغالق من بعد والصممامات 

 أدائها؛

والتأود من وضمموح العالمات المطلوب بيانها على الصممهريج النقال وسممهولة قراءتها وأنها تتفق مع االشممتراطات   )و(
 المنطبقة؛

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الصهريج النقال مقبولة. )ز(

في  تن  6-7-3-15-9 المب نمممممة  الفحوص واالختبمممممارات      5- 15-3-7-6و  4-15-3-7-6و  3-15-3-7-6و  1-15-3-7-6فمممممذ 
لة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضمممممممغط جزءا  من  يشمممممممهد عل ها خب ر معتمد لدى السممممممملطة المشتصمممممممة أو أو 7-15-3-7-6و اله ئة المشوَّ

الفحص واالختبار، يتع ن أن يكون ضممغط االختبار  و المب ن على لوحة البيانات المثبتة على الصممهريج النقال. ويفحص الصممهريج النقال و و 
 المعدات. األناب   أو   في وعاء الصهريج أوتحت الضغط لكش  أن تسري 

لحام في وعاء الصممممممممهريج، يشضممممممممع  ذا العمل  حرق أو في جميع الحاالت التي تكون قد حدثت ف ها عمليات قطع أو 6-7-3-15-10
لة من قبلها، مع مراعاة  لموافقة السممملطة المشتصمممة أو بناء وعاء الصمممهريج. وينفذ المعتمد ألوعية الضمممغط التي اسمممتشدمت ل المرجعاله ئة المشوَّ

 اختبار ضغط باستشدام ضغط االختبار األصلي بعد انتهاء العمل.

يعاد الصمهريج النقال إلى التشمغ ل حتى يتم تصمحيحه وإعادة إجراء   عند اوتشماف دل ل على أن مظهر غ ر مأمون، ال 6-7-3-15-11
 االختبار عليه واجتياز االختبار.

 وضع العالمات 6-7-3-16

توضمممممع على كل صمممممهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآول تثّبت بصمممممورة دائمة على الصمممممهريج النقال في مكان بارز  6-7-3-16-1
يسمممهل الوصمممول إليه لفحصمممها. وإذا تعّذر، ألسمممباب تتعلق بترت بات الصمممهريج النقال، تثب ت اللوحة بصمممورة دائمة على وعاء الصمممهريج، توضمممع 

المعتمد ألوعية الضمممغط. وتب ن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الشتم  يقتضممم ها المرجع ات التيعلى الوعاء على األقل المعلوم
 بأية طريقة مماثلة أخرى. أو

 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 رية؛اسم الصانع وعالمته التجا '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'
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 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

الصممهريج   حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل  النقال أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'
لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ
 اعتماد التصميم؛ رقم '4'
 (؛2-1-7-6ميم وفقا لترت بات بديلة )انظر في حال تم اعتماد التصب AAبالحرفان  '5'
 المعتمد بشأن أوعية الضغط التي صمم وعاء الصهريج بناء عليه؛ المرجع '6'

 الضغوط )د(
 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط التشغ ل األقصى المسموح به )بوحدات البار أو '1'
 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '2'
 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '3'
 للضغط؛ األوليعالمة تعرُّف  وية الشا د على االختبار  '4'
 ؛( 3) الك لوباسكال( )بوحدات البار أو (6)الضغط التصميمي الشارجي '5'

 درجات الحرارة )ه(
 ؛( 3) س(ºالمدى التصميمي لدرجات الحرارة ) '1'
 ؛( 3) س(ºصميمية )درجة الحرارة المرج ية الت  '2'

 المواد )و(
 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'
 ؛( 3) السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 السعة )ز(
 ؛( 3) س )باللتر(20ºسعة الصهريج المائية عند   '1'

 الفحوص واالختبارات الدورية )ح(
 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، كل  2,5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'
 تاري  أحدث اختبار دورن )الشهر والسنة(؛ '2'
 ألحدث اختبار دورن )إذا انطبق(( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '3'
لة التي أجرت أحدث اختبار أو '4'  شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ

 __________ 

 .الوحدة المستشدمةتب ن    (3)
 .10-2-2-7-6انظر  (6)
 .الوحدة المستشدمةتب ن   (3)
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 : مثال على لوحة لوضع العالمات1-16-3-7-6الشكل 

  تسج ل المالك رقم
 معلومات عن الصنع

  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصانع
  التسلسلي للصانع الرقم

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتماد 
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم 

 )إذا انطبق(ب AAب  اعتماد التصميم  رقم
  المعتمد ألوعية الضغط(   المرجعرمز تصميم الوعاء )رمز  

 الضغوط
 و لوباسكال  بار أو ضغط التشغ ل األقصى المسموح به

 و لوباسكال  بار أو ضغط االختبار
  ختم الشا د:  )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  للضغط  األوليتاري  االختبار 

 و لوباسكال  بار أو الضغط التصميمي الشارجي
 درجات الحرارة 

 إلى °س  من °س   المدى التصميمي لدرجات الحرارة 
 °س درجة الحرارة المرج ية التصميمية

 المواد
  مادة )مواد( الوعاء ومرجع )مراجع( الم يار المادن 

 مم السمك المكاف  في الفوالذ المرجعي 
 السعة 

 لتر °س20سعة الصهريج المائية عند 
 الفحوص واالختبارات الدورية 

 تاري  االختبار  نوع االختبار
 ختم الشا د 

 )أ( وضغط االختبار
نوع  

 تاري  االختبار  االختبار
 ختم الشا د 

 )أ( وضغط االختبار
 و لوباسكال  بار أو  )شهر، رقمان/سنة، أربعة(  و لوباسكال  بار أو  )شهر، رقمان/سنة، أربعة( 
        
        
        
        

 ضغط االختبار إذا انطبق.  )أ( 
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 على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصهريج النقال: تسجل المعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصهريج النقال نفسه أو  2- 16- 3- 7- 6

 اسم المشّغل

 المبردة المسموح بنقلهاالغازات المس لة غ ر  اسم الغاز أو

 وغ وزن الحمولة األقصى المسموح به من كل غاز مس ل غ ر مبرد 

 وغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

 وغ الوزن الفارل 

 .6-2-5-2-4توجيه بشأن الصهريج النقال متسق مع 

 .5المنقولة، انظر أيضا  الجزء يتعلق بتع  ن  وية الغازات المس لة غ ر المبردة  فيما مالحظة:

إذا كمان الصممممممممممممممهريج النقمال مصممممممممممممممممما  ومعتممدا  للمنماولمة في ُعرض البحمار، تكتم  على اللوحمة البيمانيمة الشمارجيمة عبمارة   6-7-3-16-3
 ."OFFSHORE PORTABLE TANK"بصهريج نقال بحرنب 

 ات المسيلة المبردةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغاز  6-7-4

 تعاريف 6-7-4-1
 ألغراض  ذا القسم: 

يعني الوقت الذن ينقضممممممي منذ اسممممممتقرار حالة الملء األولية إلى أن يرتفع الضممممممغط بفعل الدفق الحرارن إلى أدنى ضممممممغط محدد   زمن االحتباس
 لوس لة )وسائل( تشأيف الضغط؛

 التغليف الذن قد يكون جزءا  من منظومة العزل؛ يعني الغطاء العازل الشارجي أو الغالف

في   90يقل عن   يعني االختبار الذن يسمتشدم فيه غاز ويشضمع فيه وعاء الصمهريج ومعدات تشمغ له لضمغط داخلي فعال ال اختبار منع التسمرب
 المائة من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به؛

في  به يعني الضمغط المانومترن الفعال األقصمى المسمموح به عند قمة وعاء الصمهريج في وضمع التشمغ ل، بما المسمموحضمغط التشمغ ل األقصمى  
 ذلك أعلى ضغط فعال أثناء الملء والتفريغ؛

 فيه؛ تعني مجموع الوزن الفارل للصهريج النقال وأثقل حمل يرخص بنقله الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

تتجاوز أدنى )أبرد( درجة حرارة )درجة حرارة   تعني درجة الحرارة المسمممممتشدمة لتصمممممميم وبناء وعاء الصمممممهريج وال الدنيا التصمممممميميةدرجة الحرارة  
 التشغ ل( المحتويات أثناء الظروف العادية للملء والتفريغ والنقل.

لترا  ويكون مزودا  بمعدات التشمغ ل والمعدات الهيكلية   450 يعني الصمهريج المتعدد الوسمائط المعزول حراريا  الذن تتجاوز سمعته الصمهريج النقال
ئل توازن  الالزمة لنقل الغازات المسمممم َّلة المبردة. ويكون الصممممهريج النقال صممممالحا  لملئه وتفريغه بدون فصممممل معداته الهيكلية. ويكون مزودا  بوسمممما

سممف نة ويكون مزودا  بمزالق ووسممائل   ألولى لتحم له على مرَكبة نقل أوخارج وعاء الصممهريج، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئا . ويصمممم بالدرجة ا
تدخل الشمممممماحنات الصممممممهريجية البرية، وعربات السممممممكك الحديدية الصممممممهريجية، والشزانات غ ر   توابع لتسممممممه ل المناولة الميكانيكية. وال تثب ت أو

 كب رة للغازات، في تعريف الصهاريج النقالة؛المعدنية، والحاويات الوسيطة للسوائ ، وأسطوانات الغاز واألوعية ال

 في المائة؛ 27 واستطالة عند االنكسار تبلغ  2ن وتن/مم 370يعني الفوالذ الذن له مقاومة شد تبلغ  الفوالذ المرجعي

ات ووسممممائل إغالقها، في ذلك الفتح يعني الجزء من الصممممهريج النقال الذن يحتون على الغاز المسمممم ل المبرد المتوخى نقله، بما  وعاء الصممممهريج
 التجه زات الهيكلية الشارجية؛ يشمل معدات التشغ ل أو ولكنه ال

 تعني أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنأيس واألمان وأجهزة تك يف الضغط، والتبريد والعزل الحرارن؛ معدات التشغ ل

 ازن الشارجة عن وعاء الصهريج؛تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتو  المعدات الهيكلية
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 : مثال على لوحة لوضع العالمات1-16-3-7-6الشكل 

  تسج ل المالك رقم
 معلومات عن الصنع

  بلد الصنع
  سنة الصنع

  الصانع
  التسلسلي للصانع الرقم

 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتماد 
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم 

 )إذا انطبق(ب AAب  اعتماد التصميم  رقم
  المعتمد ألوعية الضغط(   المرجعرمز تصميم الوعاء )رمز  

 الضغوط
 و لوباسكال  بار أو ضغط التشغ ل األقصى المسموح به

 و لوباسكال  بار أو ضغط االختبار
  ختم الشا د:  )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  للضغط  األوليتاري  االختبار 

 و لوباسكال  بار أو الضغط التصميمي الشارجي
 درجات الحرارة 

 إلى °س  من °س   المدى التصميمي لدرجات الحرارة 
 °س درجة الحرارة المرج ية التصميمية

 المواد
  مادة )مواد( الوعاء ومرجع )مراجع( الم يار المادن 

 مم السمك المكاف  في الفوالذ المرجعي 
 السعة 

 لتر °س20سعة الصهريج المائية عند 
 الفحوص واالختبارات الدورية 

 تاري  االختبار  نوع االختبار
 ختم الشا د 

 )أ( وضغط االختبار
نوع  

 تاري  االختبار  االختبار
 ختم الشا د 

 )أ( وضغط االختبار
 و لوباسكال  بار أو  )شهر، رقمان/سنة، أربعة(  و لوباسكال  بار أو  )شهر، رقمان/سنة، أربعة( 
        
        
        
        

 ضغط االختبار إذا انطبق.  )أ( 
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 على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصهريج النقال: تسجل المعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصهريج النقال نفسه أو  2- 16- 3- 7- 6

 اسم المشّغل

 المبردة المسموح بنقلهاالغازات المس لة غ ر  اسم الغاز أو

 وغ وزن الحمولة األقصى المسموح به من كل غاز مس ل غ ر مبرد 

 وغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

 وغ الوزن الفارل 

 .6-2-5-2-4توجيه بشأن الصهريج النقال متسق مع 

 .5المنقولة، انظر أيضا  الجزء يتعلق بتع  ن  وية الغازات المس لة غ ر المبردة  فيما مالحظة:

إذا كمان الصممممممممممممممهريج النقمال مصممممممممممممممممما  ومعتممدا  للمنماولمة في ُعرض البحمار، تكتم  على اللوحمة البيمانيمة الشمارجيمة عبمارة   6-7-3-16-3
 ."OFFSHORE PORTABLE TANK"بصهريج نقال بحرنب 

 ات المسيلة المبردةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغاز  6-7-4

 تعاريف 6-7-4-1
 ألغراض  ذا القسم: 

يعني الوقت الذن ينقضممممممي منذ اسممممممتقرار حالة الملء األولية إلى أن يرتفع الضممممممغط بفعل الدفق الحرارن إلى أدنى ضممممممغط محدد   زمن االحتباس
 لوس لة )وسائل( تشأيف الضغط؛

 التغليف الذن قد يكون جزءا  من منظومة العزل؛ يعني الغطاء العازل الشارجي أو الغالف

في   90يقل عن   يعني االختبار الذن يسمتشدم فيه غاز ويشضمع فيه وعاء الصمهريج ومعدات تشمغ له لضمغط داخلي فعال ال اختبار منع التسمرب
 المائة من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به؛

في  به يعني الضمغط المانومترن الفعال األقصمى المسمموح به عند قمة وعاء الصمهريج في وضمع التشمغ ل، بما المسمموحضمغط التشمغ ل األقصمى  
 ذلك أعلى ضغط فعال أثناء الملء والتفريغ؛

 فيه؛ تعني مجموع الوزن الفارل للصهريج النقال وأثقل حمل يرخص بنقله الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

تتجاوز أدنى )أبرد( درجة حرارة )درجة حرارة   تعني درجة الحرارة المسمممممتشدمة لتصمممممميم وبناء وعاء الصمممممهريج وال الدنيا التصمممممميميةدرجة الحرارة  
 التشغ ل( المحتويات أثناء الظروف العادية للملء والتفريغ والنقل.

لترا  ويكون مزودا  بمعدات التشمغ ل والمعدات الهيكلية   450 يعني الصمهريج المتعدد الوسمائط المعزول حراريا  الذن تتجاوز سمعته الصمهريج النقال
ئل توازن  الالزمة لنقل الغازات المسمممم َّلة المبردة. ويكون الصممممهريج النقال صممممالحا  لملئه وتفريغه بدون فصممممل معداته الهيكلية. ويكون مزودا  بوسمممما

سممف نة ويكون مزودا  بمزالق ووسممائل   ألولى لتحم له على مرَكبة نقل أوخارج وعاء الصممهريج، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئا . ويصمممم بالدرجة ا
تدخل الشمممممماحنات الصممممممهريجية البرية، وعربات السممممممكك الحديدية الصممممممهريجية، والشزانات غ ر   توابع لتسممممممه ل المناولة الميكانيكية. وال تثب ت أو

 كب رة للغازات، في تعريف الصهاريج النقالة؛المعدنية، والحاويات الوسيطة للسوائ ، وأسطوانات الغاز واألوعية ال

 في المائة؛ 27 واستطالة عند االنكسار تبلغ  2ن وتن/مم 370يعني الفوالذ الذن له مقاومة شد تبلغ  الفوالذ المرجعي

ات ووسممممائل إغالقها، في ذلك الفتح يعني الجزء من الصممممهريج النقال الذن يحتون على الغاز المسمممم ل المبرد المتوخى نقله، بما  وعاء الصممممهريج
 التجه زات الهيكلية الشارجية؛ يشمل معدات التشغ ل أو ولكنه ال

 تعني أجهزة القياس ووسائل التعبئة والتفريغ والتنأيس واألمان وأجهزة تك يف الضغط، والتبريد والعزل الحرارن؛ معدات التشغ ل

 ازن الشارجة عن وعاء الصهريج؛تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتو  المعدات الهيكلية
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 يعني الترك   الذن يتكون عادة من:  الصهريج

أوثر من أوعية الصمممممهاريج الداخلية ح ا يكون الح ز ب ن وعاء )أوعية( الصمممممهريج والغالف  غالف وواحد أو )أ(
 من الهواء )عزل بتفريغ الهواء( وقد يشتمل على منظومة للعزل الحرارن؛ مفرغا  

 مثال (؛ ووعاء صهريجي داخلي تفصل ب نهما طبقة من مادة عازلة للحرارة صلبة )رغوة صلبةأو غالف  )ب(

 يعني أقصى ضغط مانومترن عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط؛ ضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-4-2

معتمد ألوعية الضمممغط تعترف به السممملطة المشتصمممة. وتصمممنع   عمرجتصممممم أوعية الصمممهاريج وتبنى وفقا  الشمممتراطات   6-7-4-2-1
لدعائم  أوعية الصهاريج واألغلفة من مواد معدنية مالئمة للتشك ل وتصنع األغلفة من الفوالذ. ويمكن استشدام مواد غ ر معدنية لصنع المرابط وا

دنيا التصممميمية. وتسممتوفي المواد من ح ا المبدأ المعاي ر  ب ن وعاء الصممهريج والغالف، شممريطة أن تثبت كفاية خصممائصممها عند درجة الحرارة ال
  مادة ثبتت قابل تها للحام تماما . وتنفذ اللحامات بمهارة بح ا تكفل أمانا  كامال .  تسممممممممممتشدم لصممممممممممنع األوعية واألغلفة الملحومة إال  الدولية. وال  الوطنية أو 

المواضمع  المواد ذلك، لضممان المتانة الكافية للحام وفي تقتضمي عمليات الصنع أوويلزم إجراء معالجة حرارية مناسبة ألوعية الصمهاريج، عندما 
يتعلق باحتمال الكسمممممممر التقصمممممممفي،  التي تعرضمممممممت للحرارة. ولدى اختبار مادة الصمممممممنع، تؤخذ درجة الحرارة الدنيا التصمممممممميمية في االعتبار فيما

تتجاوز القيمة   حالة اسمممتشدام الفوالذ الدق ق الحب بات ال مقاومة الصمممدم. وفيوالتقصممم  اله دروج ني، والتشمممقق االجهادن الناشممم  عن التآول، و 
تبعا  لمواصمممفات المادة. وتكون مادة   2ن وتن/مم 725والقيمة المضممممونة للحد األعلى لمقاومة الشمممد    2ن وتن/مم 460 المضممممونة لمقاومة اإلجهاد

 ف ها.صنع الصهريج النقال مناسبة للب ئة الشارجية التي قد ينقل 

في ذلك الترك بات والحشمايا واألناب  ،   يكون متوافقا  مع الغاز المسم ل المبرد المنقول أن جزء من الصمهريج النقال، بما 6-7-4-2-2
 التي يمكن أن يتوقع عادة أن تتالمس مع  ذا الغاز المس ل المبرد المنقول.

 ؤدن إلى عط  بالفعل الغلفاني.من شأنه أن ي  يج  تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-4-2-3

يشمممممل نظام العزل الحرارن تغطية كاملة لوعاء )ألوعية( الصممممهريج بمواد عازلة فعالة. وُيحمى العزل الشارجي بغالف  6-7-4-2-4
 لمنع تسرب الرطوبة وحدوث أن عط  في ظروف النقل العادية.

 العزل. الغاز، ترك  وس لة لمنع تراوم أن ضغط في حّ زعندما يكون الغالف مغلقا  بح ا يكون مانعا  لتسرب  6-7-4-2-5

س عند الضممممغط الجون، 182ºالصممممهاريج النقالة المتوخى اسممممتشدامها لنقل غازات مسمممم لة مبردة درجة غليانها أقل من  6-7-4-2-6
  جد في أجزاء العزل الحرارن مع احتمال األجواء الغنية باألوسمممممممممممممج ن بطريقة خطرة، عندما تو  تحتون على مواد قد تتفاعل مع األوسمممممممممممممج ن أو  يج  أال 

 سوائل غنية باألوسج ن. تالمس مع األوسج ن أو

 تتد ور حالة المواد العازلة أثناء الشدمة على نحو مفرط. يتع ن أال 6-7-4-2-7

 يحدد زمن احتباس مرجعي لكل غاز مس ل مبرد يتوخى نقله في صهريج نقال. 6-7-4-2-8

 يلي: االحتباس المرجعي بطريقة تقر ا السلطة المشتصة على أساس مايحدد زمن   6-7-4-2-8-1

 ؛2-8-2-4-7-6 للفقرةفعالية نظام العزل، التي تحدد وفقا   )أ(

 الضغط األدنى المحدد من أجل اشتغال وس لة )وسائل( تشأيف الضغط؛ )ب(

 ظروف الملء األولية؛ )ج(

 س؛30ºدرجة حرارة محيطة مفترضة  )د(

 الف زيائية للغاز المس ل المبرد المتوخى نقله.الشصائص  )ه(
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تحدد فعالية نظام العزل )الدفق الحرارن بالوات( باختبار نوع الصمممهريج النقال وفقا  إلجراءات تقر ا السممملطة المشتصمممة.   6-7-4-2-8-2
 يلي: ويتكون  ذا االختبار مما

از المسمممم ل المبرد على مدى مدة زمنية اختبار تحت ضممممغط ثابت )مثل الضممممغط الجون( ح ا يقاس فقدان الغ )أ(
 محددة؛

 أو اختبار منظومة مغلقة ح ا يقاس االرتفاع في الضغط على مدى مدة زمنية محددة. )ب(

  وعند إجراء اختبار الضممغط الثابت، تراعى االختالفات في الضممغط الجون. وعند إجراء أن من االختبارين تجرى تصممحيحات  
 س.30ºألن اختالف في درجة حرارة المحيط عن القيمة المرج ية المفترضة لدرجة حرارة المحيط و ي 

 .7-3-2-4لتحديد زمن االحتباس الفعلي قبل كل رحلة، انظر  مالحظة:

       ك لوباسمممممممكال   100 ال يقل الضمممممممغط التصمممممممميمي الشارجي لغالف صمممممممهريج معزول بتفريغ الهواء، مزدوج الجدار، عن 6-7-4-2-9
بار( مانومترن.   2ك لوباسمممممممكال )  200يقل عن   لضمممممممغط انهيار حرج محسممممممموب ال التقني المعتمد أو للمرجعبار( مانومترن، محسممممممموبا  وفقا   1)

 ويجوز إدراج الدعامات الداخلية والشارجية في حساب قدرة الغالف على مقاومة الضغط الشارجي.

 وتزود بدعائم لتوف ر قاعدة مأمونة أثناء النقل وبمرابط مناسبة للرفع والتثب ت.تصمم الصهاريج النقالة  6-7-4-2-10

تصمممممم الصممممهاريج النقالة بح ا تتحمل على األقل ضممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممتاتية والدينامية  6-7-4-2-11
فقد في محتويات الصمهاريج. ويوضمح التصمميم أنه قد أخذت في االعتبار   والحرارية التي تنشمأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث

 الذن يسببه تكرار حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال. جهادتأث رات اإل

التالية  تكون الصممممهاريج النقالة ووسممممائل تثب تها، تحت أثقل حمولة مسممممموح بها، قادرة على امتصمممماص القوى االسممممتاتية 6-7-4-2-12
 عند تطب ق فعلها بصورة منفصلة:

في اتجاه السممممممممممم ر: ضمممممممممممع  الكتلة اإلجمالية القصممممممممممموى المسمممممممممممموح بها مضمممممممممممروبة في التسمممممممممممارع الناتج عن   )أ(
 ؛( 1) (g) الجاذبية

وأفقيا  بزوايا قائمة على اتجاه السمممم ر: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر  )ب(
غ ر محدد بوضموح، تكون القوى مسماوية لضمع  الكتلة اإلجمالية القصموى المسمموح بها( مضمروبة في التسمارع  

 ؛( 1) (gالناتج عن الجاذبية )

 ؛ ( 1) ( gوعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية )  )ج(

في ذلك تأث ر   لكتلة اإلجمالية القصممممممممممموى المسمممممممممممموح بها )إجمالي الحمولة، بماوعموديا  إلى تحت: ضمممممممممممع  ا )د(
 .( 1) (g)الجاذبية(، مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية 

 ، يراعى عامل األمان على النحو التالي:12-2-4-7-6تحت فعل كل قوة من القوى المذكورة في  6-7-4-2-13

بالنسممممممممممبة لمقاومة   1,5خضمممممممممموع محددة بوضمممممممممموح، يراعى عامل أمان ةيمته في حالة المواد التي تتم ز بنقطة  )أ(
 الشضوع المضمونة؛

بالنسمممممممبة لقوة  1,5تتم ز بنقطة خضممممممموع محددة بوضممممممموح، يراعى عامل أمان ةيمته  أو في حالة المواد التي ال )ب(
 في المائة في حالة أنواع الفوالذ األوستن تي. 1في المائة، وبقيمة  0,2الصمود المضمونة بقيمة 

حمالمة   المدوليمة للممادة. وفي قوة الصمممممممممممممممود  ي القيم التي تحمدد ما المعماي ر الوطنيمة أو تكون ةيم مقماوممة الشضمممممممممممممموع أو 6-7-4-2-14
في   15ا  لمعاي ر المادة بنسممبة تصممل إلى قوة الصمممود وفق اسممتشدام أنواع الفوالذ األوسممتن تي يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الشضمموع أو

 __________ 

  .2م/ث g = 9.81ألغراض الحساب تكون ةيمة تسارع الجاذبية  (1)
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 يعني الترك   الذن يتكون عادة من:  الصهريج

أوثر من أوعية الصمممممهاريج الداخلية ح ا يكون الح ز ب ن وعاء )أوعية( الصمممممهريج والغالف  غالف وواحد أو )أ(
 من الهواء )عزل بتفريغ الهواء( وقد يشتمل على منظومة للعزل الحرارن؛ مفرغا  

 مثال (؛ ووعاء صهريجي داخلي تفصل ب نهما طبقة من مادة عازلة للحرارة صلبة )رغوة صلبةأو غالف  )ب(

 يعني أقصى ضغط مانومترن عند قمة وعاء الصهريج أثناء اختبار الضغط؛ ضغط االختبار

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-4-2

معتمد ألوعية الضمممغط تعترف به السممملطة المشتصمممة. وتصمممنع   عمرجتصممممم أوعية الصمممهاريج وتبنى وفقا  الشمممتراطات   6-7-4-2-1
لدعائم  أوعية الصهاريج واألغلفة من مواد معدنية مالئمة للتشك ل وتصنع األغلفة من الفوالذ. ويمكن استشدام مواد غ ر معدنية لصنع المرابط وا

دنيا التصممميمية. وتسممتوفي المواد من ح ا المبدأ المعاي ر  ب ن وعاء الصممهريج والغالف، شممريطة أن تثبت كفاية خصممائصممها عند درجة الحرارة ال
  مادة ثبتت قابل تها للحام تماما . وتنفذ اللحامات بمهارة بح ا تكفل أمانا  كامال .  تسممممممممممتشدم لصممممممممممنع األوعية واألغلفة الملحومة إال  الدولية. وال  الوطنية أو 

المواضمع  المواد ذلك، لضممان المتانة الكافية للحام وفي تقتضمي عمليات الصنع أوويلزم إجراء معالجة حرارية مناسبة ألوعية الصمهاريج، عندما 
يتعلق باحتمال الكسمممممممر التقصمممممممفي،  التي تعرضمممممممت للحرارة. ولدى اختبار مادة الصمممممممنع، تؤخذ درجة الحرارة الدنيا التصمممممممميمية في االعتبار فيما

تتجاوز القيمة   حالة اسمممتشدام الفوالذ الدق ق الحب بات ال مقاومة الصمممدم. وفيوالتقصممم  اله دروج ني، والتشمممقق االجهادن الناشممم  عن التآول، و 
تبعا  لمواصمممفات المادة. وتكون مادة   2ن وتن/مم 725والقيمة المضممممونة للحد األعلى لمقاومة الشمممد    2ن وتن/مم 460 المضممممونة لمقاومة اإلجهاد

 ف ها.صنع الصهريج النقال مناسبة للب ئة الشارجية التي قد ينقل 

في ذلك الترك بات والحشمايا واألناب  ،   يكون متوافقا  مع الغاز المسم ل المبرد المنقول أن جزء من الصمهريج النقال، بما 6-7-4-2-2
 التي يمكن أن يتوقع عادة أن تتالمس مع  ذا الغاز المس ل المبرد المنقول.

 ؤدن إلى عط  بالفعل الغلفاني.من شأنه أن ي  يج  تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-4-2-3

يشمممممل نظام العزل الحرارن تغطية كاملة لوعاء )ألوعية( الصممممهريج بمواد عازلة فعالة. وُيحمى العزل الشارجي بغالف  6-7-4-2-4
 لمنع تسرب الرطوبة وحدوث أن عط  في ظروف النقل العادية.

 العزل. الغاز، ترك  وس لة لمنع تراوم أن ضغط في حّ زعندما يكون الغالف مغلقا  بح ا يكون مانعا  لتسرب  6-7-4-2-5

س عند الضممممغط الجون، 182ºالصممممهاريج النقالة المتوخى اسممممتشدامها لنقل غازات مسمممم لة مبردة درجة غليانها أقل من  6-7-4-2-6
  جد في أجزاء العزل الحرارن مع احتمال األجواء الغنية باألوسمممممممممممممج ن بطريقة خطرة، عندما تو  تحتون على مواد قد تتفاعل مع األوسمممممممممممممج ن أو  يج  أال 

 سوائل غنية باألوسج ن. تالمس مع األوسج ن أو

 تتد ور حالة المواد العازلة أثناء الشدمة على نحو مفرط. يتع ن أال 6-7-4-2-7

 يحدد زمن احتباس مرجعي لكل غاز مس ل مبرد يتوخى نقله في صهريج نقال. 6-7-4-2-8

 يلي: االحتباس المرجعي بطريقة تقر ا السلطة المشتصة على أساس مايحدد زمن   6-7-4-2-8-1

 ؛2-8-2-4-7-6 للفقرةفعالية نظام العزل، التي تحدد وفقا   )أ(

 الضغط األدنى المحدد من أجل اشتغال وس لة )وسائل( تشأيف الضغط؛ )ب(

 ظروف الملء األولية؛ )ج(

 س؛30ºدرجة حرارة محيطة مفترضة  )د(

 الف زيائية للغاز المس ل المبرد المتوخى نقله.الشصائص  )ه(
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تحدد فعالية نظام العزل )الدفق الحرارن بالوات( باختبار نوع الصمممهريج النقال وفقا  إلجراءات تقر ا السممملطة المشتصمممة.   6-7-4-2-8-2
 يلي: ويتكون  ذا االختبار مما

از المسمممم ل المبرد على مدى مدة زمنية اختبار تحت ضممممغط ثابت )مثل الضممممغط الجون( ح ا يقاس فقدان الغ )أ(
 محددة؛

 أو اختبار منظومة مغلقة ح ا يقاس االرتفاع في الضغط على مدى مدة زمنية محددة. )ب(

  وعند إجراء اختبار الضممغط الثابت، تراعى االختالفات في الضممغط الجون. وعند إجراء أن من االختبارين تجرى تصممحيحات  
 س.30ºألن اختالف في درجة حرارة المحيط عن القيمة المرج ية المفترضة لدرجة حرارة المحيط و ي 

 .7-3-2-4لتحديد زمن االحتباس الفعلي قبل كل رحلة، انظر  مالحظة:

       ك لوباسمممممممكال   100 ال يقل الضمممممممغط التصمممممممميمي الشارجي لغالف صمممممممهريج معزول بتفريغ الهواء، مزدوج الجدار، عن 6-7-4-2-9
بار( مانومترن.   2ك لوباسمممممممكال )  200يقل عن   لضمممممممغط انهيار حرج محسممممممموب ال التقني المعتمد أو للمرجعبار( مانومترن، محسممممممموبا  وفقا   1)

 ويجوز إدراج الدعامات الداخلية والشارجية في حساب قدرة الغالف على مقاومة الضغط الشارجي.

 وتزود بدعائم لتوف ر قاعدة مأمونة أثناء النقل وبمرابط مناسبة للرفع والتثب ت.تصمم الصهاريج النقالة  6-7-4-2-10

تصمممممم الصممممهاريج النقالة بح ا تتحمل على األقل ضممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممتاتية والدينامية  6-7-4-2-11
فقد في محتويات الصمهاريج. ويوضمح التصمميم أنه قد أخذت في االعتبار   والحرارية التي تنشمأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث

 الذن يسببه تكرار حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال. جهادتأث رات اإل

التالية  تكون الصممممهاريج النقالة ووسممممائل تثب تها، تحت أثقل حمولة مسممممموح بها، قادرة على امتصمممماص القوى االسممممتاتية 6-7-4-2-12
 عند تطب ق فعلها بصورة منفصلة:

في اتجاه السممممممممممم ر: ضمممممممممممع  الكتلة اإلجمالية القصممممممممممموى المسمممممممممممموح بها مضمممممممممممروبة في التسمممممممممممارع الناتج عن   )أ(
 ؛( 1) (g) الجاذبية

وأفقيا  بزوايا قائمة على اتجاه السمممم ر: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر  )ب(
غ ر محدد بوضموح، تكون القوى مسماوية لضمع  الكتلة اإلجمالية القصموى المسمموح بها( مضمروبة في التسمارع  

 ؛( 1) (gالناتج عن الجاذبية )

 ؛ ( 1) ( gوعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية )  )ج(

في ذلك تأث ر   لكتلة اإلجمالية القصممممممممممموى المسمممممممممممموح بها )إجمالي الحمولة، بماوعموديا  إلى تحت: ضمممممممممممع  ا )د(
 .( 1) (g)الجاذبية(، مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية 

 ، يراعى عامل األمان على النحو التالي:12-2-4-7-6تحت فعل كل قوة من القوى المذكورة في  6-7-4-2-13

بالنسممممممممممبة لمقاومة   1,5خضمممممممممموع محددة بوضمممممممممموح، يراعى عامل أمان ةيمته في حالة المواد التي تتم ز بنقطة  )أ(
 الشضوع المضمونة؛

بالنسمممممممبة لقوة  1,5تتم ز بنقطة خضممممممموع محددة بوضممممممموح، يراعى عامل أمان ةيمته  أو في حالة المواد التي ال )ب(
 في المائة في حالة أنواع الفوالذ األوستن تي. 1في المائة، وبقيمة  0,2الصمود المضمونة بقيمة 

حمالمة   المدوليمة للممادة. وفي قوة الصمممممممممممممممود  ي القيم التي تحمدد ما المعماي ر الوطنيمة أو تكون ةيم مقماوممة الشضمممممممممممممموع أو 6-7-4-2-14
في   15ا  لمعاي ر المادة بنسممبة تصممل إلى قوة الصمممود وفق اسممتشدام أنواع الفوالذ األوسممتن تي يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الشضمموع أو

 __________ 

  .2م/ث g = 9.81ألغراض الحساب تكون ةيمة تسارع الجاذبية  (1)
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حالة عدم وجود معاي ر للمعدن المعني، تشضمع ةيمة مقاومة الشضموع   المائة عندما تكون  ذه القيم األعلى مثبتة في شمهادة فحص المادة. وفي
 قوة الصمود المستشدمة لموافقة السلطة المشتصة. أو

 وهربائيا . ة لنقل غازات مس لة مبردة لهوبة، أن يكون باإلمكان تأريضهاُيفترض في الصهاريج النقالة، المعدَّ  6-7-4-2-15

 معايير التصميم 6-7-4-3

 يكون المقطع العرضي ألوعية الصهاريج مستديرا . 6-7-4-3-1

أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح  1,3يقل عن  تصمممم أوعية الصممهاريج وتبنى بح ا تتحمل ضممغط اختبار ال 6-7-4-3-2
أمثال مجموع ضمممممغط التشمممممغ ل األقصمممممى المسمممممموح به  1,3يقل ضمممممغط االختبار عن   حالة أوعية الصمممممهاريج المعزولة بتفريغ الهواء ال وفي به.

بار( مانومترن. ويولى ا تمام الشممتراطات أدنى سمممك  3ك لوباسممكال ) 300يقل ضممغط االختبار بأن حال عن  بار(. وال 1ك لوباسممكال )  100و
 .7-4-4-7-6إلى  2-4-4-7-6الوعاء، المب نة في لجدار 

في المائة،   0.2تتم ز بقوة صممود مضممونة )قوة صممود بقيمة  في حالة المعادن التي ُتبدن نقطة خضموع محددة بوضموح أو  3- 3- 4- 7- 6
          اء الصممممممممممممهريج مقاومة خضمممممممممممموع ( في وعσيتجاوز إجهاد الغشمممممممممممماء األولي )سمممممممممممميغما   في المائة ألنواع الفوالذ األوسممممممممممممتن تي(، ال 1 عموما ، أو

 ، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، ح ا:0,50 (Rm)مقاومة شد دنيا بقيمة  أو 0,75 (Re)بقيمة 

Re = في المائة في  1بقيمة  في المائة أو 2.0قوة صمممممممود بقيمة  ، أو2مقاومة الشضمممممموع بوحدات ن وتن/مم
 حالة أنواع الفوالذ األوستن تي؛

Rm =  2مقاومة شد بوحدات ن وتن/ممأدنى. 

حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي التي تسمتشدم  ي القيم الدنيا المحددة وفقا  للمعاي ر الوطنية أو  Rmو Reتكون ةيم  6-7-4-3-3-1
الممائمة عنمد إثبمات ةيم أعلى   في  15المحمددة وفقما  لمعماي ر الممادة حتى    Rmو  Reلعمامل ن  أنواع الفوالذ األوسممممممممممممممتن تي، يمكن زيمادة القيم المدنيما ل

لة   لموافقة السممممممملطة المشتصمممممممة أو  Rmو Reحالة عدم وجود معاي ر للمعدن المعني، تشضمممممممع ةيم  شمممممممهادة فحص المادة. وفي في اله ئة المشوَّ
 قبلها. من

ريج الملحومة.  في بناء أوعية الصممممممممها 0.85على   Re/Rmال يسمممممممممح باسممممممممتشدام أنواع الفوالذ التي تزيد ف ها النسممممممممبة  6-7-4-3-3-2
 التي تستشدم في تحديد  ذه النسبة  ي القيم المب نة في شهادة فحص المادة. Rmو Reوتكون ةيم 

تقل عن  يج  أن تتم ز أنواع الفوالذ المسمتشدمة في بناء أوعية الصمهاريج باسمتطالة عند االنكسمار، بالنسمبة المئوية، ال 6-7-4-3-3-3
10 000/Rm    في الممممائمممة لألنواع األخرى. ويجممم  أن يتم ز   20في الممممائمممة ألنواع الفوالذ المممدق ق الحب بمممات و  16مع حمممد أدنى مطلق ةيمتمممه

مع    000/6Rm 10تقل عن   وم التي تسمتشدم في بناء أوعية الصمهاريج باسمتطالة عند االنكسمار، بالنسمبة المئوية، الاأللومن وم وسمبائك األلومن  
 في المائة. 12حد أدنى مطلق ةيمته 

قائمة  ألغراض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يراعى في حالة األلواح المعدنية أن يكون محور ع نة اختبار الشممممممممد بزوايا   6-7-4-3-3-4
)بالعرض( على اتجاه الدلفنة. وتقاس االسممممتطالة الدائمة عند االنكسممممار على ع نات اختبار ذات مقطع عرضممممي مسممممتط ل وفقا  لم يار المنظمة  

 مم. 50، باستشدام مقياس طوله ISO 6892:1998 الدولية للتوح د القياسي، رقم

 أدنى سمك لجدار الصهريج 6-7-4-4

 يلي: لوعاء الصهريج  و السمك األوبر ب ن مايكون أدنى سمك  6-7-4-4-1

 ؛7-4-4-7-6إلى  2-4-4-7-6أدنى سمك محدد وفقا  لالشتراطات الواردة في  )أ(

 . 3- 4- 7- 6في ذلك االشتراطات الواردة في   المعتمد ألوعية الضغط، بما  للمرجع أو أدنى سمك محدد وفقا   )ب( 

يكافئه  ما مم من الفوالذ المرجعي أو 5متر عن  1,80يتجاوز قطر ا   ال يقل سممممممك الجدار ألوعية الصمممممهاريج التي ال 6-7-4-4-2
 يكافئه في المعدن المستشدم.  ما  مم من الفوالذ المرجعي أو   6متر عن   1,80يقل سمك الجدار لألوعية التي يتجاوز قطر ا   في المعدن المستشدم. وال 
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مم من الفوالذ المرجعي  3م عن    1,80يتجاوز قطر ا   مك جدار أوعية الصممممممهاريج المعزولة بالتفريغ التي الال يقل سمممممم  6-7-4-4-3
مم من الفوالذ المرجعي  4يقل عن  مترا  فإن سممك جدار ا ال 1,80أوعية الصمهاريج التي يتجاوز قطر ا   يكافئه في المعدن المسمتشدم. أما ما أو
 م.يكافئه في المعدن المستشد ما أو

في حالة الصمممهاريج المعزولة بالتفريغ، يكون مجموع سممممك الغالف وسممممك جدار الصمممهريج مطابقا  ألدنى سممممك مب ن   6-7-4-4-4
 .3-4-4-7-6يقل سمك جدار وعاء الصهريج نفسه عن أدنى سمك مب ن في الفقرة  ، على أال2-4-4-7-6في 

 مم أيا  كانت مادة بناء الوعاء. 3ال يقل سمك وعاء الصهريج عن  6-7-4-4-5

  2-4-4-7-6من  ُيحدد السممممممممممممممك المكاف  من أنواع المعادن األخرى للسممممممممممممممك المطلوب من الفوالذ المرجعي في كل 6-7-4-4-6
 ، باستعمال المعادلة التالية:3-4-4-7-6و

 

 ح ا:

 )مم(؛ السمك المكاف  الالزم من المعدن المستشدم = 

 ؛3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6أدنى سمك )مم( من الفوالذ المرجعي، المب ن في  = 

 (؛3-3-4-7-6( للمعدن المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم = 

 الدولية.  أو االستطالة الدنيا المضمونة عند االنكسار )نسبة مئوية( للمعدن المستشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية  = 

، ويكون أدنى سممممممممممك لجميع 5-4-4-7-6إلى  1-4-4-7-6ال يقل سممممممممممك الجدار بأن حال عن القيم المب نة في  6-7-4-4-7
 . ويكون  ذا السمك غ ر شامل ألن سماح للتآول.6-4-4-7-6إلى  1-4-4-7-6أجزاء وعاء الصهريج على النحو المب ن في 

 الصهريج. مفاج  في سمك اللوح عند اتصال األطراف بالجزء األسطواني من وعاءيحدث اختالف  يج  أال 6-7-4-4-8

 معدات التشغيل 6-7-4-5
العط  أثناء المناولة والنقل. وعندما يسممممممممح الربط ب ن   ترت  وسمممممممائل التشمممممممغ ل بح ا تكون محمية من خطر اللي أو 6-7-4-5-1

ية، تثبت المعدات بح ا تسممممممممح بمثل  ذه الحركة دون احتمال حدوث عط  ألجزاء  ب ن الوعاء والغالف بحركة نسمممممممب  إطار الحماية والوعاء أو
ى التشمممغ ل. وتحمى ترك بات التفريغ الشارجية )تجاويف األناب  ، وسمممائل اإلغالق( والصممممام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القو 

السممممدادات الملولبة( وأن  الملء والتفريغ )بما في ذلك الشممممفاه السممممطامية أوالشارجية )على سممممب ل المثال، باسممممتشدام ق َطع قص(. وتؤمن وسممممائل 
 أغطية واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.

يقل عن ثالث   ال  تزود كل فتحة ملء وتفريغ في الصمممهاريج النقالة، المسمممتشدمة لنقل الغازات المسممم لة المبردة اللهوبة، بما  2- 5- 4- 7- 6
يمكن عمليا  إلى الغالف، والثانية صممام حابس، والثالثة شمفة سمطامية   توالي: األولى صممام حابس يقع أقرب ما وسمائل إغالق مسمتقلة ومركبة على ال 

 وسممممممم لة مكافئة. وتكون وسممممممم لة اإلغالق األقرب إلى الغالف من النوع السمممممممريع اإلغالق، الذن يغلق أوتوماتيا  في حالة الحركة غ ر المقصمممممممودة أو 
 اإلحاطة بالن ران. ويج  أيضا  أن يكون باإلمكان تشغ ل  ذه الوس لة بالتحكم من بعد.  التفريغ أو  ة أو للصهريج النقال أثناء التعبئ 

تزود كل فتحة ملء وتفريغ في الصهاريج النقالة، المستشدمة لنقل الغازات المس لة المبردة غ ر اللهوبة، بوس لت ن على  6-7-4-5-3
يمكن عمليا  إلى الغالف، والثانية   رى ومركبت ن على التوالي؛ األولى صمممممممممام حابس يقع أقرب مااألقل لوغالق، مسممممممممتقلت ن كل منهما عن األخ

 وس لة مكافئة. شفة سطامية أو

في حمالمة ق طع األنماب م  التي يمكن إغالقهما من الطرف ن ويمكن أن تحتجز ف هما منتجمات سمممممممممممممممائلمة، يلزم توف ر طريقمة   6-7-4-5-4
 تكوين ضغط مفرط داخل األناب  .لتشأيف الضغط أوتوماتيا  لمنع  

 ال تحتاج الصهاريج المعزولة بتفريغ الهواء إلى تزويد ا بفتحة إلجراء الفحص. 6-7-4-5-5
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حالة عدم وجود معاي ر للمعدن المعني، تشضمع ةيمة مقاومة الشضموع   المائة عندما تكون  ذه القيم األعلى مثبتة في شمهادة فحص المادة. وفي
 قوة الصمود المستشدمة لموافقة السلطة المشتصة. أو

 وهربائيا . ة لنقل غازات مس لة مبردة لهوبة، أن يكون باإلمكان تأريضهاُيفترض في الصهاريج النقالة، المعدَّ  6-7-4-2-15

 معايير التصميم 6-7-4-3

 يكون المقطع العرضي ألوعية الصهاريج مستديرا . 6-7-4-3-1

أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح  1,3يقل عن  تصمممم أوعية الصممهاريج وتبنى بح ا تتحمل ضممغط اختبار ال 6-7-4-3-2
أمثال مجموع ضمممممغط التشمممممغ ل األقصمممممى المسمممممموح به  1,3يقل ضمممممغط االختبار عن   حالة أوعية الصمممممهاريج المعزولة بتفريغ الهواء ال وفي به.

بار( مانومترن. ويولى ا تمام الشممتراطات أدنى سمممك  3ك لوباسممكال ) 300يقل ضممغط االختبار بأن حال عن  بار(. وال 1ك لوباسممكال )  100و
 .7-4-4-7-6إلى  2-4-4-7-6الوعاء، المب نة في لجدار 

في المائة،   0.2تتم ز بقوة صممود مضممونة )قوة صممود بقيمة  في حالة المعادن التي ُتبدن نقطة خضموع محددة بوضموح أو  3- 3- 4- 7- 6
          اء الصممممممممممممهريج مقاومة خضمممممممممممموع ( في وعσيتجاوز إجهاد الغشمممممممممممماء األولي )سمممممممممممميغما   في المائة ألنواع الفوالذ األوسممممممممممممتن تي(، ال 1 عموما ، أو

 ، أيهما أقل، عند ضغط االختبار، ح ا:0,50 (Rm)مقاومة شد دنيا بقيمة  أو 0,75 (Re)بقيمة 

Re = في المائة في  1بقيمة  في المائة أو 2.0قوة صمممممممود بقيمة  ، أو2مقاومة الشضمممممموع بوحدات ن وتن/مم
 حالة أنواع الفوالذ األوستن تي؛

Rm =  2مقاومة شد بوحدات ن وتن/ممأدنى. 

حالة اسمتشدام   الدولية للمادة. وفي التي تسمتشدم  ي القيم الدنيا المحددة وفقا  للمعاي ر الوطنية أو  Rmو Reتكون ةيم  6-7-4-3-3-1
الممائمة عنمد إثبمات ةيم أعلى   في  15المحمددة وفقما  لمعماي ر الممادة حتى    Rmو  Reلعمامل ن  أنواع الفوالذ األوسممممممممممممممتن تي، يمكن زيمادة القيم المدنيما ل

لة   لموافقة السممممممملطة المشتصمممممممة أو  Rmو Reحالة عدم وجود معاي ر للمعدن المعني، تشضمممممممع ةيم  شمممممممهادة فحص المادة. وفي في اله ئة المشوَّ
 قبلها. من

ريج الملحومة.  في بناء أوعية الصممممممممها 0.85على   Re/Rmال يسمممممممممح باسممممممممتشدام أنواع الفوالذ التي تزيد ف ها النسممممممممبة  6-7-4-3-3-2
 التي تستشدم في تحديد  ذه النسبة  ي القيم المب نة في شهادة فحص المادة. Rmو Reوتكون ةيم 

تقل عن  يج  أن تتم ز أنواع الفوالذ المسمتشدمة في بناء أوعية الصمهاريج باسمتطالة عند االنكسمار، بالنسمبة المئوية، ال 6-7-4-3-3-3
10 000/Rm    في الممممائمممة لألنواع األخرى. ويجممم  أن يتم ز   20في الممممائمممة ألنواع الفوالذ المممدق ق الحب بمممات و  16مع حمممد أدنى مطلق ةيمتمممه

مع    000/6Rm 10تقل عن   وم التي تسمتشدم في بناء أوعية الصمهاريج باسمتطالة عند االنكسمار، بالنسمبة المئوية، الاأللومن وم وسمبائك األلومن  
 في المائة. 12حد أدنى مطلق ةيمته 

قائمة  ألغراض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يراعى في حالة األلواح المعدنية أن يكون محور ع نة اختبار الشممممممممد بزوايا   6-7-4-3-3-4
)بالعرض( على اتجاه الدلفنة. وتقاس االسممممتطالة الدائمة عند االنكسممممار على ع نات اختبار ذات مقطع عرضممممي مسممممتط ل وفقا  لم يار المنظمة  

 مم. 50، باستشدام مقياس طوله ISO 6892:1998 الدولية للتوح د القياسي، رقم

 أدنى سمك لجدار الصهريج 6-7-4-4

 يلي: لوعاء الصهريج  و السمك األوبر ب ن مايكون أدنى سمك  6-7-4-4-1

 ؛7-4-4-7-6إلى  2-4-4-7-6أدنى سمك محدد وفقا  لالشتراطات الواردة في  )أ(

 . 3- 4- 7- 6في ذلك االشتراطات الواردة في   المعتمد ألوعية الضغط، بما  للمرجع أو أدنى سمك محدد وفقا   )ب( 

يكافئه  ما مم من الفوالذ المرجعي أو 5متر عن  1,80يتجاوز قطر ا   ال يقل سممممممك الجدار ألوعية الصمممممهاريج التي ال 6-7-4-4-2
 يكافئه في المعدن المستشدم.  ما  مم من الفوالذ المرجعي أو   6متر عن   1,80يقل سمك الجدار لألوعية التي يتجاوز قطر ا   في المعدن المستشدم. وال 
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مم من الفوالذ المرجعي  3م عن    1,80يتجاوز قطر ا   مك جدار أوعية الصممممممهاريج المعزولة بالتفريغ التي الال يقل سمممممم  6-7-4-4-3
مم من الفوالذ المرجعي  4يقل عن  مترا  فإن سممك جدار ا ال 1,80أوعية الصمهاريج التي يتجاوز قطر ا   يكافئه في المعدن المسمتشدم. أما ما أو
 م.يكافئه في المعدن المستشد ما أو

في حالة الصمممهاريج المعزولة بالتفريغ، يكون مجموع سممممك الغالف وسممممك جدار الصمممهريج مطابقا  ألدنى سممممك مب ن   6-7-4-4-4
 .3-4-4-7-6يقل سمك جدار وعاء الصهريج نفسه عن أدنى سمك مب ن في الفقرة  ، على أال2-4-4-7-6في 

 مم أيا  كانت مادة بناء الوعاء. 3ال يقل سمك وعاء الصهريج عن  6-7-4-4-5

  2-4-4-7-6من  ُيحدد السممممممممممممممك المكاف  من أنواع المعادن األخرى للسممممممممممممممك المطلوب من الفوالذ المرجعي في كل 6-7-4-4-6
 ، باستعمال المعادلة التالية:3-4-4-7-6و

 

 ح ا:

 )مم(؛ السمك المكاف  الالزم من المعدن المستشدم = 

 ؛3-4-4-7-6و 2-4-4-7-6أدنى سمك )مم( من الفوالذ المرجعي، المب ن في  = 

 (؛3-3-4-7-6( للمعدن المستشدم )انظر 2مقاومة الشد الدنيا المضمونة )ن وتن/مم = 

 الدولية.  أو االستطالة الدنيا المضمونة عند االنكسار )نسبة مئوية( للمعدن المستشدم وفقا  للمعاي ر الوطنية  = 

، ويكون أدنى سممممممممممك لجميع 5-4-4-7-6إلى  1-4-4-7-6ال يقل سممممممممممك الجدار بأن حال عن القيم المب نة في  6-7-4-4-7
 . ويكون  ذا السمك غ ر شامل ألن سماح للتآول.6-4-4-7-6إلى  1-4-4-7-6أجزاء وعاء الصهريج على النحو المب ن في 

 الصهريج. مفاج  في سمك اللوح عند اتصال األطراف بالجزء األسطواني من وعاءيحدث اختالف  يج  أال 6-7-4-4-8

 معدات التشغيل 6-7-4-5
العط  أثناء المناولة والنقل. وعندما يسممممممممح الربط ب ن   ترت  وسمممممممائل التشمممممممغ ل بح ا تكون محمية من خطر اللي أو 6-7-4-5-1

ية، تثبت المعدات بح ا تسممممممممح بمثل  ذه الحركة دون احتمال حدوث عط  ألجزاء  ب ن الوعاء والغالف بحركة نسمممممممب  إطار الحماية والوعاء أو
ى التشمممغ ل. وتحمى ترك بات التفريغ الشارجية )تجاويف األناب  ، وسمممائل اإلغالق( والصممممام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القو 

السممممدادات الملولبة( وأن  الملء والتفريغ )بما في ذلك الشممممفاه السممممطامية أوالشارجية )على سممممب ل المثال، باسممممتشدام ق َطع قص(. وتؤمن وسممممائل 
 أغطية واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.

يقل عن ثالث   ال  تزود كل فتحة ملء وتفريغ في الصمممهاريج النقالة، المسمممتشدمة لنقل الغازات المسممم لة المبردة اللهوبة، بما  2- 5- 4- 7- 6
يمكن عمليا  إلى الغالف، والثانية صممام حابس، والثالثة شمفة سمطامية   توالي: األولى صممام حابس يقع أقرب ما وسمائل إغالق مسمتقلة ومركبة على ال 

 وسممممممم لة مكافئة. وتكون وسممممممم لة اإلغالق األقرب إلى الغالف من النوع السمممممممريع اإلغالق، الذن يغلق أوتوماتيا  في حالة الحركة غ ر المقصمممممممودة أو 
 اإلحاطة بالن ران. ويج  أيضا  أن يكون باإلمكان تشغ ل  ذه الوس لة بالتحكم من بعد.  التفريغ أو  ة أو للصهريج النقال أثناء التعبئ 

تزود كل فتحة ملء وتفريغ في الصهاريج النقالة، المستشدمة لنقل الغازات المس لة المبردة غ ر اللهوبة، بوس لت ن على  6-7-4-5-3
يمكن عمليا  إلى الغالف، والثانية   رى ومركبت ن على التوالي؛ األولى صمممممممممام حابس يقع أقرب مااألقل لوغالق، مسممممممممتقلت ن كل منهما عن األخ

 وس لة مكافئة. شفة سطامية أو

في حمالمة ق طع األنماب م  التي يمكن إغالقهما من الطرف ن ويمكن أن تحتجز ف هما منتجمات سمممممممممممممممائلمة، يلزم توف ر طريقمة   6-7-4-5-4
 تكوين ضغط مفرط داخل األناب  .لتشأيف الضغط أوتوماتيا  لمنع  

 ال تحتاج الصهاريج المعزولة بتفريغ الهواء إلى تزويد ا بفتحة إلجراء الفحص. 6-7-4-5-5
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 تجمع الترك بات الشارجية معا  بقدر اإلمكان عمليا . 6-7-4-5-6

 تبّ ن على جميع التوص الت المركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منها. 6-7-4-5-7

يقل عن ضممغط التشممغ ل األقصممى   أية وسمم لة أخرى لوغالق لتحمل ضممغط مقدر ال يصمممم ويبنى كل صمممام حابس أو 6-7-4-5-8
بضممة  المسممموح به لوعاء الصممهريج، مع مراعاة درجات الحرارة المتوقعة أثناء النقل. ويكون إغالق جميع الصمممامات الحابسممة الملولبة بتحريك الق

 يمكن فتحها عن غ ر قصد. ة عقارب الساعة. وتصمم جميع الصمامات الحابسة بح ا الالدوارة ال دوية في اتجاه حرك

يمكن  في حالة اسمتشدام وحدات لتول د الضمغط، تزود وصمالت السمائل والبشار المؤدية إلى تلك الوحدة بصممام أقرب ما 6-7-4-5-9
 د الضغط.عمليا  من الغالف لمنع فقدان المحتويات في حالة حدوث عط  في وحدة تزاي 

تصممممممممم التوصممممممم الت األنبوبية وتبنى وترك  بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسمممممممب  التمدد واالنكماش بفعل الحرارة،   6-7-4-5-10
تسمتشدم ب ن الغالف  والصمدمات واال تزازات الميكانيكية. وتصمنع جميع التوصم الت األنبوبية من مادة مناسمبة. ولمنع التسمري  بسمب  الحرارة، ال

لة طريقة ربط  المؤدية إلى أول صممممام في أن مشرج سممموى أناب   ووصمممالت فوالذية ملحومة. وتقر السممملطة المشتصمممة أووالوصممملة   اله ئة المشوَّ
 الصمام بهذه التوص لة. وتلحم الوصالت األنبوبية األخرى عند االقتضاء.

تقل درجة   تلحم لحاما  معدنيا  قويا  بنفس القدر. وال  ُتلحم الوصممممالت في األناب   النحاسممممية بسممممبيكة من النحاس والزنك، أو  6-7-4-5-11
 قد يحدث عند قطع أسنان اللوال . تقلل الوصالت من متانة األناب   كما س. وال525ºانصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن  

 للصهريج النقال.تتم ز مواد الصمامات وتوابعها بشصائص وافية عند أدنى درجة حرارة تشغ ل  6-7-4-5-12

ال يقل ضممغط االنفجار في جميع التوصمم الت األنبوبية والترك بات األنبوبية عن أربعة أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى   6-7-4-5-13
وسم لة أخرى )باسمتثناء وسمائل  أربعة أمثال الضمغط الذن قد يتعرض له الصمهريج أثناء الشدمة بفعل مضمشة أو المسمموح به لوعاء الصمهريج أو

 أيف الضغط(.تش

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-6
يزود كل وعاء صممممممهريج بوسمممممم لت ن مسممممممتقلت ن على األقل لتشأيف الضممممممغط من النوع المحمل بنابض. وتنفتح وسممممممائل   6-7-4-6-1

في المائة من  110 يقل عن ضمممغط التشمممغ ل األقصمممى المسمممموح به، وتفتح بالكامل عند ضمممغط يعادل تشأيف الضمممغط أوتوماتيا  عند ضمممغط ال
  في المائة تحت الضممغط الذن يبدأ عنده التفريغ،  10يقل عن  وسممائل بعد التفريغ عند ضممغط ال ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به. وتغلق  ذه ال 

 في ذلك تمّور السائل. وتظل مغلقة عند جميع الضغوط األدنى من ذلك. وتكون وسائل تشأيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، بما

 لة المبردة غ ر اللهوبة واله دروج ن مزودة، باإلضمممممافة إلى ذلك، بأقراص يجوز أن تكون أوعية صمممممهاريج نقل الغازات المسممممم  2- 6- 4- 7- 6
 . 3- 7- 4- 7- 6و   2- 7- 4- 7- 6قصمة مرّكبة بالتوازن مع وسائل تشأيف الضغط المحملة بنابض على النحو المب ن في  

 خطر. ضغط زائدتصمم وسائل تشأيف الضغط بح ا تمنع دخول أية مواد غريبة، وتسرب الغاز، وتكوين أن  6-7-4-6-3

لة من قبلها وسائل تشأيف الضغط المستشدمة. تعتمد السلطة المشتصة أو 6-7-4-6-4  اله ئة المشوَّ

 معدل التصريف في وسائل تخفيف الضغط ومعايرتها 6-7-4-7
صممهريج معزول   في المائة من العزل في 20فقدان  في حالة فقدان تأث ر تفريغ الهواء في صممهريج معزول بالتفريغ، أو 6-7-4-7-1

بمواد صمممملبة، يتع ن أن يكون معدل التصممممريف المجمع لجميع وسممممائل تشأيف الضممممغط المركبة كافيا  لمنع أن يتجاوز الضممممغط )بما فيه التراوم( 
 في المائة من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به. 120داخل وعاء الصهريج 

واله دروج ن، يمكن بلول  ذا المعدل باسمتشدام األقراص القصممة المرّكبة  في حالة الغازات المسم لة المبردة غ ر اللهوبة 6-7-4-7-2
 بالتوازن مع وسائل تشأيف الضغط المطلوبة. وتنكسر األقراص القصمة عند ضغط اسمي يساون ضغط اختبار وعاء الصهريج.

  مع إحاطة الن ران الكاملة بالصمممهريج، يكون معدل التصمممريف  2- 7- 4- 7- 6و   1- 7- 4- 7- 6تحت الظروف المب نة في   6-7-4-7-3
 المجمع لجميع وسائل تشأيف الضغط كافيا  إلبقاء الضغط في وعاء الصهريج عند ضغط االختبار.
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 . ( 7) المشتصة  تقني مثبت تقره السلطة  لمرجع يحس  معدل التصريف المطلوب لوسائل تشأيف الضغط وفقا   4- 7- 4- 7- 6

 المات على وسائل تخفيف الضغطوضع الع 6-7-4-8
 يلي: توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وس لة لتشأيف الضغط تتضمن ما 6-7-4-8-1

 الك لوباسكال( التي يبدأ عند ا عمل وس لة التصريف؛ ةيمة الضغط )بوحدات البار أو )أ(

 التفاوت المسموح به عند ضغط التصريف للوسائل المحملة بنابض؛ )ب(

مة؛ )ج(  درجة الحرارة المرج ية المناظرة للضغط المقدر لألقراص القص 

 ث(؛/3معدل التصريف المقدر للوس لة باألمتار المك بة القياسية من الهواء في الثانية )م )د(

مسممماحة المقطع العرضمممي للتصمممريف لوسممم لة تشأيف الضمممغط المحملة بنابض واألقراص القصممممة بالمليمترات  )ه(
 (؛2المربعة )مم

 وتب ن المعلومات التالية أيضا  كلما أمكن عمليا :

 الكتالوج ذن الصلة. اسم الصانع ورقم )و(

يحدد معدل التصممممممممريف المقدَّر المب َّن على وسممممممممائل تشأيف الضممممممممغط وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممممي،   6-7-4-8-2
 .ISO 4126-7:2004 ، ورقمISO 4126-1:2004 رقم

 وصيالت وسائل تخفيف الضغطت 6-7-4-9
عائق إلى وس لة األمان.  يكون حجم التوص الت إلى وسائل تشأيف الضغط كافيا  للسماح بمرور التصريف المطلوب بال  1- 9- 4- 7- 6

ألسباب  إذا كان الصهريج مزودا  بوسائل مزدوجة ألغراض الصيانة أو  يرك  أن صمام حابس ب ن وعاء الصهريج ووسائل تشأيف الضغط إال  فال 
إذا كانت الصمامات الحابسة متصلة فيما ب نها بنظام  التي تشدم وسائل التصريف العاملة بالفعل مفتوحة بإحكام، أو  أخرى، وكانت الصمامات الحابسة 

إلى وسمممممم لة   يكون  ناع أن عائق في أية فتحة تؤدن إلى وسمممممم لة تنأيس أو  . وال 7- 4- 7- 6إحكام يضمممممممن اسممممممتمرار الوفاء باالشممممممتراطات الواردة في  
األناب   الشارجة من مشارج وسممممائل   يوق  التدفق من وعاء الصممممهريج إلى تلك الوسمممم لة. وُيفترض في وسممممائل التنأيس أو  لتشأيف الضممممغط قد يقلل أو 

 السوائل في الجو، دون أن تسب  سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التشأيف.  تشأيف الضغط، في حالة استشدامها، أن تصرف البشار أو 

 طموضع وسائل تخفيف الضغ 6-7-4-10
يمكن عمليا  إلى المركز الطولي   أقرب ما ُتجَعل مداخل جميع وسمممممممائل تشأيف الضمممممممغط في قمة وعاء الصمممممممهريج وفي 6-7-4-10-1

حالة الملء األقصممى، تقع مداخل جميع وسممائل تشأيف الضممغط في ح ز البشار من الوعاء، وتكون  ذه الوسممائل مرتبة  والعرضممي للوعاء. وفي
ه البشار المنطلق بع دا  عن الصمممهريج بطريقة تجعله  لمنطلق بدون عوائق. وفيبح ا تكفل تصمممريف البشار ا حالة الغازات المسممم َّلة المبردة يوجَّ

 يشّفض ذلك من سعة التصريف المطلوبة في وس لة التشأيف. يالمس الوعاء. ويسمح باستشدام وسائل واةية تحرف مسار البشار شريطة أال ال

ل ن إلى وسمممائل تشأيف الضمممغط، ولحماية  ذه الوسمممائل من العط   تتشذ ترت بات لم 6-7-4-10-2 نع وصمممول األشمممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الصهريج النقال.

 أجهزة القياس 6-7-4-11
تسممتشدم  أوثر. وال يكن يتوخى ملء الصممهريج النقال بالكتلة، فإنه يتع ن أن يكون مزودا  بجهاز ةياس مناسمم  أو ما لم 6-7-4-11-1

 أجهزة القياس المصنوعة من مواد  شة أخرى إذا كانت تالمس مباشرة محتويات وعاء الصهريج. هزة تحديد المنسوب الزجاجية أوأج

 الصهريج النقال، المعزول بأسلوب التفريغ، يزود غالفه بتوص لة من أجل مقياس التفريغ. 6-7-4-11-2

 __________ 
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 تجمع الترك بات الشارجية معا  بقدر اإلمكان عمليا . 6-7-4-5-6

 تبّ ن على جميع التوص الت المركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منها. 6-7-4-5-7

يقل عن ضممغط التشممغ ل األقصممى   أية وسمم لة أخرى لوغالق لتحمل ضممغط مقدر ال يصمممم ويبنى كل صمممام حابس أو 6-7-4-5-8
بضممة  المسممموح به لوعاء الصممهريج، مع مراعاة درجات الحرارة المتوقعة أثناء النقل. ويكون إغالق جميع الصمممامات الحابسممة الملولبة بتحريك الق

 يمكن فتحها عن غ ر قصد. ة عقارب الساعة. وتصمم جميع الصمامات الحابسة بح ا الالدوارة ال دوية في اتجاه حرك

يمكن  في حالة اسمتشدام وحدات لتول د الضمغط، تزود وصمالت السمائل والبشار المؤدية إلى تلك الوحدة بصممام أقرب ما 6-7-4-5-9
 د الضغط.عمليا  من الغالف لمنع فقدان المحتويات في حالة حدوث عط  في وحدة تزاي 

تصممممممممم التوصممممممم الت األنبوبية وتبنى وترك  بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسمممممممب  التمدد واالنكماش بفعل الحرارة،   6-7-4-5-10
تسمتشدم ب ن الغالف  والصمدمات واال تزازات الميكانيكية. وتصمنع جميع التوصم الت األنبوبية من مادة مناسمبة. ولمنع التسمري  بسمب  الحرارة، ال

لة طريقة ربط  المؤدية إلى أول صممممام في أن مشرج سممموى أناب   ووصمممالت فوالذية ملحومة. وتقر السممملطة المشتصمممة أووالوصممملة   اله ئة المشوَّ
 الصمام بهذه التوص لة. وتلحم الوصالت األنبوبية األخرى عند االقتضاء.

تقل درجة   تلحم لحاما  معدنيا  قويا  بنفس القدر. وال  ُتلحم الوصممممالت في األناب   النحاسممممية بسممممبيكة من النحاس والزنك، أو  6-7-4-5-11
 قد يحدث عند قطع أسنان اللوال . تقلل الوصالت من متانة األناب   كما س. وال525ºانصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن  

 للصهريج النقال.تتم ز مواد الصمامات وتوابعها بشصائص وافية عند أدنى درجة حرارة تشغ ل  6-7-4-5-12

ال يقل ضممغط االنفجار في جميع التوصمم الت األنبوبية والترك بات األنبوبية عن أربعة أمثال ضممغط التشممغ ل األقصممى   6-7-4-5-13
وسم لة أخرى )باسمتثناء وسمائل  أربعة أمثال الضمغط الذن قد يتعرض له الصمهريج أثناء الشدمة بفعل مضمشة أو المسمموح به لوعاء الصمهريج أو

 أيف الضغط(.تش

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-4-6
يزود كل وعاء صممممممهريج بوسمممممم لت ن مسممممممتقلت ن على األقل لتشأيف الضممممممغط من النوع المحمل بنابض. وتنفتح وسممممممائل   6-7-4-6-1

في المائة من  110 يقل عن ضمممغط التشمممغ ل األقصمممى المسمممموح به، وتفتح بالكامل عند ضمممغط يعادل تشأيف الضمممغط أوتوماتيا  عند ضمممغط ال
  في المائة تحت الضممغط الذن يبدأ عنده التفريغ،  10يقل عن  وسممائل بعد التفريغ عند ضممغط ال ضممغط التشممغ ل األقصممى المسممموح به. وتغلق  ذه ال 

 في ذلك تمّور السائل. وتظل مغلقة عند جميع الضغوط األدنى من ذلك. وتكون وسائل تشأيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، بما

 لة المبردة غ ر اللهوبة واله دروج ن مزودة، باإلضمممممافة إلى ذلك، بأقراص يجوز أن تكون أوعية صمممممهاريج نقل الغازات المسممممم  2- 6- 4- 7- 6
 . 3- 7- 4- 7- 6و   2- 7- 4- 7- 6قصمة مرّكبة بالتوازن مع وسائل تشأيف الضغط المحملة بنابض على النحو المب ن في  

 خطر. ضغط زائدتصمم وسائل تشأيف الضغط بح ا تمنع دخول أية مواد غريبة، وتسرب الغاز، وتكوين أن  6-7-4-6-3

لة من قبلها وسائل تشأيف الضغط المستشدمة. تعتمد السلطة المشتصة أو 6-7-4-6-4  اله ئة المشوَّ

 معدل التصريف في وسائل تخفيف الضغط ومعايرتها 6-7-4-7
صممهريج معزول   في المائة من العزل في 20فقدان  في حالة فقدان تأث ر تفريغ الهواء في صممهريج معزول بالتفريغ، أو 6-7-4-7-1

بمواد صمممملبة، يتع ن أن يكون معدل التصممممريف المجمع لجميع وسممممائل تشأيف الضممممغط المركبة كافيا  لمنع أن يتجاوز الضممممغط )بما فيه التراوم( 
 في المائة من ضغط التشغ ل األقصى المسموح به. 120داخل وعاء الصهريج 

واله دروج ن، يمكن بلول  ذا المعدل باسمتشدام األقراص القصممة المرّكبة  في حالة الغازات المسم لة المبردة غ ر اللهوبة 6-7-4-7-2
 بالتوازن مع وسائل تشأيف الضغط المطلوبة. وتنكسر األقراص القصمة عند ضغط اسمي يساون ضغط اختبار وعاء الصهريج.

  مع إحاطة الن ران الكاملة بالصمممهريج، يكون معدل التصمممريف  2- 7- 4- 7- 6و   1- 7- 4- 7- 6تحت الظروف المب نة في   6-7-4-7-3
 المجمع لجميع وسائل تشأيف الضغط كافيا  إلبقاء الضغط في وعاء الصهريج عند ضغط االختبار.
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 . ( 7) المشتصة  تقني مثبت تقره السلطة  لمرجع يحس  معدل التصريف المطلوب لوسائل تشأيف الضغط وفقا   4- 7- 4- 7- 6

 المات على وسائل تخفيف الضغطوضع الع 6-7-4-8
 يلي: توضع عالمات واضحة ودائمة على كل وس لة لتشأيف الضغط تتضمن ما 6-7-4-8-1

 الك لوباسكال( التي يبدأ عند ا عمل وس لة التصريف؛ ةيمة الضغط )بوحدات البار أو )أ(

 التفاوت المسموح به عند ضغط التصريف للوسائل المحملة بنابض؛ )ب(

مة؛ )ج(  درجة الحرارة المرج ية المناظرة للضغط المقدر لألقراص القص 

 ث(؛/3معدل التصريف المقدر للوس لة باألمتار المك بة القياسية من الهواء في الثانية )م )د(

مسممماحة المقطع العرضمممي للتصمممريف لوسممم لة تشأيف الضمممغط المحملة بنابض واألقراص القصممممة بالمليمترات  )ه(
 (؛2المربعة )مم

 وتب ن المعلومات التالية أيضا  كلما أمكن عمليا :

 الكتالوج ذن الصلة. اسم الصانع ورقم )و(

يحدد معدل التصممممممممريف المقدَّر المب َّن على وسممممممممائل تشأيف الضممممممممغط وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسممممممممي،   6-7-4-8-2
 .ISO 4126-7:2004 ، ورقمISO 4126-1:2004 رقم

 وصيالت وسائل تخفيف الضغطت 6-7-4-9
عائق إلى وس لة األمان.  يكون حجم التوص الت إلى وسائل تشأيف الضغط كافيا  للسماح بمرور التصريف المطلوب بال  1- 9- 4- 7- 6

ألسباب  إذا كان الصهريج مزودا  بوسائل مزدوجة ألغراض الصيانة أو  يرك  أن صمام حابس ب ن وعاء الصهريج ووسائل تشأيف الضغط إال  فال 
إذا كانت الصمامات الحابسة متصلة فيما ب نها بنظام  التي تشدم وسائل التصريف العاملة بالفعل مفتوحة بإحكام، أو  أخرى، وكانت الصمامات الحابسة 

إلى وسمممممم لة   يكون  ناع أن عائق في أية فتحة تؤدن إلى وسمممممم لة تنأيس أو  . وال 7- 4- 7- 6إحكام يضمممممممن اسممممممتمرار الوفاء باالشممممممتراطات الواردة في  
األناب   الشارجة من مشارج وسممممائل   يوق  التدفق من وعاء الصممممهريج إلى تلك الوسمممم لة. وُيفترض في وسممممائل التنأيس أو  لتشأيف الضممممغط قد يقلل أو 

 السوائل في الجو، دون أن تسب  سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التشأيف.  تشأيف الضغط، في حالة استشدامها، أن تصرف البشار أو 

 طموضع وسائل تخفيف الضغ 6-7-4-10
يمكن عمليا  إلى المركز الطولي   أقرب ما ُتجَعل مداخل جميع وسمممممممائل تشأيف الضمممممممغط في قمة وعاء الصمممممممهريج وفي 6-7-4-10-1

حالة الملء األقصممى، تقع مداخل جميع وسممائل تشأيف الضممغط في ح ز البشار من الوعاء، وتكون  ذه الوسممائل مرتبة  والعرضممي للوعاء. وفي
ه البشار المنطلق بع دا  عن الصمممهريج بطريقة تجعله  لمنطلق بدون عوائق. وفيبح ا تكفل تصمممريف البشار ا حالة الغازات المسممم َّلة المبردة يوجَّ

 يشّفض ذلك من سعة التصريف المطلوبة في وس لة التشأيف. يالمس الوعاء. ويسمح باستشدام وسائل واةية تحرف مسار البشار شريطة أال ال

ل ن إلى وسمممائل تشأيف الضمممغط، ولحماية  ذه الوسمممائل من العط   تتشذ ترت بات لم 6-7-4-10-2 نع وصمممول األشمممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الصهريج النقال.

 أجهزة القياس 6-7-4-11
تسممتشدم  أوثر. وال يكن يتوخى ملء الصممهريج النقال بالكتلة، فإنه يتع ن أن يكون مزودا  بجهاز ةياس مناسمم  أو ما لم 6-7-4-11-1

 أجهزة القياس المصنوعة من مواد  شة أخرى إذا كانت تالمس مباشرة محتويات وعاء الصهريج. هزة تحديد المنسوب الزجاجية أوأج

 الصهريج النقال، المعزول بأسلوب التفريغ، يزود غالفه بتوص لة من أجل مقياس التفريغ. 6-7-4-11-2

 __________ 

 ب. CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gasesانظر على سب ل المثال   ( 7) 
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 بط الرفع والتثبيتدعائم الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرا 6-7-4-12

تصممممممم الصمممممهاريج النقالة وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. وتراعى في  ذا الجان  من التصمممممميم  6-7-4-12-1
 مماثلة أخرى. ترك بات   حماالت أو  أطر أو  . ويسمح بترك   مزالق أو 13- 2- 4- 7- 6، وعامل األمان المب ن في  12- 2- 4- 7- 6القوى المب نة في  

  ُيفتَرض في مجموع اإلجهادات التي تسمببها دعائم الصمهريج )مثل الحماالت، واألطر، وما إلى ذلك( ووسمائل رفع الصمهريج  6-7-4-12-2
يفضممل  يسممب  إجهادا  مفرطا  في أن جزء من أجزاء الصممهريج. وترك  مرابط رفع وتثب ت دائمة على جميع الصممهاريج النقالة، و  النقال وتثب ته أال

 ترك بها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثب تها على ألواح التقوية الموجودة على الصهريج عند نقط التدعيم.

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم واألطر. 6-7-4-12-3

الشمموكية جزءا  دائما  من هيكل الحماية  يكون باإلمكان إغالق مناشمم  الروافع الشمموكية. وتكون وسممائل إغالق مناشمم  الروافع   4- 12- 4- 7- 6
 مترا  شريطة:  3,65يتجاوز طولها   يلزم وجود مناش  للروافع الشوكية قابلة لوغالق في الصهاريج النقالة التي ال  مثبتة به بصفة دائمة. وال  أو 

 وكية؛الش حماية وعاء الصهريج مع جميع الترك بات بصورة ج دة من خطر االصطدام بن صال الرافعة )أ(

 وأال تقل المسافة ب ن مراوز مناش  الروافع الشوكية عن نص  الطول األقصى للصهريج النقال. )ب(

، تحمى أوعية الصمممممممهاريج ومعدات 3-3-2-4تكون الصمممممممهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسمممممممبما جاء في  عندما ال 6-7-4-12-5
االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يسمممممممممممتبعد انطالق   الطولي أو الجانبي أوالتشمممممممممممغ ل من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصمممممممممممدم 

 انقالب الصهريج النقال فوق ترك باته. وتتضمن أمثلة الحماية: محتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو

ج من  الحماية من تأث ر الصمممممممممدم الجانبي، ويمكن تحقيقها باسمممممممممتشدام قضمممممممممبان طولية لحماية وعاء الصمممممممممهري  )أ(
 الجانب ن عند مستوى خط الوسط؛

 قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل الحماية؛  حماية الصهريج النقال من االنقالب، ويمكن تحقيقها باستشدام حلقات أو  )ب( 

 إطار؛ الحماية من الصدم الشلفي، ويمكن تحقيقها باستشدام مصّد أو )ج(

الب باسمممتشدام هيكل تنطبق عليه مواصمممفات م يار االنق حماية وعاء الصمممهريج من العط  بسمممب  الصمممدم أو )د(
 ؛ISO 1496-3:1995 المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 االنقالب، باستشدام غالف عزل بالتفريغ. حماية الصهريج النقال من تأث ر الصدم أو )ه(

 اعتماد التصميم 6-7-4-13

لة من  تصممدر السمملطة المشتصممة أو  1- 13- 4- 7- 6 قبلها شممهادة اعتماد ألن تصممميم جديد لصممهريج نقال. وتف د  ذه الشممهادة  اله ئة المشوَّ
بأن الصمهريج النقال قد فحص من قبل تلك السملطة، وأنه مناسم  للغرض المشصمص له ويسمتوفي اشمتراطات  ذا الفصمل. وعند إنتاج مجموعة من 

ها. ويتع ن أن تشممممم ر الشمممممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي الصمممممهاريج النقالة بدون تغ  ر في التصمممممميم، تكون الشمممممهادة صمممممالحة للمجموعة كل 
االعتماد من العالمة المم زة  االعتماد. ويتكون رقم  للصهريج، والغازات المس لة المبردة المسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصهريج والغالف ورقم 

التسمممممممممج ل.   ، ورقم ( 2) عالمة المم زة المسمممممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي عالمة الدولة التي منح االعتماد في أراضممممممممم ها، المب نة بال  أو 
. ويجوز اسمتشدام اعتماد التصمميم العتماد صمهاريج نقالة أصمغر مصمنوعة من مواد من 2- 1- 7- 6وتذكر في الشمهادة أن ترت بات بديلة وفقا  للفقرة 

 واحدة ومزودة بدعائم ووسائل إغالق وملحقات مماثلة. النوع نفسه وبالسمك نفسه باستشدام تقنيات صنع 

 األقل: يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي، الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم المعلومات التالية على 6-7-4-13-2

 __________ 

للسممممممممم ر على الطرق    1949العالمة المم زة لدولة التسمممممممممج ل المسمممممممممتشدمة في الشممممممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 الطرق.للس ر على  1968اتفاةية ف  نا لعام  أو
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القيممممماسممممممممممممممي،  )أ( للتوح مممممد  المممممدوليمممممة  المنظممممممة  م يمممممار  في  المحمممممدد  المنطبق،  الحممممممايمممممة  إطمممممار  اختبمممممار          نتمممممائج 
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-14-4-7-6ونتائج الفحص األولي واالختبار الواردين في  )ب(

 ، إذا انطبق.1-14-4-7-6ونتائج اختبار الصدم الوارد في  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-4-14
 ، 1972(،  CSCسممممالمة الحاويات ) ل ال تسممممتشدم الصممممهاريج النقالة التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية  6-7-4-14-1

،  تؤ ل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل تصمممميم الختبار الصمممدم الطولي الدينامي المطلوب في دل ل االختبارات والمعاي ر بصممميغتها المعدلة، ما لم 
 .41م الجزء الرابع، القس

  يفحص ويشتبر كل صممممممهريج نقال ومعداته قبل تشممممممغ له للمرة األولى )الفحص واالختبار األوليان(، وبعد ذلك على فترات  6-7-4-14-2
  سممممنة(   2,5سممممنوات( مع فحص واختبار دوري ن وسممممط  ن )الفحص واالختبار الدوريان كل    5تتجاوز خمس سممممنوات )الفحص واالختبار الدوريان كل   ال 

  أشممهر من التاري  المحدد له.   3سممنة خالل    2,5سممنوات. ويمكن تنف ذ الفحص واالختبار كل    5الفترة ب ن الفحص واالختبار الدوري ن كل  في منتصمم   
 .7-14-4-7-6وينفذ فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن إذا اقتضى األمر ذلك بموج  

الفحص واالختبار األوليان للصهريج النقال مراجعة لشصائص التصميم، وفحصا  داخليا  وخارجيا  للصهريج النقال يتضمن   3- 14- 4- 7- 6
             دة في وترك باته، مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسممممممممممممم لة المبردة المتوخى نقلها فيه، واختبارا  للضمممممممممممممغط متسمممممممممممممقا  مع اختبارات الضمممممممممممممغط الوار 

لة   غاز آخر بموافقة السملطة المشتصمة أو  باسمتشدام سمائل أو  . ويمكن إجراء اختبار الضمغط كاختبار   درولي، أو 2- 3- 4- 7- 6الفقرة  اله ئة المشوَّ
بعد إجراء  من قبلها. وقبل تشممغ ل الصممهريج النقال للمرة األولى، يجرى أيضمما  اختبار لمنع التسممرب واختبار للتشممغ ل السممليم لجميع وسممائل التشممغ ل. و 

تبار الضممممممغط على وعاء الصممممممهريج وترك باته، كال على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسممممممرب. وتشضممممممع جميع اللحامات التي اخ 
بطريقة أخرى.   بالموجات فوق الصمموتية، أو  تتعرض إلجهادات قصمموى أثناء االختبار األولي لفحص غ ر معط  باسممتشدام التصمموير باألشممعة، أو 

 لك على الغالف. ينطبق ذ  وال 

سمممممممنة فحصممممممما  خارجيا  للصمممممممهريج النقال  2,5سمممممممنوات وكل   5يتضممممممممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل  6-7-4-14-4
ليم شممممممغ ل السمممممم وترك باته، مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسمممممم لة المبردة المتوخى نقلها فيه، واختبارا  لمنع التسممممممرب، واختبارا  للتحقق من الت 

حالة الصممهاريج غ ر المعزولة بتفريغ الهواء، ينزع الغالف والعزل الحرارن أثناء   لجميع معدات التشممغ ل، وقراءة جهاز التفريغ ح ن ينطبق. وفي
 سنوات، ولكن فقط بالقدر المطلوب إلجراء تق يم موثوق. 5سنة وكل  2,5الفحوص واالختبارات الدورية كل 

 حذفت 6-7-4-14-5

 سممممنوات  5يعرض للنقل بعد تاري  انتهاء صممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن كل   ال يجوز أن ي بأ الصممممهريج النقال أو  6-7-4-14-6
آخر  . غ ر أنه يمكن نقل صمممممممممهريج نقال م بأ قبل تاري  انتهاء صمممممممممالحية 2-14-4-7-6 و مطلوب في الفقرة  سمممممممممنة، طبقا لما 2.5ول   أو

ثة شمممممهور بعد تاري  انتهاء صمممممالحية آخر فحص واختبار. وباإلضمممممافة إلى ذلك، يمكن نقل الصمممممهريج  تتجاوز ثال فحص واختبار خالل فترة ال
 النقال بعد تاري  انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوري ن في الحاالت التالية:

 االختبار التالي قبل إعادة الملء؛ بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو )أ(

تتجاوز سممممممتة شممممممهور بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن، للسممممممماح بإعادة   فترة الوخالل   )ب(
توافق السملطة المشتصمة على   لم إعادة اسمتشدامها بطريقة سمليمة، ما البضمائع الشطرة بغرض التشلص منها أو

 غ ر ذلك. ويشار إلى  ذا االستثناء في مستند النقل.

، ال يجوز أن ت ّبأ الصمممممممممهاريج النقالة التي تجاوزت اإلطار الزمني  6-14-4-7-6نصمممممممممت عليه الفقرة  باسمممممممممتثناء ما  1-6-14-4-7-6
سمنت ن ونصم  أو ُتعرض للنقل إال إذا أجرن فحص واختبار دوريان جديدان لشمس سمنوات  سمنوات أو  5المقرر لفحصمها واختبار ا الدوري ن كل 
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 بط الرفع والتثبيتدعائم الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرا 6-7-4-12

تصممممممم الصمممممهاريج النقالة وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. وتراعى في  ذا الجان  من التصمممممميم  6-7-4-12-1
 مماثلة أخرى. ترك بات   حماالت أو  أطر أو  . ويسمح بترك   مزالق أو 13- 2- 4- 7- 6، وعامل األمان المب ن في  12- 2- 4- 7- 6القوى المب نة في  

  ُيفتَرض في مجموع اإلجهادات التي تسمببها دعائم الصمهريج )مثل الحماالت، واألطر، وما إلى ذلك( ووسمائل رفع الصمهريج  6-7-4-12-2
يفضممل  يسممب  إجهادا  مفرطا  في أن جزء من أجزاء الصممهريج. وترك  مرابط رفع وتثب ت دائمة على جميع الصممهاريج النقالة، و  النقال وتثب ته أال

 ترك بها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثب تها على ألواح التقوية الموجودة على الصهريج عند نقط التدعيم.

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم واألطر. 6-7-4-12-3

الشمموكية جزءا  دائما  من هيكل الحماية  يكون باإلمكان إغالق مناشمم  الروافع الشمموكية. وتكون وسممائل إغالق مناشمم  الروافع   4- 12- 4- 7- 6
 مترا  شريطة:  3,65يتجاوز طولها   يلزم وجود مناش  للروافع الشوكية قابلة لوغالق في الصهاريج النقالة التي ال  مثبتة به بصفة دائمة. وال  أو 

 وكية؛الش حماية وعاء الصهريج مع جميع الترك بات بصورة ج دة من خطر االصطدام بن صال الرافعة )أ(

 وأال تقل المسافة ب ن مراوز مناش  الروافع الشوكية عن نص  الطول األقصى للصهريج النقال. )ب(

، تحمى أوعية الصمممممممهاريج ومعدات 3-3-2-4تكون الصمممممممهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسمممممممبما جاء في  عندما ال 6-7-4-12-5
االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يسمممممممممممتبعد انطالق   الطولي أو الجانبي أوالتشمممممممممممغ ل من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصمممممممممممدم 

 انقالب الصهريج النقال فوق ترك باته. وتتضمن أمثلة الحماية: محتويات وعاء الصهريج لدى الصدم أو

ج من  الحماية من تأث ر الصمممممممممدم الجانبي، ويمكن تحقيقها باسمممممممممتشدام قضمممممممممبان طولية لحماية وعاء الصمممممممممهري  )أ(
 الجانب ن عند مستوى خط الوسط؛

 قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل الحماية؛  حماية الصهريج النقال من االنقالب، ويمكن تحقيقها باستشدام حلقات أو  )ب( 

 إطار؛ الحماية من الصدم الشلفي، ويمكن تحقيقها باستشدام مصّد أو )ج(

الب باسمممتشدام هيكل تنطبق عليه مواصمممفات م يار االنق حماية وعاء الصمممهريج من العط  بسمممب  الصمممدم أو )د(
 ؛ISO 1496-3:1995 المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 االنقالب، باستشدام غالف عزل بالتفريغ. حماية الصهريج النقال من تأث ر الصدم أو )ه(

 اعتماد التصميم 6-7-4-13

لة من  تصممدر السمملطة المشتصممة أو  1- 13- 4- 7- 6 قبلها شممهادة اعتماد ألن تصممميم جديد لصممهريج نقال. وتف د  ذه الشممهادة  اله ئة المشوَّ
بأن الصمهريج النقال قد فحص من قبل تلك السملطة، وأنه مناسم  للغرض المشصمص له ويسمتوفي اشمتراطات  ذا الفصمل. وعند إنتاج مجموعة من 

ها. ويتع ن أن تشممممم ر الشمممممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي الصمممممهاريج النقالة بدون تغ  ر في التصمممممميم، تكون الشمممممهادة صمممممالحة للمجموعة كل 
االعتماد من العالمة المم زة  االعتماد. ويتكون رقم  للصهريج، والغازات المس لة المبردة المسموح بنقلها فيه، ومواد بناء وعاء الصهريج والغالف ورقم 

التسمممممممممج ل.   ، ورقم ( 2) عالمة المم زة المسمممممممممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي عالمة الدولة التي منح االعتماد في أراضممممممممم ها، المب نة بال  أو 
. ويجوز اسمتشدام اعتماد التصمميم العتماد صمهاريج نقالة أصمغر مصمنوعة من مواد من 2- 1- 7- 6وتذكر في الشمهادة أن ترت بات بديلة وفقا  للفقرة 

 واحدة ومزودة بدعائم ووسائل إغالق وملحقات مماثلة. النوع نفسه وبالسمك نفسه باستشدام تقنيات صنع 

 األقل: يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي، الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم المعلومات التالية على 6-7-4-13-2

 __________ 

للسممممممممم ر على الطرق    1949العالمة المم زة لدولة التسمممممممممج ل المسمممممممممتشدمة في الشممممممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 الطرق.للس ر على  1968اتفاةية ف  نا لعام  أو
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القيممممماسممممممممممممممي،  )أ( للتوح مممممد  المممممدوليمممممة  المنظممممممة  م يمممممار  في  المحمممممدد  المنطبق،  الحممممممايمممممة  إطمممممار  اختبمممممار          نتمممممائج 
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-14-4-7-6ونتائج الفحص األولي واالختبار الواردين في  )ب(

 ، إذا انطبق.1-14-4-7-6ونتائج اختبار الصدم الوارد في  )ج(

 الفحص واالختبار 6-7-4-14
 ، 1972(،  CSCسممممالمة الحاويات ) ل ال تسممممتشدم الصممممهاريج النقالة التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية  6-7-4-14-1

،  تؤ ل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل تصمممميم الختبار الصمممدم الطولي الدينامي المطلوب في دل ل االختبارات والمعاي ر بصممميغتها المعدلة، ما لم 
 .41م الجزء الرابع، القس

  يفحص ويشتبر كل صممممممهريج نقال ومعداته قبل تشممممممغ له للمرة األولى )الفحص واالختبار األوليان(، وبعد ذلك على فترات  6-7-4-14-2
  سممممنة(   2,5سممممنوات( مع فحص واختبار دوري ن وسممممط  ن )الفحص واالختبار الدوريان كل    5تتجاوز خمس سممممنوات )الفحص واالختبار الدوريان كل   ال 

  أشممهر من التاري  المحدد له.   3سممنة خالل    2,5سممنوات. ويمكن تنف ذ الفحص واالختبار كل    5الفترة ب ن الفحص واالختبار الدوري ن كل  في منتصمم   
 .7-14-4-7-6وينفذ فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن إذا اقتضى األمر ذلك بموج  

الفحص واالختبار األوليان للصهريج النقال مراجعة لشصائص التصميم، وفحصا  داخليا  وخارجيا  للصهريج النقال يتضمن   3- 14- 4- 7- 6
             دة في وترك باته، مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسممممممممممممم لة المبردة المتوخى نقلها فيه، واختبارا  للضمممممممممممممغط متسمممممممممممممقا  مع اختبارات الضمممممممممممممغط الوار 

لة   غاز آخر بموافقة السملطة المشتصمة أو  باسمتشدام سمائل أو  . ويمكن إجراء اختبار الضمغط كاختبار   درولي، أو 2- 3- 4- 7- 6الفقرة  اله ئة المشوَّ
بعد إجراء  من قبلها. وقبل تشممغ ل الصممهريج النقال للمرة األولى، يجرى أيضمما  اختبار لمنع التسممرب واختبار للتشممغ ل السممليم لجميع وسممائل التشممغ ل. و 

تبار الضممممممغط على وعاء الصممممممهريج وترك باته، كال على حدة، تشتبر معا  بعد التجميع للتحقق من منع التسممممممرب. وتشضممممممع جميع اللحامات التي اخ 
بطريقة أخرى.   بالموجات فوق الصمموتية، أو  تتعرض إلجهادات قصمموى أثناء االختبار األولي لفحص غ ر معط  باسممتشدام التصمموير باألشممعة، أو 

 لك على الغالف. ينطبق ذ  وال 

سمممممممنة فحصممممممما  خارجيا  للصمممممممهريج النقال  2,5سمممممممنوات وكل   5يتضممممممممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل  6-7-4-14-4
ليم شممممممغ ل السمممممم وترك باته، مع إيالء االعتبار الواج  للغازات المسمممممم لة المبردة المتوخى نقلها فيه، واختبارا  لمنع التسممممممرب، واختبارا  للتحقق من الت 

حالة الصممهاريج غ ر المعزولة بتفريغ الهواء، ينزع الغالف والعزل الحرارن أثناء   لجميع معدات التشممغ ل، وقراءة جهاز التفريغ ح ن ينطبق. وفي
 سنوات، ولكن فقط بالقدر المطلوب إلجراء تق يم موثوق. 5سنة وكل  2,5الفحوص واالختبارات الدورية كل 

 حذفت 6-7-4-14-5

 سممممنوات  5يعرض للنقل بعد تاري  انتهاء صممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن كل   ال يجوز أن ي بأ الصممممهريج النقال أو  6-7-4-14-6
آخر  . غ ر أنه يمكن نقل صمممممممممهريج نقال م بأ قبل تاري  انتهاء صمممممممممالحية 2-14-4-7-6 و مطلوب في الفقرة  سمممممممممنة، طبقا لما 2.5ول   أو

ثة شمممممهور بعد تاري  انتهاء صمممممالحية آخر فحص واختبار. وباإلضمممممافة إلى ذلك، يمكن نقل الصمممممهريج  تتجاوز ثال فحص واختبار خالل فترة ال
 النقال بعد تاري  انتهاء صالحية آخر فحص واختبار دوري ن في الحاالت التالية:

 االختبار التالي قبل إعادة الملء؛ بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، ألغراض إجراء الفحص أو )أ(

تتجاوز سممممممتة شممممممهور بعد تاري  انتهاء صممممممالحية آخر فحص واختبار دوري ن، للسممممممماح بإعادة   فترة الوخالل   )ب(
توافق السملطة المشتصمة على   لم إعادة اسمتشدامها بطريقة سمليمة، ما البضمائع الشطرة بغرض التشلص منها أو

 غ ر ذلك. ويشار إلى  ذا االستثناء في مستند النقل.

، ال يجوز أن ت ّبأ الصمممممممممهاريج النقالة التي تجاوزت اإلطار الزمني  6-14-4-7-6نصمممممممممت عليه الفقرة  باسمممممممممتثناء ما  1-6-14-4-7-6
سمنت ن ونصم  أو ُتعرض للنقل إال إذا أجرن فحص واختبار دوريان جديدان لشمس سمنوات  سمنوات أو  5المقرر لفحصمها واختبار ا الدوري ن كل 
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تسمري ،   متآولة، أو  يكون الفحص واالختبار االسمتثنائيان ضمروري ن عندما تظهر على الصمهريج النقال مسماحات معطوبة أو  7- 14- 4- 7- 6
التد ور   مظا ر أخرى تدل على قصممممممور قد يؤثر في سممممممالمة الصممممممهريج النقال. ويعتمد مدى الفحص واالختبار االسممممممتثنائ  ن على حجم العط  أو  أو 

 . 4- 14- 4- 7- 6سنة وفقا  للفقرة   2,5نقال. ويتضمن على األقل عناصر الفحص واالختبار الدوري ن كل  الذن يظهر على الصهريج ال 

برن،  تمآومل أو يكفمل الفحص المداخلي أثنماء الفحص واالختبمار األول  ن فحص وعماء الصممممممممممممممهريج لكشمممممممممممممم  أن نقر أو 6-7-4-14-8
 مكن أن تجعل وعاء الصهريج غ ر مأمون للنقل.أن مظا ر أخرى ي  ع وب في اللحامات أو تشو ات أو انبعاجات أو أو

 يلي: يكفل الفحص الشارجي ما 6-7-4-14-9

التبريد حسبما ينطبق، والحشايا، لكش  أية  فحص األناب   الشارجية، والصمامات، وجهاَزن تنظيم الضغط أو )أ(
لصمهريج النقال غ ر  في ذلك التسمري ، يمكن أن تجعل ا أن مظا ر أخرى، بما ع وب، أو مواضمع متآولة، أو

 النقل؛ التفريغ أو مأمون للملء أو

 الحشايا؛ والتأود من عدم وجود تسري  في أن أغطية لفتحات الدخول أو )ب(

 شفة سطامية؛ السائبة على أية توص لة ذات شفة أو الصوام ل المفقودة أو شد البراغي أو واستبدال أو )ج(

ع م  يمكن أن يمنع   عطم  أو  تشممممممممممممموه أو  وارئ خاليمة من أن تآول أو والتمأود من أن جميع أجهزة وصمممممممممممممممامات الط  )د( 
 تشغ لها العادن. والتأود من التشغ ل السليم ألجهزة اإلغالق من بعد وللصمامات الحابسة الذاتية اإلغالق؛ 

طات  والتأود من وضوح العالمات المطلوب بيانها على الصهريج النقال وسهولة قراءتها، ومن استيفائها لالشترا )ه(
 المنطبقة؛

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الصهريج النقال مقبولة. )و(

في   6-7-4-14-10 المب نمممممة  الفحوص واالختبمممممارات     5- 14-4-7-6و  4-14-4-7-6و  3-14-4-7-6و  1-14-4-7-6تنفمممممذ 
لة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضممممممغط جزءا  من  أويشممممممهد عل ها خب ر معتمد لدى السمممممملطة المشتصممممممة   ، أو7-14-4-7-6و اله ئة المشوَّ

الفحص واالختبار، يتع ن إدراج ضممغط االختبار على لوحة البيانات المثبتة على الصممهريج النقال. ويفحص الصممهريج النقال و و تحت الضممغط  
 المعدات. األناب   أو لكش  أن تسري  في وعاء الصهريج أو

لحام في وعاء الصممممممممهريج، يشضممممممممع  ذا العمل  حرق أو جميع الحاالت التي تكون قد حدثت ف ها عمليات قطع أوفي  6-7-4-14-11
لة من قبلها، مع مراعاة  لموافقة السمممملطة المشتصممممة أو بناء وعاء الصممممهريج. وينفذ المسممممتند إليه في  المعتمد ألوعية الضممممغط المرجعاله ئة المشوَّ

 ار األصلي بعد انتهاء العمل.اختبار ضغط باستشدام ضغط االختب 

يعاد الصمممهريج النقال إلى التشمممغ ل حتى يتم تصمممحيحه وإعادة  في حالة اوتشممماف دل ل على أن مظهر غ ر مأمون، ال 6-7-4-14-12
 إجراء االختبار عليه واجتيازه االختبار.

 وضع العالمات 6-7-4-15
مقاومة للتآول تثبت بصمممممورة دائمة على الصمممممهريج النقال في مكان بارز توضمممممع على كل صمممممهريج نقال لوحة معدنية   6-7-4-15-1

يسمممهل الوصمممول إليه لفحصمممها. وإذا تعّذر، ألسمممباب تتعلق بترت بات الصمممهريج النقال، تثب ت اللوحة بصمممورة دائمة على وعاء الصمممهريج، توضمممع 
ط. وتب ن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الشتم المعتمد ألوعية الضمممغ يقتضممم ها المرجع على الوعاء على األقل المعلومات التي

 :بأن طريقة مماثلة أخرى  أو
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 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 اسم الصانع وعالمته التجارية؛ '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'

 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

الصممهريج   حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل  النقال أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'

لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ

 اعتماد التصميم؛ رقم '4'

 (؛2-1-7-6في حال تم اعتماد التصميم وفقا  لترت بات بديلة )انظر ب AAبالحرفان  '5'

 وعية الضغط التي صمم وعاء الصهريج بناء عليه؛المرجع المعتمد أل  '6'

 الضغوط ()د

 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط التشغ ل األقصى المسموح به )بوحدات البار أو '1'

 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '2'

 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '3'

 للضغط؛ األوليعالمة تعرُّف  وية الشا د على االختبار  '4'

 درجات الحرارة )ه(

 ؛( 3) س(ºدرجة الحرارة التصميمية الدنيا ) '1'

 المواد )و(

 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'

 ؛3السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 __________ 

 .الوحدة المستشدمة  تب ن (3)
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تسمري ،   متآولة، أو  يكون الفحص واالختبار االسمتثنائيان ضمروري ن عندما تظهر على الصمهريج النقال مسماحات معطوبة أو  7- 14- 4- 7- 6
التد ور   مظا ر أخرى تدل على قصممممممور قد يؤثر في سممممممالمة الصممممممهريج النقال. ويعتمد مدى الفحص واالختبار االسممممممتثنائ  ن على حجم العط  أو  أو 

 . 4- 14- 4- 7- 6سنة وفقا  للفقرة   2,5نقال. ويتضمن على األقل عناصر الفحص واالختبار الدوري ن كل  الذن يظهر على الصهريج ال 

برن،  تمآومل أو يكفمل الفحص المداخلي أثنماء الفحص واالختبمار األول  ن فحص وعماء الصممممممممممممممهريج لكشمممممممممممممم  أن نقر أو 6-7-4-14-8
 مكن أن تجعل وعاء الصهريج غ ر مأمون للنقل.أن مظا ر أخرى ي  ع وب في اللحامات أو تشو ات أو انبعاجات أو أو

 يلي: يكفل الفحص الشارجي ما 6-7-4-14-9

التبريد حسبما ينطبق، والحشايا، لكش  أية  فحص األناب   الشارجية، والصمامات، وجهاَزن تنظيم الضغط أو )أ(
لصمهريج النقال غ ر  في ذلك التسمري ، يمكن أن تجعل ا أن مظا ر أخرى، بما ع وب، أو مواضمع متآولة، أو

 النقل؛ التفريغ أو مأمون للملء أو

 الحشايا؛ والتأود من عدم وجود تسري  في أن أغطية لفتحات الدخول أو )ب(

 شفة سطامية؛ السائبة على أية توص لة ذات شفة أو الصوام ل المفقودة أو شد البراغي أو واستبدال أو )ج(

ع م  يمكن أن يمنع   عطم  أو  تشممممممممممممموه أو  وارئ خاليمة من أن تآول أو والتمأود من أن جميع أجهزة وصمممممممممممممممامات الط  )د( 
 تشغ لها العادن. والتأود من التشغ ل السليم ألجهزة اإلغالق من بعد وللصمامات الحابسة الذاتية اإلغالق؛ 

طات  والتأود من وضوح العالمات المطلوب بيانها على الصهريج النقال وسهولة قراءتها، ومن استيفائها لالشترا )ه(
 المنطبقة؛

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الصهريج النقال مقبولة. )و(

في   6-7-4-14-10 المب نمممممة  الفحوص واالختبمممممارات     5- 14-4-7-6و  4-14-4-7-6و  3-14-4-7-6و  1-14-4-7-6تنفمممممذ 
لة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضممممممغط جزءا  من  أويشممممممهد عل ها خب ر معتمد لدى السمممممملطة المشتصممممممة   ، أو7-14-4-7-6و اله ئة المشوَّ

الفحص واالختبار، يتع ن إدراج ضممغط االختبار على لوحة البيانات المثبتة على الصممهريج النقال. ويفحص الصممهريج النقال و و تحت الضممغط  
 المعدات. األناب   أو لكش  أن تسري  في وعاء الصهريج أو

لحام في وعاء الصممممممممهريج، يشضممممممممع  ذا العمل  حرق أو جميع الحاالت التي تكون قد حدثت ف ها عمليات قطع أوفي  6-7-4-14-11
لة من قبلها، مع مراعاة  لموافقة السمممملطة المشتصممممة أو بناء وعاء الصممممهريج. وينفذ المسممممتند إليه في  المعتمد ألوعية الضممممغط المرجعاله ئة المشوَّ

 ار األصلي بعد انتهاء العمل.اختبار ضغط باستشدام ضغط االختب 

يعاد الصمممهريج النقال إلى التشمممغ ل حتى يتم تصمممحيحه وإعادة  في حالة اوتشممماف دل ل على أن مظهر غ ر مأمون، ال 6-7-4-14-12
 إجراء االختبار عليه واجتيازه االختبار.

 وضع العالمات 6-7-4-15
مقاومة للتآول تثبت بصمممممورة دائمة على الصمممممهريج النقال في مكان بارز توضمممممع على كل صمممممهريج نقال لوحة معدنية   6-7-4-15-1

يسمممهل الوصمممول إليه لفحصمممها. وإذا تعّذر، ألسمممباب تتعلق بترت بات الصمممهريج النقال، تثب ت اللوحة بصمممورة دائمة على وعاء الصمممهريج، توضمممع 
ط. وتب ن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الشتم المعتمد ألوعية الضمممغ يقتضممم ها المرجع على الوعاء على األقل المعلومات التي

 :بأن طريقة مماثلة أخرى  أو
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 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 اسم الصانع وعالمته التجارية؛ '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'

 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

الصممهريج   حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل  النقال أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'

لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ

 اعتماد التصميم؛ رقم '4'

 (؛2-1-7-6في حال تم اعتماد التصميم وفقا  لترت بات بديلة )انظر ب AAبالحرفان  '5'

 وعية الضغط التي صمم وعاء الصهريج بناء عليه؛المرجع المعتمد أل  '6'

 الضغوط ()د

 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط التشغ ل األقصى المسموح به )بوحدات البار أو '1'

 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '2'

 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '3'

 للضغط؛ األوليعالمة تعرُّف  وية الشا د على االختبار  '4'

 درجات الحرارة )ه(

 ؛( 3) س(ºدرجة الحرارة التصميمية الدنيا ) '1'

 المواد )و(

 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'

 ؛3السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 __________ 

 .الوحدة المستشدمة  تب ن (3)
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 السعة )ز(

 ؛3س )باللتر(20ºسعة الصهريج المائية عند   '1'

 العزل )ح(

 إما بمعزول حراريا ب وإما بمعزول بالتفريغب )حسبما ينطبق(؛ '1'

 ؛3فعالية منظومة العزل )التدفق الحرارن( )بالوات( '2'

 لكل غاز مس َّل مبرَّد مسموح بنقله في الصهريج النقال: -مدة االحتباس  )ط(

 الكامل للغاز المس َّل المبرَّد؛االسم  '1'

 ؛3الساعات( مدة االحتباس المرج ية )باأليام أو '2'

 ؛3الك لوباسكال( )بالبار أو األوليالضغط  '3'

 ؛3درجة الملء )بالكغ( '4'

 الفحوص واالختبارات الدورية )ن(

 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، كل  2,5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'

 اختبار دورن )الشهر والسنة(؛ تاري  أحدث '2'

لة التي أجرت أحدث اختبار أو '3'  شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ
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 : مثال على لوحة لوضع العالمات  1-15- 4-7-6الشكل  
  تسج ل المالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع

  سنة الصنع
  الصانع

  التسلسلي للصانع الرقم
 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتماد
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم

 )إذا انطبق(ب AAب  اعتماد التصميم رقم
  ألوعية الضغط( المرجع المعتمدرمز تصميم الوعاء )رمز 

 الضغوط 
 و لوباسكال  بار أو ضغط التشغ ل األقصى المسموح به

 و لوباسكال  بار أو ضغط االختبار
  ختم الشا د:   )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  للضغط  األوليتاري  االختبار  
  درجات الحرارة

 °س درجة حرارة التصميم الدنيا  
 المواد

  مادة )مواد( الوعاء ومرجع )مراجع( الم يار المادن 
 مم السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي

 السعة
 لتر °س20سعة الصهريج المائية عند  

 العزل
 )حسبما ينطبق(   معزول بالتفريغب بمعزول حرارياب أو

 بالوات  التدفق الحرارن 
 مدد االحتباس

 درجة الملء  األولي الضغط  مدة االحتباس المرج ية الغاز )الغازات( المبّردة المسّ لة المسموح بنقلها
 وغ و لوباسكال  بار أو ساعات  أيام أو 
    
    
    
    

 الفحوص واالختبارات الدورية
 ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار  ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار 

  )شهر، رقمان/سنة، أربعة(   )شهر، رقمان/سنة، أربعة(   
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 السعة )ز(

 ؛3س )باللتر(20ºسعة الصهريج المائية عند   '1'

 العزل )ح(

 إما بمعزول حراريا ب وإما بمعزول بالتفريغب )حسبما ينطبق(؛ '1'

 ؛3فعالية منظومة العزل )التدفق الحرارن( )بالوات( '2'

 لكل غاز مس َّل مبرَّد مسموح بنقله في الصهريج النقال: -مدة االحتباس  )ط(

 الكامل للغاز المس َّل المبرَّد؛االسم  '1'

 ؛3الساعات( مدة االحتباس المرج ية )باأليام أو '2'

 ؛3الك لوباسكال( )بالبار أو األوليالضغط  '3'

 ؛3درجة الملء )بالكغ( '4'

 الفحوص واالختبارات الدورية )ن(

 سنوات، استثنائي(؛ 5سنة، كل  2,5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'

 اختبار دورن )الشهر والسنة(؛ تاري  أحدث '2'

لة التي أجرت أحدث اختبار أو '3'  شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ
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 : مثال على لوحة لوضع العالمات  1-15- 4-7-6الشكل  
  تسج ل المالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع

  سنة الصنع
  الصانع

  التسلسلي للصانع الرقم
 المعلومات عن االعتماد

 

  بلد االعتماد
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم

 )إذا انطبق(ب AAب  اعتماد التصميم رقم
  ألوعية الضغط( المرجع المعتمدرمز تصميم الوعاء )رمز 

 الضغوط 
 و لوباسكال  بار أو ضغط التشغ ل األقصى المسموح به

 و لوباسكال  بار أو ضغط االختبار
  ختم الشا د:   )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  للضغط  األوليتاري  االختبار  
  درجات الحرارة

 °س درجة حرارة التصميم الدنيا  
 المواد

  مادة )مواد( الوعاء ومرجع )مراجع( الم يار المادن 
 مم السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي

 السعة
 لتر °س20سعة الصهريج المائية عند  

 العزل
 )حسبما ينطبق(   معزول بالتفريغب بمعزول حرارياب أو

 بالوات  التدفق الحرارن 
 مدد االحتباس

 درجة الملء  األولي الضغط  مدة االحتباس المرج ية الغاز )الغازات( المبّردة المسّ لة المسموح بنقلها
 وغ و لوباسكال  بار أو ساعات  أيام أو 
    
    
    
    

 الفحوص واالختبارات الدورية
 ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار  ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار 

  )شهر، رقمان/سنة، أربعة(   )شهر، رقمان/سنة، أربعة(   
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على لوحة معدنية تثبت بإحكام على  المعلومات التالية بصممممممممممورة دائمة إما على الصممممممممممهريج النقال نفسممممممممممه أوتسممممممممممجل   6-7-4-15-2
 الصهريج النقال:

 اسم المالك والمشّغل
 اسم الغاز المس ل المبرد المنقول )ومتوسط أدنى درجة حرارة للحمولة(

 كغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها 
 كغ  الوزن الفارل 

 يوم )أو ساعة(  زمن االحتباس الفعلي للغاز المنقول 
 6-2-5-2-4ورد في  التوجيه الشاص بشأن الصهاريج النقالة، وفقا  لما

 .5أيضا  الجزء في حالة تعرف طبيعة الغاز )الغازات( المس لة المبردة المنقولة، انظر  مالحظة:

إذا كمان الصممممممممممممممهريج النقمال مصممممممممممممممممما  ومعتممدا  للمنماولمة في ُعرض البحمار، تكتم  على اللوحمة البيمانيمة الشمارجيمة عبمارة   6-7-4-15-3
 بOFFSHORE PORTABLE TANKبصهريج نقال بحرنب ب

 نقل الغازات غير المبردةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الغاز المتعددة العناصر المستخدمة في  6-7-5

 تعاريف 6-7-5-1
 ألغراض  ذا القسم: 

 رزم األسطوانات؛ األناب   أو تعني األسطوانات أو العناصر

يعني االختبار الذن يسممممتشدم غازا  يعّرض العناصممممر ومعدات التشممممغ ل في حاوية الغاز المتعددة العناصممممر لضممممغط داخلي  اختبار منع التسممممرب
 المائة من ضغط االختبار؛في  20يقل عن  فعال ال

 يعني مجموعة من األناب   والصمامات للتوص ل إلى فتحات ملء و/أو تفريغ العناصر؛الَمْشَع  

 تعني مجموع الكتلة الفارغة لحاوية الغاز المتعددة العناصر وأثقل حمل يرخص بنقله ف ها؛ الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

 قياس ووسائل الملء والتفريغ والتنأيس واألمان؛تعني أجهزة المعدات التشغ ل 

 تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتوازن الشارجة عن العناصر. المعدات الهيكلية

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-5-2
تكون حاوية الغاز المتعددة العناصممممممممر قابلة لملئها دون نزع معداتها الهيكلية. وتحتون على وسممممممممائل توازن خارجة عن  6-7-5-2-1

النقل،   العناصممر لتوفر السممالمة الهيكلية في المناولة والنقل. وتصمممم حاويات الغاز المتعددة العناصممر وتبنى بدعامات لتوفر قاعدة مأمونة أثناء
  فيه رفعها و ي محّملة حتى إجمالي كتلتها القصمممموى المسممممموح بها. تثب ت تفي بغرض رفع حاوية الغاز المتعددة العناصممممر، بما وتزود بمرابط رفع و 

 توابع لتسه ل المناولة الميكانيكية. سنادات أو سف نة، وتزود بمزالق أو وتصمم الحاوية بح ا يمكن تحم لها في مركبة أو

  وتصمممنَّع وتجهز بح ا تتحمل كل األحوال التي سمممتتعرض لها أثناء ظروف المناولة  عددة العناصمممر تصممممم حاويات الغاز المت  6-7-5-2-2
 .جهادواإل والنقل العادية. ويأخذ التصميم في االعتبار آثار األحمال الدينامية

ى وتشتبر وفقا  تصممممممممنع عناصممممممممر حاوية الغاز المتعددة العناصممممممممر من الفوالذ غ ر الملحوم أو التصممممممممميم المرك ، وتبن  6-7-5-2-3
 . وتكون كل عناصر حاوية الغاز المتعددة العناصر من نفس النمط التصميمي.2-6للفصل 

 يلي: تستوفي عناصر حاوية الغاز المتعددة العناصر وترك باتها واألناب   المركبة ف ها ما 6-7-5-2-4

المنظممممة المممدوليمممة للتوح مممد   يمممار أن تكون متوافقمممة مع المواد المتوخى نقلهممما )في حمممالمممة الغمممازات، انظر م   )أ( 
 (؛ISO 11114-2:2013 ورقم ISO 11114-1:2012+ A1:2017 القياسي، رقم
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 تمت معادلتها بتفاعل كيميائي. أو أن يكون قد تّم تشم لها بطريقة سليمة أو )ب(

 يمكن أن يؤدن إلى عط  بالفعل الغلفاني. يراعى تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-5-2-5

توابع،  حشمممممايا أو في ذلك أية وسمممممائل أو تؤثر المواد الداخلة في صمممممنع حاوية الغاز المتعددة العناصمممممر، بما يراعى أال 6-7-5-2-6
 اصر.تأث را  ضارا  في الغازات المتوخى نقلها في الحاوية المتعددة العن 

بح ا تتحمل على األقل ضممممممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممممممتاتية    تصمممممممممم حاويات الغاز المتعددة العناصممممممممر  7- 2- 5- 7- 6
الذن يسممممممببه تكرار   جهاد والدينامية والحرارية التي تنشممممممأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتوياتها. ويثبت التصممممممميم أن تأث رات اإل 

 حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للحاويات المتعددة العناصر للغازات قد أخذت في االعتبار. 

ووسمائل تثب تها، في ظروف التحم ل األقصمى المسمموح به، ذات قدرة على امتصماص    تكون حاويات الغاز المتعددة العناصمر  8- 2- 5- 7- 6
  ق فعلها بصورة منفصلة:القوى االستاتية التالية عند تطب 

في اتجاه السممممم ر: ضمممممع  الكتلة اإلجمالية القصممممموى المسمممممموح بها مضمممممروبا  في التسمممممارع الناتج عن الجاذبية  )أ(
(g) (1 )؛ 

وأفقيا  بزاوية قائمة على اتجاه السمممم ر: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر   )ب(
القوى مسماوية لضمع  الكتلة اإلجمالية القصموى المسمموح بها( مضمروبة في التسمارع    غ ر محدد بوضموح تكون 

 ؛( 1) (g)الناتج عن الجاذبية 

وعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممممممموى المسممممممممموح بها مضممممممممروبة في التسممممممممارع الناتج عن الجاذبية  )ج(
(g) (1 )؛ 

في ذلك تأث ر  وعموديا  إلى تحت: ضممممع  ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )إجمالي الحمولة، بما )د(
 .( 1) (g)الجاذبية( مضروبا  في التسارع الناتج عن الجاذبية 

في   إما يم المب نة يتجاوز اإلجهاد في أوثر نقاط العناصر تعّرضا لوجهاد الق تحت فعل القوى المحددة أعاله، يراعى أال 6-7-5-2-9
في بلد   السممممممممملطة المشتصمممممممممة   ما تعتمد   أو  ما تعترف به  اللذين الم يار التقني   التقني أو  المرجع ، وإما في  1- 2- 2- 6المعاي ر ذات الصممممممممملة المب نة في  

 تكن العناصر قد صممت وبن ت واختبرت وفقا  لتلك المعاي ر. (، إذا لم1-3-2-6االستشدام )انظر 

 ، يراعى عامل أمان للهيكل ووسائل التثب ت على النحو التالي:8-2-5-7-6كل من القوى المذكورة في تحت فعل  6-7-5-2-10

بالنسممبة لمقاومة   1,5في حالة أنواع الفوالذ التي تتم ز بنقطة خضمموع محددة بوضمموح، يراعى عامل أمان ةيمته  )أ(
 الشضوع المضمونة؛

بالنسمممممممممممبة لقوة   1,5 تتم ز بنقطة خضممممممممممموع محددة بوضممممممممممموح، يراعى عامل أمان ةيمته  ال أو في حالة أنواع الفوالذ التي   )ب( 
 األوستن تي.  في المائة في حالة أنواع الفوالذ   1في المائة، وبقيمة    0,2الصمود المضمونة بقيمة  

ة لنقل غازات لهوبة، أن تكون مهيّ  11- 2- 5- 7- 6  أة لتأريض كهربائي. يج  في حاويات الغاز المتعددة العناصر، إذا كانت معدَّ

 تؤمن عناصر الحاوية بطريقة تمنع الحركة غ ر المرغوب ف ها من ح ا الهيكل وتركُّز اإلجهادات الموض ية الضارة.  12- 2- 5- 7- 6

 معدات التشغيل 6-7-5-3
ل 1- 3- 5- 7- 6 تصممم لمنع العط  الذن قد يترت  على انطالق محتويات وعاء الضمغط أثناء الظروف العادية  معدات التشمغ ل أو   تشمكَّ

 ذه  للمناولة والنقل. وح ن يسمممممح الربط ب ن هيكل الحماية والعناصممممر بالحركة النسممممبية ب ن المجموعات الفرعية، تثبت المعدات بح ا تسمممممح بمثل 
لألجزاء المشمتغلة. وتحمى المشماع  وترك بات التفريغ )تجاويف األناب  ، وسمائل اإلغالق( والصممامات الحابسمة  الحركة دون احتمال حدوث عط   

 __________ 
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على لوحة معدنية تثبت بإحكام على  المعلومات التالية بصممممممممممورة دائمة إما على الصممممممممممهريج النقال نفسممممممممممه أوتسممممممممممجل   6-7-4-15-2
 الصهريج النقال:

 اسم المالك والمشّغل
 اسم الغاز المس ل المبرد المنقول )ومتوسط أدنى درجة حرارة للحمولة(

 كغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها 
 كغ  الوزن الفارل 

 يوم )أو ساعة(  زمن االحتباس الفعلي للغاز المنقول 
 6-2-5-2-4ورد في  التوجيه الشاص بشأن الصهاريج النقالة، وفقا  لما

 .5أيضا  الجزء في حالة تعرف طبيعة الغاز )الغازات( المس لة المبردة المنقولة، انظر  مالحظة:

إذا كمان الصممممممممممممممهريج النقمال مصممممممممممممممممما  ومعتممدا  للمنماولمة في ُعرض البحمار، تكتم  على اللوحمة البيمانيمة الشمارجيمة عبمارة   6-7-4-15-3
 بOFFSHORE PORTABLE TANKبصهريج نقال بحرنب ب

 نقل الغازات غير المبردةاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الغاز المتعددة العناصر المستخدمة في  6-7-5

 تعاريف 6-7-5-1
 ألغراض  ذا القسم: 

 رزم األسطوانات؛ األناب   أو تعني األسطوانات أو العناصر

يعني االختبار الذن يسممممتشدم غازا  يعّرض العناصممممر ومعدات التشممممغ ل في حاوية الغاز المتعددة العناصممممر لضممممغط داخلي  اختبار منع التسممممرب
 المائة من ضغط االختبار؛في  20يقل عن  فعال ال

 يعني مجموعة من األناب   والصمامات للتوص ل إلى فتحات ملء و/أو تفريغ العناصر؛الَمْشَع  

 تعني مجموع الكتلة الفارغة لحاوية الغاز المتعددة العناصر وأثقل حمل يرخص بنقله ف ها؛ الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها

 قياس ووسائل الملء والتفريغ والتنأيس واألمان؛تعني أجهزة المعدات التشغ ل 

 تعني وسائل التقوية والتثب ت والحماية والتوازن الشارجة عن العناصر. المعدات الهيكلية

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-7-5-2
تكون حاوية الغاز المتعددة العناصممممممممر قابلة لملئها دون نزع معداتها الهيكلية. وتحتون على وسممممممممائل توازن خارجة عن  6-7-5-2-1

النقل،   العناصممر لتوفر السممالمة الهيكلية في المناولة والنقل. وتصمممم حاويات الغاز المتعددة العناصممر وتبنى بدعامات لتوفر قاعدة مأمونة أثناء
  فيه رفعها و ي محّملة حتى إجمالي كتلتها القصمممموى المسممممموح بها. تثب ت تفي بغرض رفع حاوية الغاز المتعددة العناصممممر، بما وتزود بمرابط رفع و 

 توابع لتسه ل المناولة الميكانيكية. سنادات أو سف نة، وتزود بمزالق أو وتصمم الحاوية بح ا يمكن تحم لها في مركبة أو

  وتصمممنَّع وتجهز بح ا تتحمل كل األحوال التي سمممتتعرض لها أثناء ظروف المناولة  عددة العناصمممر تصممممم حاويات الغاز المت  6-7-5-2-2
 .جهادواإل والنقل العادية. ويأخذ التصميم في االعتبار آثار األحمال الدينامية

ى وتشتبر وفقا  تصممممممممنع عناصممممممممر حاوية الغاز المتعددة العناصممممممممر من الفوالذ غ ر الملحوم أو التصممممممممميم المرك ، وتبن  6-7-5-2-3
 . وتكون كل عناصر حاوية الغاز المتعددة العناصر من نفس النمط التصميمي.2-6للفصل 

 يلي: تستوفي عناصر حاوية الغاز المتعددة العناصر وترك باتها واألناب   المركبة ف ها ما 6-7-5-2-4

المنظممممة المممدوليمممة للتوح مممد   يمممار أن تكون متوافقمممة مع المواد المتوخى نقلهممما )في حمممالمممة الغمممازات، انظر م   )أ( 
 (؛ISO 11114-2:2013 ورقم ISO 11114-1:2012+ A1:2017 القياسي، رقم
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 تمت معادلتها بتفاعل كيميائي. أو أن يكون قد تّم تشم لها بطريقة سليمة أو )ب(

 يمكن أن يؤدن إلى عط  بالفعل الغلفاني. يراعى تجن  تالمس المعادن المشتلفة، إذ 6-7-5-2-5

توابع،  حشمممممايا أو في ذلك أية وسمممممائل أو تؤثر المواد الداخلة في صمممممنع حاوية الغاز المتعددة العناصمممممر، بما يراعى أال 6-7-5-2-6
 اصر.تأث را  ضارا  في الغازات المتوخى نقلها في الحاوية المتعددة العن 

بح ا تتحمل على األقل ضممممممممغط المحتويات الموجودة بداخلها واألحمال االسممممممممتاتية    تصمممممممممم حاويات الغاز المتعددة العناصممممممممر  7- 2- 5- 7- 6
الذن يسممممممببه تكرار   جهاد والدينامية والحرارية التي تنشممممممأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتوياتها. ويثبت التصممممممميم أن تأث رات اإل 

 حدوث  ذه األحمال طوال العمر المتوقع للحاويات المتعددة العناصر للغازات قد أخذت في االعتبار. 

ووسمائل تثب تها، في ظروف التحم ل األقصمى المسمموح به، ذات قدرة على امتصماص    تكون حاويات الغاز المتعددة العناصمر  8- 2- 5- 7- 6
  ق فعلها بصورة منفصلة:القوى االستاتية التالية عند تطب 

في اتجاه السممممم ر: ضمممممع  الكتلة اإلجمالية القصممممموى المسمممممموح بها مضمممممروبا  في التسمممممارع الناتج عن الجاذبية  )أ(
(g) (1 )؛ 

وأفقيا  بزاوية قائمة على اتجاه السمممم ر: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )عندما يكون اتجاه السمممم ر   )ب(
القوى مسماوية لضمع  الكتلة اإلجمالية القصموى المسمموح بها( مضمروبة في التسمارع    غ ر محدد بوضموح تكون 

 ؛( 1) (g)الناتج عن الجاذبية 

وعموديا  إلى فوق: ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممممممموى المسممممممممموح بها مضممممممممروبة في التسممممممممارع الناتج عن الجاذبية  )ج(
(g) (1 )؛ 

في ذلك تأث ر  وعموديا  إلى تحت: ضممممع  ةيمة الكتلة اإلجمالية القصمممموى المسممممموح بها )إجمالي الحمولة، بما )د(
 .( 1) (g)الجاذبية( مضروبا  في التسارع الناتج عن الجاذبية 

في   إما يم المب نة يتجاوز اإلجهاد في أوثر نقاط العناصر تعّرضا لوجهاد الق تحت فعل القوى المحددة أعاله، يراعى أال 6-7-5-2-9
في بلد   السممممممممملطة المشتصمممممممممة   ما تعتمد   أو  ما تعترف به  اللذين الم يار التقني   التقني أو  المرجع ، وإما في  1- 2- 2- 6المعاي ر ذات الصممممممممملة المب نة في  

 تكن العناصر قد صممت وبن ت واختبرت وفقا  لتلك المعاي ر. (، إذا لم1-3-2-6االستشدام )انظر 

 ، يراعى عامل أمان للهيكل ووسائل التثب ت على النحو التالي:8-2-5-7-6كل من القوى المذكورة في تحت فعل  6-7-5-2-10

بالنسممبة لمقاومة   1,5في حالة أنواع الفوالذ التي تتم ز بنقطة خضمموع محددة بوضمموح، يراعى عامل أمان ةيمته  )أ(
 الشضوع المضمونة؛

بالنسمممممممممممبة لقوة   1,5 تتم ز بنقطة خضممممممممممموع محددة بوضممممممممممموح، يراعى عامل أمان ةيمته  ال أو في حالة أنواع الفوالذ التي   )ب( 
 األوستن تي.  في المائة في حالة أنواع الفوالذ   1في المائة، وبقيمة    0,2الصمود المضمونة بقيمة  

ة لنقل غازات لهوبة، أن تكون مهيّ  11- 2- 5- 7- 6  أة لتأريض كهربائي. يج  في حاويات الغاز المتعددة العناصر، إذا كانت معدَّ

 تؤمن عناصر الحاوية بطريقة تمنع الحركة غ ر المرغوب ف ها من ح ا الهيكل وتركُّز اإلجهادات الموض ية الضارة.  12- 2- 5- 7- 6

 معدات التشغيل 6-7-5-3
ل 1- 3- 5- 7- 6 تصممم لمنع العط  الذن قد يترت  على انطالق محتويات وعاء الضمغط أثناء الظروف العادية  معدات التشمغ ل أو   تشمكَّ

 ذه  للمناولة والنقل. وح ن يسمممممح الربط ب ن هيكل الحماية والعناصممممر بالحركة النسممممبية ب ن المجموعات الفرعية، تثبت المعدات بح ا تسمممممح بمثل 
لألجزاء المشمتغلة. وتحمى المشماع  وترك بات التفريغ )تجاويف األناب  ، وسمائل اإلغالق( والصممامات الحابسمة  الحركة دون احتمال حدوث عط   

 __________ 
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يكفي لحماية الصممممممممامات واألناب   من  من خطر اللي بفعل القوى الشارجية. وتكون أناب   المشمممممممع  المؤدية إلى الصممممممممامات الحابسمممممممة مرنة بما 
السممممممدادات الملولبة(   ضممممممغط. ويكون باإلمكان تأم ن وسممممممائل الملء والتفريغ )بما في ذلك الشممممممفاه السممممممطامية أو ال  أوعية إطالق محتويات  القص، أو 

 أغطية واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.  وأن 

بصمممام. ويصمممم مشممع  الغازات المسمم لة المدرجة في   3-2يزود كل عنصممر يزمع اسممتشدامه في نقل غازات الشمم بة   6-7-5-3-2
تقسمم   1-2حالة نقل غازات الشم بة   يمكن ملء العناصمر كال  على حدة، وعزل المشمع  بصممام يمكن إغالقه بإحكام. وفيبح ا   3-2الشم بة 

 لتر، كل منها معزول بصمام. 3 000تتجاوز  العناصر إلى مجموعات ال

في موقع يسمهل الوصمول  صممامان مركبان على التوالي   يوضمع في فتحات ملء وتفريغ حاوية الغاز المتعددة العناصمر 6-7-5-3-3
وسممائل الملء والتفريغ بمشممع . وق طع  إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء. ويجوز أن يكون أحد الصمممامات صممماما  مانعا  لالرتجاع. ويمكن وصممل  

حاوية   ضمغط زائد. وفي  األناب   التي يمكن أن تغلق من الناح ت ن وأن يحبس ف ها ُمنَتج سمائل، تزود بصممام لتشأيف الضمغط، لمنع أن يتكون ف ها 
وسمممم لة  الغاز المتعددة العناصممممر توضممممع عالمات واضممممحة على الصمممممامات العازلة الرئيسممممية تب ن اتجا ات إغالقها. ويصمممممم كل صمممممام حابس أو 

لولبة بتحريك  أوثر. ويكون إغالق جميع الصممممامات الحابسمممة الم  مرة ضمممغط اختبار الحاوية أو  1,5إغالق مماثلة ويبنى بح ا يتحمل ضمممغطا  يبلغ 
مغلقة( واتجاه إغالقها.   الصمممامات الحابسممة األخرى ف ب ن بوضمموح وضممعها )مفتوحة أو  القبضممة الدوارة ال دوية في اتجاه حركة عقارب السمماعة. أما 

 والتوابع. يمكن فتحها عن غ ر قصد. وتستشدم المعادن القابلة للسح  في بناء الصمامات   وتصمم جميع الصمامات الحابسة وتوضع بح ا ال 

تصممممممممممممممم توصممممممممممممم الت األناب   وتبنى وترك  بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسمممممممممممممب  التمدد واالنكماش الحراري ن،  6-7-5-3-4
تقل نقطة انصممممممهار  بربط معدني مكاف . وال والصممممممدمات واال تزازات الميكانيكية. وتلحم كل وصممممممالت األناب   بسممممممبيكة من النحاس والزنك أو

 دات التشغ ل وللمشع  عن ثلثي ضغط اختبار العناصر.يقل الضغط المقدر لمع س. وال525ºاللحام عن 

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-4
  ( 1013األمم المتحدة   يمكن تقسميم عناصمر حاويات الغاز المتعددة العناصمر، التي تسمتشدم في نقل ثاني أوسم د الكربون )رقم  6-7-5-4-1

لتر، كل منهما معزولة بصممممممممممممممممام. وتزود كل مجموعة  3 000ز حجمهما  تتجماو  (، إلى مجموعات ال1070األمم المتحمدة   وأوسمممممممممممممم مد النتروز )رقم
أوثر من وسممائل تشأيف الضممغط. وتزود الحاويات المشصممصممة لنقل غازات أخرى، عند طل  السمملطة المشتصممة في بلد االسممتشدام،  بوسمم لة أو

 بوسائل لتشأيف الضغط على النحو الذن تحدده  ذه السلطة المشتصة.

أوثر  مجموعة عناصمممممممر للحاوية قابلة للعزل، بوسممممممم لة أو سمممممممائل تشأيف الضمممممممغط، يزود كل عنصمممممممر أوح ن ترك  و  6-7-5-4-2
في ذلك تمّور السممائل، وتصمممم بح ا تمنع دخول أن مواد  لتشأيف الضممغط. وتكون وسممائل تشأيف الضممغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، بما

 تكون أن ضغط زائد خطر. تسرب الغاز، أو خارجية أو

يمكن تزويد حاويات الغاز المتعددة العناصممر التي تسممتشدم في نقل غازات مسمم لة غ ر مبردة مع نة محددة في التوجيه   6-7-5-4-3
T50   تكن حاوية الغاز  لم بوسم لة لتشأيف الضمغط حسمبما تطلبه السملطة المشتصمة في بلد االسمتشدام. وما 6-2-5-2-4المنصموص عليه في

المكرسمة لها مزودة بوسم لة لتشأيف الضمغط ُمقررة، مصمنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يتع ن أن تتضممن  المتعددة العناصمر في الشدمة  
م والوسمممم لة  وسمممم لة تشأيف الضممممغط قرصمممما  قصممممما ، يوضممممع قبل الوسمممم لة المحّملة بنابض. ويجوز أن ُتجهَّز الفسممممحة الفاصمممملة ب ن القرص القصمممم 

التسمممممري  الذن يمكن أن  الثقوب أو دل لي مناسممممم . ويسممممممح  ذا الترت   بكشممممم  تمزق القرص أو مؤشمممممر المحملة بنابض بمقياس للضمممممغط أو
في المائة على ضمغط بدء تفريغ وسم لة تشأيف   10يسمب  قصمور وسم لة تشأيف الضمغط. ويتمزق القرص القصمم عند ضمغط اسممي يزيد بنسمبة 

 الضغط المحملة بنابض.

في حالة حاويات الغاز المتعددة العناصمر التي تكون أيضما متعددة األغراض وتسمتشدم في نقل غازات مسم لة منشفضة   6-7-5-4-4
ضممممغط تشممممغ ل مسممممموح به، من ب ن    للغاز الذن يتم ز بأعلى 1-7-3-7-6الضممممغط، تفتح وسممممائل تشأيف الضممممغط عند الضممممغط المب ن في 

 الغازات التي يسمح بنقلها في حاوية الغاز المتعددة العناصر.
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 معدل تصريف وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-5
يتجاوز  يكون معدل التصممممممريف المجمع لوسممممممائل التشأيف في حالة اإلحاطة الكاملة للن ران بهذه الحاويات كافيا  بح ا ال  1- 5- 5- 7- 6

في المائة من ضمغط التشمغ ل األقصمى المسمموح به لوسم لة تشأيف الضمغط. وتسمتشدم المعادلة   120اصمر )بما في ذلك التراوم(  الضمغط داخل العن 
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressedالواردة في 
Gases"   دنى في نظام وسمائل تشأيف الضمغط. ويجوز أن تسمتشدم المعادلة المب نة في  لتحديد إجمالي معدل التصمريف األCGA S-1.1-2003 

"Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"    لتحديد معدل التصمريف الموصمى به لفرادى
ل كامل المعدل المطلوب للتصممريف في حالة الغازات المسمم لة المنشفضممة  العناصممر. ويجوز أن تسممتشدم وسممائل لتشأيف الضممغط محملة بنابض لبلو 

حالة حاويات الغاز المتعددة العناصمر والمتعددة األغراض، يحدد معدل التصمريف المجمع لوسمائل تشأيف الضمغط على أسماس الغاز  الضمغط. وفي 
 الذن يتطل  أعلى معدل تصريف من ب ن الغازات المسموح بنقلها في الحاوية. 

لتحديد المعدل اإلجمالي المطلوب لوسممممممممائل تشأيف الضممممممممغط المركبة على عناصممممممممر نقل الغازات المسمممممممم لة، تؤخذ في   6-7-5-5-2
 - CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standardsاالعتبار الشواص الحرارية الدينامية للغاز )انظر على سممممممممممممب ل المثال 

Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases"  للغازات المسممممم لة المنشفضمممممة الضمممممغط، وCGA S-1.1-2003 
"Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" .)للغازات المس لة المرتفعة الضغط 

 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-6
 يلي: تشأيف الضغط تتضمن ما توضع عالمات واضحة ودائمة على وسائل 6-7-5-6-1

 الكتالوج ذن الصلة؛ اسم الصانع ورقم )أ(

 ةيمة الضغط المقرر و/أو درجة الحرارة المقررة؛ )ب(

 تاري  آخر اختبار؛ )ج(

  األقراص القصمممممة بالمليمترات مسمممماحة المقطع العرضممممي للتصممممريف لوسمممم لة تشأيف الضممممغط المحملة بنابض أو  )د(
 (.2المربعة )مم

يحدد معدل التصمريف المقدَّر المب ن على وسمائل تشأيف الضمغط المحملة بنابض للغازات المسم لة المنشفضمة الضمغط   6-7-5-6-2
 .ISO 4126-7:2004 ورقم ISO 4126-1:2004 وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-7
عائق إلى وسم لة تشأيف   ائل تشأيف الضمغط كافيا  للسمماح بمرور التصمريف المطلوب باليكون حجم التوصم الت لوسم  6-7-5-7-1

  ألغراض أخرى؛  في حالة التزويد بوسمائل مزدوجة ألغراض الصميانة أو  يرك  أن صممام حابس ب ن العنصمر ووسمائل تشأيف الضمغط إال  الضمغط. وال 
تكون الصمممامات الحابسممة متصمملة فيما ب نها بح ا تكون   عل مفتوحة بإحكام، أووتكون الصمممامات الحابسممة التي تشدم الوسممائل المسممتعملة بالف

يكون  . وال5-5-7-6وسمم لة واحدة على األقل من الوسممائل المزدوجة في وضممع التشممغ ل باسممتمرار وقادرة على اسممتيفاء االشممتراطات الواردة في 
توق  التدفق من العنصمر إلى  ذه  تشرج منها قد تقلل أو أيف ضمغط أوإلى وسم لة تش  ناع أن عائق في أية فتحة تؤدن إلى وسم لة تنأيس أو

الوسمممم لة. وتكون للفتحات في كل األناب   والتجه زات على األقل نفس مجال التدفق في داخل وسمممم لة تشأيف الضممممغط التي تتصممممل بها. ويكون  
ضممممممغط. وتصممممممرف المنافس الشارجة من وسممممممائل تشأيف  الحجم االسمممممممّي ألناب   التصممممممريف معادال  على األقل لحجم مشرج وسمممممم لة تشأيف ال

 السوائل المنصرفة في الجو دون أن تسب  سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وس لة التشأيف. الضغط، في حالة استشدامها، البشار أو

 مواضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-8
في حالة نقل الغازات المسمممم لة، تكون جميع وسممممائل تشأيف الضممممغط متصمممملة بح ز البشار في عناصممممر الحاوية تحت   6-7-5-8-1

ظروف الملء األقصمممى، وتكون الوسمممائل مرتبة، عند ترك بها، بح ا تكفل تصمممريف البشار المنطلق إلى فوق ودون عوائق لمنع اصمممطدام الغاز 
حالة الغازات التلقائية االشمتعال والمؤكسمدة، يوجه الغاز المنطلق بع دا  عن عناصمر  بالعامل ن. وفي أوبعناصمر ا  السمائل المنطلق بالحاوية أو أو
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يكفي لحماية الصممممممممامات واألناب   من  من خطر اللي بفعل القوى الشارجية. وتكون أناب   المشمممممممع  المؤدية إلى الصممممممممامات الحابسمممممممة مرنة بما 
السممممممدادات الملولبة(   ضممممممغط. ويكون باإلمكان تأم ن وسممممممائل الملء والتفريغ )بما في ذلك الشممممممفاه السممممممطامية أو ال  أوعية إطالق محتويات  القص، أو 

 أغطية واةية ضد فتحها عن غ ر قصد.  وأن 

بصمممام. ويصمممم مشممع  الغازات المسمم لة المدرجة في   3-2يزود كل عنصممر يزمع اسممتشدامه في نقل غازات الشمم بة   6-7-5-3-2
تقسمم   1-2حالة نقل غازات الشم بة   يمكن ملء العناصمر كال  على حدة، وعزل المشمع  بصممام يمكن إغالقه بإحكام. وفيبح ا   3-2الشم بة 

 لتر، كل منها معزول بصمام. 3 000تتجاوز  العناصر إلى مجموعات ال

في موقع يسمهل الوصمول  صممامان مركبان على التوالي   يوضمع في فتحات ملء وتفريغ حاوية الغاز المتعددة العناصمر 6-7-5-3-3
وسممائل الملء والتفريغ بمشممع . وق طع  إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء. ويجوز أن يكون أحد الصمممامات صممماما  مانعا  لالرتجاع. ويمكن وصممل  

حاوية   ضمغط زائد. وفي  األناب   التي يمكن أن تغلق من الناح ت ن وأن يحبس ف ها ُمنَتج سمائل، تزود بصممام لتشأيف الضمغط، لمنع أن يتكون ف ها 
وسمممم لة  الغاز المتعددة العناصممممر توضممممع عالمات واضممممحة على الصمممممامات العازلة الرئيسممممية تب ن اتجا ات إغالقها. ويصمممممم كل صمممممام حابس أو 

لولبة بتحريك  أوثر. ويكون إغالق جميع الصممممامات الحابسمممة الم  مرة ضمممغط اختبار الحاوية أو  1,5إغالق مماثلة ويبنى بح ا يتحمل ضمممغطا  يبلغ 
مغلقة( واتجاه إغالقها.   الصمممامات الحابسممة األخرى ف ب ن بوضمموح وضممعها )مفتوحة أو  القبضممة الدوارة ال دوية في اتجاه حركة عقارب السمماعة. أما 

 والتوابع. يمكن فتحها عن غ ر قصد. وتستشدم المعادن القابلة للسح  في بناء الصمامات   وتصمم جميع الصمامات الحابسة وتوضع بح ا ال 

تصممممممممممممممم توصممممممممممممم الت األناب   وتبنى وترك  بح ا يمكن تجن  خطر عطبها بسمممممممممممممب  التمدد واالنكماش الحراري ن،  6-7-5-3-4
تقل نقطة انصممممممهار  بربط معدني مكاف . وال والصممممممدمات واال تزازات الميكانيكية. وتلحم كل وصممممممالت األناب   بسممممممبيكة من النحاس والزنك أو

 دات التشغ ل وللمشع  عن ثلثي ضغط اختبار العناصر.يقل الضغط المقدر لمع س. وال525ºاللحام عن 

 وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-4
  ( 1013األمم المتحدة   يمكن تقسميم عناصمر حاويات الغاز المتعددة العناصمر، التي تسمتشدم في نقل ثاني أوسم د الكربون )رقم  6-7-5-4-1

لتر، كل منهما معزولة بصممممممممممممممممام. وتزود كل مجموعة  3 000ز حجمهما  تتجماو  (، إلى مجموعات ال1070األمم المتحمدة   وأوسمممممممممممممم مد النتروز )رقم
أوثر من وسممائل تشأيف الضممغط. وتزود الحاويات المشصممصممة لنقل غازات أخرى، عند طل  السمملطة المشتصممة في بلد االسممتشدام،  بوسمم لة أو

 بوسائل لتشأيف الضغط على النحو الذن تحدده  ذه السلطة المشتصة.

أوثر  مجموعة عناصمممممممر للحاوية قابلة للعزل، بوسممممممم لة أو سمممممممائل تشأيف الضمممممممغط، يزود كل عنصمممممممر أوح ن ترك  و  6-7-5-4-2
في ذلك تمّور السممائل، وتصمممم بح ا تمنع دخول أن مواد  لتشأيف الضممغط. وتكون وسممائل تشأيف الضممغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، بما

 تكون أن ضغط زائد خطر. تسرب الغاز، أو خارجية أو

يمكن تزويد حاويات الغاز المتعددة العناصممر التي تسممتشدم في نقل غازات مسمم لة غ ر مبردة مع نة محددة في التوجيه   6-7-5-4-3
T50   تكن حاوية الغاز  لم بوسم لة لتشأيف الضمغط حسمبما تطلبه السملطة المشتصمة في بلد االسمتشدام. وما 6-2-5-2-4المنصموص عليه في

المكرسمة لها مزودة بوسم لة لتشأيف الضمغط ُمقررة، مصمنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يتع ن أن تتضممن  المتعددة العناصمر في الشدمة  
م والوسمممم لة  وسمممم لة تشأيف الضممممغط قرصمممما  قصممممما ، يوضممممع قبل الوسمممم لة المحّملة بنابض. ويجوز أن ُتجهَّز الفسممممحة الفاصمممملة ب ن القرص القصمممم 

التسمممممري  الذن يمكن أن  الثقوب أو دل لي مناسممممم . ويسممممممح  ذا الترت   بكشممممم  تمزق القرص أو مؤشمممممر المحملة بنابض بمقياس للضمممممغط أو
في المائة على ضمغط بدء تفريغ وسم لة تشأيف   10يسمب  قصمور وسم لة تشأيف الضمغط. ويتمزق القرص القصمم عند ضمغط اسممي يزيد بنسمبة 

 الضغط المحملة بنابض.

في حالة حاويات الغاز المتعددة العناصمر التي تكون أيضما متعددة األغراض وتسمتشدم في نقل غازات مسم لة منشفضة   6-7-5-4-4
ضممممغط تشممممغ ل مسممممموح به، من ب ن    للغاز الذن يتم ز بأعلى 1-7-3-7-6الضممممغط، تفتح وسممممائل تشأيف الضممممغط عند الضممممغط المب ن في 

 الغازات التي يسمح بنقلها في حاوية الغاز المتعددة العناصر.
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 معدل تصريف وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-5
يتجاوز  يكون معدل التصممممممريف المجمع لوسممممممائل التشأيف في حالة اإلحاطة الكاملة للن ران بهذه الحاويات كافيا  بح ا ال  1- 5- 5- 7- 6

في المائة من ضمغط التشمغ ل األقصمى المسمموح به لوسم لة تشأيف الضمغط. وتسمتشدم المعادلة   120اصمر )بما في ذلك التراوم(  الضمغط داخل العن 
 CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressedالواردة في 
Gases"   دنى في نظام وسمائل تشأيف الضمغط. ويجوز أن تسمتشدم المعادلة المب نة في  لتحديد إجمالي معدل التصمريف األCGA S-1.1-2003 

"Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases"    لتحديد معدل التصمريف الموصمى به لفرادى
ل كامل المعدل المطلوب للتصممريف في حالة الغازات المسمم لة المنشفضممة  العناصممر. ويجوز أن تسممتشدم وسممائل لتشأيف الضممغط محملة بنابض لبلو 

حالة حاويات الغاز المتعددة العناصمر والمتعددة األغراض، يحدد معدل التصمريف المجمع لوسمائل تشأيف الضمغط على أسماس الغاز  الضمغط. وفي 
 الذن يتطل  أعلى معدل تصريف من ب ن الغازات المسموح بنقلها في الحاوية. 

لتحديد المعدل اإلجمالي المطلوب لوسممممممممائل تشأيف الضممممممممغط المركبة على عناصممممممممر نقل الغازات المسمممممممم لة، تؤخذ في   6-7-5-5-2
 - CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standardsاالعتبار الشواص الحرارية الدينامية للغاز )انظر على سممممممممممممب ل المثال 

Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases"  للغازات المسممممم لة المنشفضمممممة الضمممممغط، وCGA S-1.1-2003 
"Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" .)للغازات المس لة المرتفعة الضغط 

 وضع العالمات على وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-6
 يلي: تشأيف الضغط تتضمن ما توضع عالمات واضحة ودائمة على وسائل 6-7-5-6-1

 الكتالوج ذن الصلة؛ اسم الصانع ورقم )أ(

 ةيمة الضغط المقرر و/أو درجة الحرارة المقررة؛ )ب(

 تاري  آخر اختبار؛ )ج(

  األقراص القصمممممة بالمليمترات مسمممماحة المقطع العرضممممي للتصممممريف لوسمممم لة تشأيف الضممممغط المحملة بنابض أو  )د(
 (.2المربعة )مم

يحدد معدل التصمريف المقدَّر المب ن على وسمائل تشأيف الضمغط المحملة بنابض للغازات المسم لة المنشفضمة الضمغط   6-7-5-6-2
 .ISO 4126-7:2004 ورقم ISO 4126-1:2004 وفقا  لم يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 توصيالت وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-7
عائق إلى وسم لة تشأيف   ائل تشأيف الضمغط كافيا  للسمماح بمرور التصمريف المطلوب باليكون حجم التوصم الت لوسم  6-7-5-7-1

  ألغراض أخرى؛  في حالة التزويد بوسمائل مزدوجة ألغراض الصميانة أو  يرك  أن صممام حابس ب ن العنصمر ووسمائل تشأيف الضمغط إال  الضمغط. وال 
تكون الصمممامات الحابسممة متصمملة فيما ب نها بح ا تكون   عل مفتوحة بإحكام، أووتكون الصمممامات الحابسممة التي تشدم الوسممائل المسممتعملة بالف

يكون  . وال5-5-7-6وسمم لة واحدة على األقل من الوسممائل المزدوجة في وضممع التشممغ ل باسممتمرار وقادرة على اسممتيفاء االشممتراطات الواردة في 
توق  التدفق من العنصمر إلى  ذه  تشرج منها قد تقلل أو أيف ضمغط أوإلى وسم لة تش  ناع أن عائق في أية فتحة تؤدن إلى وسم لة تنأيس أو

الوسمممم لة. وتكون للفتحات في كل األناب   والتجه زات على األقل نفس مجال التدفق في داخل وسمممم لة تشأيف الضممممغط التي تتصممممل بها. ويكون  
ضممممممغط. وتصممممممرف المنافس الشارجة من وسممممممائل تشأيف  الحجم االسمممممممّي ألناب   التصممممممريف معادال  على األقل لحجم مشرج وسمممممم لة تشأيف ال

 السوائل المنصرفة في الجو دون أن تسب  سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وس لة التشأيف. الضغط، في حالة استشدامها، البشار أو

 مواضع وسائل تخفيف الضغط 6-7-5-8
في حالة نقل الغازات المسمممم لة، تكون جميع وسممممائل تشأيف الضممممغط متصمممملة بح ز البشار في عناصممممر الحاوية تحت   6-7-5-8-1

ظروف الملء األقصمممى، وتكون الوسمممائل مرتبة، عند ترك بها، بح ا تكفل تصمممريف البشار المنطلق إلى فوق ودون عوائق لمنع اصمممطدام الغاز 
حالة الغازات التلقائية االشمتعال والمؤكسمدة، يوجه الغاز المنطلق بع دا  عن عناصمر  بالعامل ن. وفي أوبعناصمر ا  السمائل المنطلق بالحاوية أو أو
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يقلل ذلك  تجعله يصممممطدم بالعناصممممر األخرى. ويسمممممح باسممممتشدام وسممممائل واةية مقاومة للحرارة تحرف تدفق الغاز، شممممريطة أال الحاوية بطريقة ال
 لضغط.معدل التصريف المطلوب لوس لة تشأيف ا

ل ن إلى وسمممائل تشأيف الضمممغط، ولحماية  ذه الوسمممائل من العط    6-7-5-8-2 تتشذ ترت بات لمنع وصمممول األشمممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الحاوية.

 وسائل قياس السعة 6-7-5-9
من مواد  تسممممممممممتشدم مقاييس من الزجاج أو والأوثر للسممممممممممعة.   ح ن يكون معتزما  ملء الحاوية بالكتلة، تزود بمقياس أو 6-7-5-9-1

  شة أخرى.

 دعائم حاويات الغاز المتعددة العناصر، وأطر الحماية، ووسائل الرفع والتثبيت 6-7-5-10
تصمممممممممممممممم  ذه الحاويات وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. وتؤخذ في االعتبار في  ذا الجان  من  6-7-5-10-1

ترك بات   حماالت أو أطر أو . ويسمممممح بترك   مزالق أو10-2-5-7-6، وعامل األمان المب ن في 8-2-5-7-6لُقوى المب نة في التصممممميم ا
 مماثلة أخرى.

  يسممب  مجموع اإلجهادات التي تحدثها دعائم العناصممر )مثل الحماالت وهياول الحماية، وما إلى ذلك( ووسممائل يراعى أال  6-7-5-10-2
يجوز بأن حال أن تكون الدعائم   ب تها إجهادا  مفرطا  في أن عنصمممر. وترك  مرابط رفع وتثب ت دائمة على جميع الحاويات. والرفع الحاوية وتث 

 مرابط التثب ت ملحومة بعناصر الحاوية. أو

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم وهياول الحماية. 6-7-5-10-3

، تحمى عناصممر ا ومعدات  3- 4- 2- 4محمية أثناء النقل حسممبما  و مب ن في    تكون حاويات الغاز المتعددة العناصممر  ال عندما   4- 10- 5- 7- 6
االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يمنع انطالق محتويات عناصمممممر  الطولي أو  تشمممممغ لها من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصمممممدم الجانبي أو 

 انقالب الحاوية. ويولى ا تمام خاص لحماية المشع . وتتضمن أمثلة الحماية: الحاوية لدى الصدم أو 

 الحماية من تأث ر الصدم الجانبي، ويمكن تحقيقها باستشدام قضبان طولية؛ )أ(

 الحماية؛  قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل  الحماية من االنقالب، ويمكن تحقيقها باستشدام حلقات أو  )ب(

 إطار؛ لشلفي، ويمكن تحقيقها باستشدام مصد أوالحماية من الصدم ا )ج(

االنقالب باسممتشدام هيكل للحماية تنطبق عليه  حماية العناصممر ومعدات التشممغ ل من العط  بسممب  الصممدم أو )د(
 .ISO 1496-3:1995 مواصفات م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 اعتماد التصميم 6-7-5-11
لة من قبلها، شممهادة اعتماد تصممميم لكل تصممميم جديد لحاوية الغاز المتعددة  المشتصممة، أوتصممدر السمملطة   6-7-5-11-1 اله ئة المشوَّ

العناصممممر. وتف د  ذه الشممممهادة بأن الحاوية قد فحصممممت من قبل تلك السمممملطة، وأنها مناسممممبة للغرض المشصممممصممممة له، وتسممممتوفي اشممممتراطات  ذا 
. وعند إنتاج مجموعة من  ذه الحاويات بدون تغ  ر في P200وتوجيه التعبئة   1-4الفصمممممممل الفصمممممممل، واألحكام الشاصمممممممة بالغازات المب نة في  

 ر  التصمممميم، تكون الشمممهادة صمممالحة للمجموعة كلها. ويتع ن أن تشممم ر الشمممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي، ومواد بناء المشمممع ، والمعاي 
  عالمة البلد المانح لالعتماد، المبّ نة بالعالمة المم زة االعتماد من العالمة المم زة أو  ن رقم االعتماد. ويتكو  التي صمممممممنعت العناصمممممممر وفقا  لها، ورقم 

 . ويجوز اسمممتشدام 2- 1- 7- 6التسمممج ل. وتذكر في الشمممهادة أن ترت بات بديلة وفقا  للفقرة  ، ورقم ( 2) المسمممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي 
اعتماد التصمممميم العتماد حاويات أصمممغر متعددة العناصمممر للغازات، مصمممنوعة من مواد من نفس النوع وبالسممممك نفسمممه، باسمممتشدام نفس تقنيات  

 ات األخرى.الصنع، ومزودة بنفس الدعائم ووسائل اإلغالق والملحق

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968عام اتفاةية ف  نا ل

 

389 

 األقل: يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم المعلومات التالية على  2- 11- 5- 7- 6

القيمممممماسممممممممممممممي، )أ( للتوح ممممممد  الممممممدوليممممممة  المنظمممممممة  م يممممممار  في  المب ن  المنطبق،  الحمممممممايممممممة  هيكممممممل  اختبممممممار        نتممممممائج 
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-12-5-7-6ونتائج الفحص واالختبار األول  ن المب ن ن في  )ب(

 ؛1-12-5-7-6ونتائج اختبار الصدم المب ن في  )ج(

 ومستندات الشهادة، التي تثبت أن األسطوانات واألناب   تمتثل للمعاي ر المنطبقة. )د(

 الفحص واالختبار 6-7-5-12
سممممالمة الحاويات  لال تسممممتشدم حاويات الغاز المتعددة العناصممممر التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية   6-7-5-12-1
(CSC  ،)1972تؤ ل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل تصمممممممميم الختبار الصمممممممدم الطولي الدينامي المب ن في دل ل  ، بصممممممميغتها المعدلة، ما لم

 .41الرابع، القسم االختبارات والمعاي ر، الجزء 

األولى  تفحص العناصمممممممممممر وبنود معدات كل حاوية غاز متعددة العناصمممممممممممر من  ذا النوع وتشتبر قبل تشمممممممممممغ لها للمرة 6-7-5-12-2
سممممممممممممممنوات(. ويجرى  5تتجاوز خمس سممممممممممممممنوات )الفحص واالختبار الدوريان كل  )الفحص واالختبار األوليان(، وبعد ذلك تفحص على فترات ال

 .5-12-5-7-6استثنائيان، بصرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن، إذا اقتضى األمر ذلك بموج  فحص واختبار 

يتضممممممن الفحص واالختبار األوليان لحاوية الغاز المتعددة العناصمممممر مراجعة لشصمممممائص التصمممممميم، وفحصممممما  خارجيا    6-7-5-12-3
ى كاختبارات الضممممممممممممغوط وفقا  لتوجيه التعبئة  للحاوية وترك باتها مع إيالء االعتبار الواج  للغازات   . P200المقرر نقلها، واختبارا  للضممممممممممممغط يؤدَّ

لة من قبلها.  غاز آخر بموافقة السمملطة المشتصممة أو باسممتشدام سممائل أو أو  ويمكن إجراء اختبار ضممغط المشممع  كاختبار   درولي اله ئة المشوَّ
وقبل تشممممممغ ل الحاوية يجرى أيضمممممما  اختبار لمنع التسممممممرب واختبار للتشممممممغ ل السممممممليم لجميع معدات التشممممممغ ل. وبعد إجراء اختبار الضممممممغط على 

 للتحقق من منع التسرب.  العناصر وترك باتها كال على حدة تشتبر معا  بعد التجميع

سممممنوات فحصمممما  خارجيا  للهيكل والعناصممممر ومعدات التشممممغ ل  5يتضمممممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل   6-7-5-12-4
  . 5- 1- 2- 6في  ووفقما  لألحكمام المب نمة   P200. وتشتبر العنماصمممممممممممممر واألناب م  وفق الممدد الدورية المحمددة في توجيمه التعبئمة  6- 12- 5- 7- 6وفقما  للفقرة 

 وبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر والمعدات كال على حدة تشضع معا  بعد التجميع الختبار منع التسرب.

يكون الفحص واالختبار االسممممتثنائيان ضممممروري ن عندما تظهر على حاوية الغاز المتعددة العناصممممر مسمممماحات معطوبة   5- 12- 5- 7- 6
تدل على قصمور قد يؤثر في سمالمة الحاوية. ويتوق  مدى الفحص واالختبار االسمتثنائ  ن على حجم العط     مظا ر أخرى  تسمري ، أو  أو متآولة،  أو
 . 6- 12- 5- 7- 6التد ور الذن يظهر على الحاوية. ويتضمن على األقل الفحوص الواردة في   أو 

 يلي: يكفل الفحص ما 6-7-5-12-6

أن  ع وب في اللحامات أو تشمو ات أو خدوش أو برن أو أوتآول  فحص العناصمر خارجيا  لكشم  أن نقر أو )أ(
 مظا ر أخرى مثل التسري  يمكن أن تجعل حاوية الغاز المتعددة العناصر غ ر مأمونة للنقل؛

  أن مظا ر أخرى مثل التسمممري  ع وب أو  وفحص األناب   والصممممامات والحشمممايا لكشممم  أن مواضمممع متآولة أو  )ب(
 النقل؛ التفريغ أو ر مأمونة للملء أويمكن أن تجعل حاوية الغاز غ  

 شفة سطامية؛  السائبة على أية توص لة ذات شفة أو  الصوام ل المفقودة أو  شد البراغي أو  واستبدال أو  )ج( 

ع   يمكن أن يمنع   أن عط  أو  التشممممموه أو  والتأود من أن جميع وسمممممائل وصممممممامات الطوارئ خالية من التآول أو  )د( 
 د من التشغ ل السليم لوسائل اإلغالق من بعد والصمامات الحابسة الذاتية اإلغالق؛ تشغ لها العادن، والتأو 

 والتأود من سهولة قراءة العالمات المطلوب بيانها على حاوية الغاز ومن استيفائها لالشتراطات المنطبقة؛  )ه( 

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الحاوية مقبولة. )و(
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يقلل ذلك  تجعله يصممممطدم بالعناصممممر األخرى. ويسمممممح باسممممتشدام وسممممائل واةية مقاومة للحرارة تحرف تدفق الغاز، شممممريطة أال الحاوية بطريقة ال
 لضغط.معدل التصريف المطلوب لوس لة تشأيف ا

ل ن إلى وسمممائل تشأيف الضمممغط، ولحماية  ذه الوسمممائل من العط    6-7-5-8-2 تتشذ ترت بات لمنع وصمممول األشمممشاص غ ر المشوَّ
 في حالة انقالب الحاوية.

 وسائل قياس السعة 6-7-5-9
من مواد  تسممممممممممتشدم مقاييس من الزجاج أو والأوثر للسممممممممممعة.   ح ن يكون معتزما  ملء الحاوية بالكتلة، تزود بمقياس أو 6-7-5-9-1

  شة أخرى.

 دعائم حاويات الغاز المتعددة العناصر، وأطر الحماية، ووسائل الرفع والتثبيت 6-7-5-10
تصمممممممممممممممم  ذه الحاويات وتبنى بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. وتؤخذ في االعتبار في  ذا الجان  من  6-7-5-10-1

ترك بات   حماالت أو أطر أو . ويسمممممح بترك   مزالق أو10-2-5-7-6، وعامل األمان المب ن في 8-2-5-7-6لُقوى المب نة في التصممممميم ا
 مماثلة أخرى.

  يسممب  مجموع اإلجهادات التي تحدثها دعائم العناصممر )مثل الحماالت وهياول الحماية، وما إلى ذلك( ووسممائل يراعى أال  6-7-5-10-2
يجوز بأن حال أن تكون الدعائم   ب تها إجهادا  مفرطا  في أن عنصمممر. وترك  مرابط رفع وتثب ت دائمة على جميع الحاويات. والرفع الحاوية وتث 

 مرابط التثب ت ملحومة بعناصر الحاوية. أو

 تراعى تأث رات التآول الب ئي في تصميم الدعائم وهياول الحماية. 6-7-5-10-3

، تحمى عناصممر ا ومعدات  3- 4- 2- 4محمية أثناء النقل حسممبما  و مب ن في    تكون حاويات الغاز المتعددة العناصممر  ال عندما   4- 10- 5- 7- 6
االنقالب. وتحمى الترك بات الشارجية بح ا يمنع انطالق محتويات عناصمممممر  الطولي أو  تشمممممغ لها من العط  الذن قد يلحق بها نتيجة للصمممممدم الجانبي أو 

 انقالب الحاوية. ويولى ا تمام خاص لحماية المشع . وتتضمن أمثلة الحماية: الحاوية لدى الصدم أو 

 الحماية من تأث ر الصدم الجانبي، ويمكن تحقيقها باستشدام قضبان طولية؛ )أ(

 الحماية؛  قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل  الحماية من االنقالب، ويمكن تحقيقها باستشدام حلقات أو  )ب(

 إطار؛ لشلفي، ويمكن تحقيقها باستشدام مصد أوالحماية من الصدم ا )ج(

االنقالب باسممتشدام هيكل للحماية تنطبق عليه  حماية العناصممر ومعدات التشممغ ل من العط  بسممب  الصممدم أو )د(
 .ISO 1496-3:1995 مواصفات م يار المنظمة الدولية للتوح د القياسي، رقم

 اعتماد التصميم 6-7-5-11
لة من قبلها، شممهادة اعتماد تصممميم لكل تصممميم جديد لحاوية الغاز المتعددة  المشتصممة، أوتصممدر السمملطة   6-7-5-11-1 اله ئة المشوَّ

العناصممممر. وتف د  ذه الشممممهادة بأن الحاوية قد فحصممممت من قبل تلك السمممملطة، وأنها مناسممممبة للغرض المشصممممصممممة له، وتسممممتوفي اشممممتراطات  ذا 
. وعند إنتاج مجموعة من  ذه الحاويات بدون تغ  ر في P200وتوجيه التعبئة   1-4الفصمممممممل الفصمممممممل، واألحكام الشاصمممممممة بالغازات المب نة في  

 ر  التصمممميم، تكون الشمممهادة صمممالحة للمجموعة كلها. ويتع ن أن تشممم ر الشمممهادة إلى تقرير اختبار النموذج األولي، ومواد بناء المشمممع ، والمعاي 
  عالمة البلد المانح لالعتماد، المبّ نة بالعالمة المم زة االعتماد من العالمة المم زة أو  ن رقم االعتماد. ويتكو  التي صمممممممنعت العناصمممممممر وفقا  لها، ورقم 

 . ويجوز اسمممتشدام 2- 1- 7- 6التسمممج ل. وتذكر في الشمممهادة أن ترت بات بديلة وفقا  للفقرة  ، ورقم ( 2) المسمممتشدمة في المركبات في نظام المرور الدولي 
اعتماد التصمممميم العتماد حاويات أصمممغر متعددة العناصمممر للغازات، مصمممنوعة من مواد من نفس النوع وبالسممممك نفسمممه، باسمممتشدام نفس تقنيات  

 ات األخرى.الصنع، ومزودة بنفس الدعائم ووسائل اإلغالق والملحق

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968عام اتفاةية ف  نا ل
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 األقل: يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي الذن يقدم للحصول على اعتماد التصميم المعلومات التالية على  2- 11- 5- 7- 6

القيمممممماسممممممممممممممي، )أ( للتوح ممممممد  الممممممدوليممممممة  المنظمممممممة  م يممممممار  في  المب ن  المنطبق،  الحمممممممايممممممة  هيكممممممل  اختبممممممار        نتممممممائج 
 ؛ISO 1496-3:1995 رقم

 ؛3-12-5-7-6ونتائج الفحص واالختبار األول  ن المب ن ن في  )ب(

 ؛1-12-5-7-6ونتائج اختبار الصدم المب ن في  )ج(

 ومستندات الشهادة، التي تثبت أن األسطوانات واألناب   تمتثل للمعاي ر المنطبقة. )د(

 الفحص واالختبار 6-7-5-12
سممممالمة الحاويات  لال تسممممتشدم حاويات الغاز المتعددة العناصممممر التي ينطبق عل ها تعريف الحاوية في االتفاةية الدولية   6-7-5-12-1
(CSC  ،)1972تؤ ل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل تصمممممممميم الختبار الصمممممممدم الطولي الدينامي المب ن في دل ل  ، بصممممممميغتها المعدلة، ما لم

 .41الرابع، القسم االختبارات والمعاي ر، الجزء 

األولى  تفحص العناصمممممممممممر وبنود معدات كل حاوية غاز متعددة العناصمممممممممممر من  ذا النوع وتشتبر قبل تشمممممممممممغ لها للمرة 6-7-5-12-2
سممممممممممممممنوات(. ويجرى  5تتجاوز خمس سممممممممممممممنوات )الفحص واالختبار الدوريان كل  )الفحص واالختبار األوليان(، وبعد ذلك تفحص على فترات ال

 .5-12-5-7-6استثنائيان، بصرف النظر عن تاري  آخر فحص واختبار دوري ن، إذا اقتضى األمر ذلك بموج  فحص واختبار 

يتضممممممن الفحص واالختبار األوليان لحاوية الغاز المتعددة العناصمممممر مراجعة لشصمممممائص التصمممممميم، وفحصممممما  خارجيا    6-7-5-12-3
ى كاختبارات الضممممممممممممغوط وفقا  لتوجيه التعبئة  للحاوية وترك باتها مع إيالء االعتبار الواج  للغازات   . P200المقرر نقلها، واختبارا  للضممممممممممممغط يؤدَّ

لة من قبلها.  غاز آخر بموافقة السمملطة المشتصممة أو باسممتشدام سممائل أو أو  ويمكن إجراء اختبار ضممغط المشممع  كاختبار   درولي اله ئة المشوَّ
وقبل تشممممممغ ل الحاوية يجرى أيضمممممما  اختبار لمنع التسممممممرب واختبار للتشممممممغ ل السممممممليم لجميع معدات التشممممممغ ل. وبعد إجراء اختبار الضممممممغط على 

 للتحقق من منع التسرب.  العناصر وترك باتها كال على حدة تشتبر معا  بعد التجميع

سممممنوات فحصمممما  خارجيا  للهيكل والعناصممممر ومعدات التشممممغ ل  5يتضمممممن الفحص واالختبار الدوريان اللذان يجريان كل   6-7-5-12-4
  . 5- 1- 2- 6في  ووفقما  لألحكمام المب نمة   P200. وتشتبر العنماصمممممممممممممر واألناب م  وفق الممدد الدورية المحمددة في توجيمه التعبئمة  6- 12- 5- 7- 6وفقما  للفقرة 

 وبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر والمعدات كال على حدة تشضع معا  بعد التجميع الختبار منع التسرب.

يكون الفحص واالختبار االسممممتثنائيان ضممممروري ن عندما تظهر على حاوية الغاز المتعددة العناصممممر مسمممماحات معطوبة   5- 12- 5- 7- 6
تدل على قصمور قد يؤثر في سمالمة الحاوية. ويتوق  مدى الفحص واالختبار االسمتثنائ  ن على حجم العط     مظا ر أخرى  تسمري ، أو  أو متآولة،  أو
 . 6- 12- 5- 7- 6التد ور الذن يظهر على الحاوية. ويتضمن على األقل الفحوص الواردة في   أو 

 يلي: يكفل الفحص ما 6-7-5-12-6

أن  ع وب في اللحامات أو تشمو ات أو خدوش أو برن أو أوتآول  فحص العناصمر خارجيا  لكشم  أن نقر أو )أ(
 مظا ر أخرى مثل التسري  يمكن أن تجعل حاوية الغاز المتعددة العناصر غ ر مأمونة للنقل؛

  أن مظا ر أخرى مثل التسمممري  ع وب أو  وفحص األناب   والصممممامات والحشمممايا لكشممم  أن مواضمممع متآولة أو  )ب(
 النقل؛ التفريغ أو ر مأمونة للملء أويمكن أن تجعل حاوية الغاز غ  

 شفة سطامية؛  السائبة على أية توص لة ذات شفة أو  الصوام ل المفقودة أو  شد البراغي أو  واستبدال أو  )ج( 

ع   يمكن أن يمنع   أن عط  أو  التشممممموه أو  والتأود من أن جميع وسمممممائل وصممممممامات الطوارئ خالية من التآول أو  )د( 
 د من التشغ ل السليم لوسائل اإلغالق من بعد والصمامات الحابسة الذاتية اإلغالق؛ تشغ لها العادن، والتأو 

 والتأود من سهولة قراءة العالمات المطلوب بيانها على حاوية الغاز ومن استيفائها لالشتراطات المنطبقة؛  )ه( 

 والتأود من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترت بات رفع الحاوية مقبولة. )و(
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، 5-12-5-7-6و  4-12-5-7-6و  3-12-5-7-6و  1-12-5-7-6تجرى الفحوص واالختبمممارات المب نمممة في   6-7-5-12-7
لة من السممملطة المشتصمممة. وعندما يكون اختبار الضمممغط جزءا  من الفحص واالختبار يتع ن أن يكون ضمممغط االختبار  أو تشمممهد عل ها   ئة مشوَّ

البيانات المثبتة على الحاوية. وتفحص الحاوية و ي تحت الضمممممممغط لكشممممممم  أن تسمممممممري  في عناصمممممممر الحاوية  و مب ن على لوحة   مطابقا  لما
 المعدات. األناب   أو أو

 تعاد حاوية الغاز إلى التشممممغ ل حتى يتم تصممممحيحه وتجتاز االختبارات  عند اوتشمممماف دل ل على أن مظهر غ ر مأمون ال  6-7-5-12-8
 والتحققات المنطبقة.

 وضع العالمات 6-7-5-13
توضمممممع على كل حاوية غاز متعددة العناصمممممر لوحة معدنية مقاومة للتآول تثبت بصمممممورة دائمة على الحاوية في مكان  6-7-5-13-1

. 2-6ورد في الفصل   ُتَثبَّت  ذه اللوحة على العناصر. وتوضع العالمات على عناصر الحاوية وفقا  لما بارز يسهل الوصول إليه لفحصها. وال
 بأية طريقة مماثلة أخرى: ن على اللوحة المعلومات التالية كحد أدنى بطريقة الشتم أووتب  

 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 اسم الصانع وعالمته التجارية؛ '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'

 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

الصممهريج   حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل  النقال أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'

لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ

 اعتماد التصميم؛ رقم '4'

 (؛2-1-7-6ميم وفقا  لترت بات بديلة )انظر في حال تم اعتماد التصب AAالحرفان ب '5'

 الضغوط )د(

 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '1'

 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '2'

 للضغط؛ األوليعالمة تعرُّف  وية الشا د على االختبار  '3'

 __________ 

 .الوحدة المستشدمة  تب َّن (3)
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 درجات الحرارة )ه(

 ؛( 3) س(ºالتصميمية الدنيا )درجة الحرارة  '1'

 المواد )و(

 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'

 ؛( 3) السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 الفحوص واالختبارات الدورية )ز(

 استثنائي(؛ سنوات أو 5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'

 دورن )الشهر والسنة(؛تاري  أحدث اختبار  '2'

لة التي أجرت أحدث اختبار أو '3'  شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ

 : مثال على لوحة لوضع العالمات 1-13-5-7-6الشكل 
  تسج ل المالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع

  سنة الصنع
  الصانع

  التسلسلي للصانع الرقم
 االعتمادالمعلومات عن  

 

  بلد االعتماد
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم

 )إذا انطبق( ب AAب  اعتماد التصميم رقم
 الضغوط

 بار   ضغط االختبار
  ختم الشا د:   )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  للضغط  األوليتاري  االختبار  
  درجات الحرارة

 إلى °س  من °س   المدى التصميمي لدرجات الحرارة  
 العناصر/السعة

  عدد العناصر
 لتر السعة المائية الكلية  

 الفحوص واالختبارات الدورية
 ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار  ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار 

  )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(   )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(   
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، 5-12-5-7-6و  4-12-5-7-6و  3-12-5-7-6و  1-12-5-7-6تجرى الفحوص واالختبمممارات المب نمممة في   6-7-5-12-7
لة من السممملطة المشتصمممة. وعندما يكون اختبار الضمممغط جزءا  من الفحص واالختبار يتع ن أن يكون ضمممغط االختبار  أو تشمممهد عل ها   ئة مشوَّ

البيانات المثبتة على الحاوية. وتفحص الحاوية و ي تحت الضمممممممغط لكشممممممم  أن تسمممممممري  في عناصمممممممر الحاوية  و مب ن على لوحة   مطابقا  لما
 المعدات. األناب   أو أو

 تعاد حاوية الغاز إلى التشممممغ ل حتى يتم تصممممحيحه وتجتاز االختبارات  عند اوتشمممماف دل ل على أن مظهر غ ر مأمون ال  6-7-5-12-8
 والتحققات المنطبقة.

 وضع العالمات 6-7-5-13
توضمممممع على كل حاوية غاز متعددة العناصمممممر لوحة معدنية مقاومة للتآول تثبت بصمممممورة دائمة على الحاوية في مكان  6-7-5-13-1

. 2-6ورد في الفصل   ُتَثبَّت  ذه اللوحة على العناصر. وتوضع العالمات على عناصر الحاوية وفقا  لما بارز يسهل الوصول إليه لفحصها. وال
 بأية طريقة مماثلة أخرى: ن على اللوحة المعلومات التالية كحد أدنى بطريقة الشتم أووتب  

 المعلومات عن المالك )أ(

 تسج ل المالك؛ رقم '1'

 المعلومات عن الصنع )ب(

 بلد الصنع؛ '1'

 سنة الصنع؛ '2'

 اسم الصانع وعالمته التجارية؛ '3'

 التسلسلي للصانع؛ الرقم '4'

 المعلومات عن االعتماد )ج(

 ؛ رمز العبوات حس  نظام األمم المتحدة '1'

الصممهريج   حاويات السمموائ  المرنة أو ال يسممتشدم  ذا الرمز ألن غرض آخر غ ر إثبات أن العبوة أو 
 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصممممر تمتثل لالشممممتراطات ذات الصمممملة الواردة في الفصممممل  النقال أو

 ؛8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو 3-6 أو 2-6 أو

 بلد االعتماد؛ '2'

لة اعتماد التصميم؛ '3'  اله ئة المشوَّ

 اعتماد التصميم؛ رقم '4'

 (؛2-1-7-6ميم وفقا  لترت بات بديلة )انظر في حال تم اعتماد التصب AAالحرفان ب '5'

 الضغوط )د(

 ؛( 3) الك لوباسكال( ضغط االختبار )بوحدات البار أو '1'

 للضغط )الشهر والسنة(؛ األوليتاري  االختبار   '2'

 للضغط؛ األوليعالمة تعرُّف  وية الشا د على االختبار  '3'

 __________ 

 .الوحدة المستشدمة  تب َّن (3)
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 درجات الحرارة )ه(

 ؛( 3) س(ºالتصميمية الدنيا )درجة الحرارة  '1'

 المواد )و(

 مادة )مواد( وعاء الصهريج ومرجع )مراجع( الم يار المادن؛ '1'

 ؛( 3) السمك المكاف  من الفوالذ المرجعي )بالمم( '2'

 الفحوص واالختبارات الدورية )ز(

 استثنائي(؛ سنوات أو 5نوع أحدث اختبار دورن )ول  '1'

 دورن )الشهر والسنة(؛تاري  أحدث اختبار  '2'

لة التي أجرت أحدث اختبار أو '3'  شهدته. عالمة تعرف  وية اله ئة المشوَّ

 : مثال على لوحة لوضع العالمات 1-13-5-7-6الشكل 
  تسج ل المالك رقم

 معلومات عن الصنع
  بلد الصنع

  سنة الصنع
  الصانع

  التسلسلي للصانع الرقم
 االعتمادالمعلومات عن  

 

  بلد االعتماد
  اله ئة المشولة اعتماد التصميم

 )إذا انطبق( ب AAب  اعتماد التصميم رقم
 الضغوط

 بار   ضغط االختبار
  ختم الشا د:   )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(  للضغط  األوليتاري  االختبار  
  درجات الحرارة

 إلى °س  من °س   المدى التصميمي لدرجات الحرارة  
 العناصر/السعة

  عدد العناصر
 لتر السعة المائية الكلية  

 الفحوص واالختبارات الدورية
 ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار  ختم الشا د  تاري  االختبار  نوع االختبار 

  )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(   )الشهر، رقمان/السنة، أربعة(   
      
      
      
      

- 391 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

392 

 تسجل المعلومات التالية بصورة دائمة على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الحاوية المتعددة العناصر للغازات: 6-7-5-13-2
ل  اسم المشغّ 

 كغ  وتلة الحمولة القصوى المسموح بها 
 بوحدات البار  س 15ºضغط التشغ ل عند 

 كغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها 

 وغ  الكتلة الفارغة 
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 8-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب 

 تعاريف 6-8-1

 القسم:ألغراض  ذا  

  )بما في ذلك القيعان القادوسممية(.  حاوية سمموائ  مغلقة بالكامل تتكون من سممق  وجدران جانبية وطرفية وأرضممية صمملبة    ي حاوية السمموائ  المغلقة 
  ويمكن أن تجهَّز حاويات الطرفية القابلة للفتح، الممكن إغالقها أثناء النقل.  الجدران الجانبية أو  ويشممممممل المصمممممطلح حاويات السممممموائ  ذات السمممممق  أو 

مطر  السمممموائ  المغلقة بفتحات تسمممممح بطرد األبشرة والغازات بالتهوية، وتحول في ظروف النقل العادية دون فقد المحتويات الصمممملبة ونفاذ ماء ال
 ورشيش الماء إلى داخلها؛

 اولة مربوطة بها ومعدات تشغ ل.وتتضمن بطانات ووسائل من  3م 15تتجاوز سعتها   ي حاوية مرنة ال حاوية السوائ  المرنة

ة وغطاء صلب  ي حاوية سوائ  ذات سق  مفتوح وقاع صل  )بما في ذلك القيعان القادوسية(، وجدران جانبية وطرفية  حاوية السوائ  المغطاة  
 غ ر صل .

 نطاق التطبيق واشتراطات عامة 6-8-2

 زاتها الهيكلية بح ا تتحّمل، من غ ر أن تفقد محتوياتها،  تصمممممممممَّم وتبنى حاويات السمممممممموائ  ومعداتها التشممممممممغ لية وتجه 6-8-2-1
 الضغط الداخلي للمحتويات وإجهادات المناولة والنقل العادي ن.

عند ترك   صممممممممام تفريغ، يج  أن يكون تأم نه ممكنا في الوضمممممممع المغلق، وأن يكون نظام التفريغ بأومله محميا  من  6-8-2-2
المزودة بوسممممممممائل إغالق ذراعيه فيج  أن يكون باإلمكان تأم نها ضممممممممد الفتح غ ر المقصممممممممود، وأن يكون    الصمممممممممامات العط  حماية كافية. أما

 الوضع المفتوح والوضع المغلق ظا رين مباشرة.

 رموز الداللة على أنواع حاويات السوائب 6-8-2-3

 يب ن الجدول التالي الرموز المستشدمة للداللة على أنواع حاويات السوائ : 
 الرمز  وية السوائبنوع حا

 BK1 حاوية سوائ  مغطاة  

 BK2 حاوية سوائ  مغلقة  

 BK3 حاوية سوائ  مرنة

مراعاة للتقدم المحرز في العلوم والتكنولوجيا، يجوز للسممممملطة المشتصمممممة أن تنظر في اسمممممتشدام ترت بات بديلة يمكن أن  6-8-2-4
 الفصل.يقّل عما تكفله اشتراطات  ذا  توّفر مستوى أمان ال

 BK2 أو BK1اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن المستخدمة كحاويات سوائب من النوع  6-8-3

 اشتراطات التصميم والبناء 6-8-3-1
المنظمة  تعتبر االشتراطات العامة للتصميم والبناء في  ذا القسم مستوفاة إذا استوفت حاوية السوائ  اشتراطات م يار   6-8-3-1-1

: الحاويات غ ر 4الجزء   -المواصمممممممفات واالختبار   - 1بحاويات الشمممممممحن من المجموعة   ISO 1496-4:1991 الدولية للتوح د القياسمممممممي، رقم
 المكيَّفة الضغط للسوائ  الجافةب وكانت الحاوية مانعة للتنش ل.

بحاويات    ISO 1496-1:1990 ية للتوح د القياسمممي، رقمحاوية الشمممحن المصممممَّمة والمشتبرة وفقا  لم يار المنظمة الدول 6-8-3-1-2
في ذلك وصمممملتها  : حاويات الشممممحن لألغراض العامةب تجهَّز بمعدات تشممممغ ل، بما1الجزء    -المواصممممفات واالختبار  -1الشممممحن من المجموعة 

الشتراطات االختبار المبّ نة في م يار المنظمة   يلزم االمتثال بحاوية الشحن، تكون مصمَّمة لتقوية الجدران الطرفية وتحس ن الكبح الطولي، كما
 ، حسبما ينطبق.ISO 1496-4:1991 الدولية للتوح د القياسي، رقم
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ل  اسم المشغّ 

 كغ  وتلة الحمولة القصوى المسموح بها 
 بوحدات البار  س 15ºضغط التشغ ل عند 

 كغ  الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها 

 وغ  الكتلة الفارغة 
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 8-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات السوائب 

 تعاريف 6-8-1

 القسم:ألغراض  ذا  

  )بما في ذلك القيعان القادوسممية(.  حاوية سمموائ  مغلقة بالكامل تتكون من سممق  وجدران جانبية وطرفية وأرضممية صمملبة    ي حاوية السمموائ  المغلقة 
  ويمكن أن تجهَّز حاويات الطرفية القابلة للفتح، الممكن إغالقها أثناء النقل.  الجدران الجانبية أو  ويشممممممل المصمممممطلح حاويات السممممموائ  ذات السمممممق  أو 

مطر  السمممموائ  المغلقة بفتحات تسمممممح بطرد األبشرة والغازات بالتهوية، وتحول في ظروف النقل العادية دون فقد المحتويات الصمممملبة ونفاذ ماء ال
 ورشيش الماء إلى داخلها؛

 اولة مربوطة بها ومعدات تشغ ل.وتتضمن بطانات ووسائل من  3م 15تتجاوز سعتها   ي حاوية مرنة ال حاوية السوائ  المرنة

ة وغطاء صلب  ي حاوية سوائ  ذات سق  مفتوح وقاع صل  )بما في ذلك القيعان القادوسية(، وجدران جانبية وطرفية  حاوية السوائ  المغطاة  
 غ ر صل .

 نطاق التطبيق واشتراطات عامة 6-8-2

 زاتها الهيكلية بح ا تتحّمل، من غ ر أن تفقد محتوياتها،  تصمممممممممَّم وتبنى حاويات السمممممممموائ  ومعداتها التشممممممممغ لية وتجه 6-8-2-1
 الضغط الداخلي للمحتويات وإجهادات المناولة والنقل العادي ن.

عند ترك   صممممممممام تفريغ، يج  أن يكون تأم نه ممكنا في الوضمممممممع المغلق، وأن يكون نظام التفريغ بأومله محميا  من  6-8-2-2
المزودة بوسممممممممائل إغالق ذراعيه فيج  أن يكون باإلمكان تأم نها ضممممممممد الفتح غ ر المقصممممممممود، وأن يكون    الصمممممممممامات العط  حماية كافية. أما

 الوضع المفتوح والوضع المغلق ظا رين مباشرة.

 رموز الداللة على أنواع حاويات السوائب 6-8-2-3

 يب ن الجدول التالي الرموز المستشدمة للداللة على أنواع حاويات السوائ : 
 الرمز  وية السوائبنوع حا

 BK1 حاوية سوائ  مغطاة  

 BK2 حاوية سوائ  مغلقة  

 BK3 حاوية سوائ  مرنة

مراعاة للتقدم المحرز في العلوم والتكنولوجيا، يجوز للسممممملطة المشتصمممممة أن تنظر في اسمممممتشدام ترت بات بديلة يمكن أن  6-8-2-4
 الفصل.يقّل عما تكفله اشتراطات  ذا  توّفر مستوى أمان ال

 BK2 أو BK1اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار حاويات الشحن المستخدمة كحاويات سوائب من النوع  6-8-3

 اشتراطات التصميم والبناء 6-8-3-1
المنظمة  تعتبر االشتراطات العامة للتصميم والبناء في  ذا القسم مستوفاة إذا استوفت حاوية السوائ  اشتراطات م يار   6-8-3-1-1

: الحاويات غ ر 4الجزء   -المواصمممممممفات واالختبار   - 1بحاويات الشمممممممحن من المجموعة   ISO 1496-4:1991 الدولية للتوح د القياسمممممممي، رقم
 المكيَّفة الضغط للسوائ  الجافةب وكانت الحاوية مانعة للتنش ل.

بحاويات    ISO 1496-1:1990 ية للتوح د القياسمممي، رقمحاوية الشمممحن المصممممَّمة والمشتبرة وفقا  لم يار المنظمة الدول 6-8-3-1-2
في ذلك وصمممملتها  : حاويات الشممممحن لألغراض العامةب تجهَّز بمعدات تشممممغ ل، بما1الجزء    -المواصممممفات واالختبار  -1الشممممحن من المجموعة 

الشتراطات االختبار المبّ نة في م يار المنظمة   يلزم االمتثال بحاوية الشحن، تكون مصمَّمة لتقوية الجدران الطرفية وتحس ن الكبح الطولي، كما
 ، حسبما ينطبق.ISO 1496-4:1991 الدولية للتوح د القياسي، رقم
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يج  أن تكون حاويات السممممموائ  مانعة للتنش ل. وعندما تسمممممتشدم بطانة لجعل الحاوية مانعة للتنش ل تكون مصمممممنوعة  6-8-3-1-3
تكون وصمالت البطانة  شدمة للبطانة وترك بها مناسمب ن لسمعة الحاوية واالسمتشدام المقصمود منها. كمامن مادة مالئمة. وتكون متانة المادة المسمت 

ووسممممممممممائل إغالقها قادرة على تحّمل الضممممممممممغوط والصممممممممممدمات التي يمكن أن تتعرَّض لها في ظروف المناولة والنقل العادية. ويراعى في حاويات 
 ة عائقا  لعملية تشغ ل أدوات التهوية.تشكل البطانة المستشدم السوائ  المهوَّاة أال

تكون معدات تشمممممغ ل حاويات السممممموائ  المصممممممَّمة لتفريغ حمولتها باإلمالة قادرة على تحّمل كتلة التعبئة اإلجمالية في   6-8-3-1-4
 الوضع المائل.

ئل إغالق مجّهزة بأدوات جزء محّدد من السممق  يزّود بوسمما طرفي أو جدار جانبي أو يمكن سممحبه من سممق  أو ول ما 6-8-3-1-5
 تثب ت تصمَّم بح ا تظهر حالة اإلغالق ألن مراق  على مستوى األرض.

 معدات التشغيل 6-8-3-2
العط  أثناء النقل والمناولة. ويكون باإلمكان  تبنى وسائل الملء والتفريغ وترّت  بح ا تكون محميَّة من خطر الّلي أو 6-8-3-2-1

 الغلق واتجا ه مب نا  بوضوح. والتفريغ ضد فتحها عن غ ر قصد. ويكون وضع الفتح أوتأم ن وسائل الملء 

 ترّت  مغال ق الفتحات بشكل يجّنبها العط  أثناء تشغ ل حاوية السوائ  وملئها وتفريغها. 6-8-3-2-2

إما بواسممممطة الحمل الطبيعي، عن ح ثما يلزم وجود تهوية، تجّهز حاويات السمممموائ  بوسممممائل السممممتبدال الهواء الداخلي،   6-8-3-2-3
بواسممممممطة عناصممممممر نشممممممطة، كالمراوح مثال . وتصمممممممَّم التهوية لمنع تكّون ضممممممغوط سمممممملبية في الحاوية في كافة األوقات.   طريق الفتحات مثال ، أو

تشمممممكل  بشرة اللهوبة بح ا الاأل المواد الباعثة للغازات أو وتصمممممّمم عناصمممممر التهوية في حاويات السممممموائ  المسمممممتشدمة في نقل المواد اللهوبة أو
 مصدرا  لالشتعال.

 الفحص واالختبار 6-8-3-3
ُتشتبر حاويات الشحن التي تستشدم وتتّم صيانتها وتؤ ل كحاويات سوائ  بمقتضى اشتراطات  ذا القسم، وُتعتمد طبقا   6-8-3-3-1

 ، بصيغتها المعدلة.1972، (CSC)لالتفاةية الدولية لسالمة الحاويات 

تفحص حاويات الشمممحن التي تسمممتشدم وتؤ ل كحاويات للسممموائ  بشمممكل دورن طبقا  لالتفاةية الدولية لسمممالمة الحاويات   6-8-3-3-2
(CSC) ،1972.بصيغتها المعدلة ، 

 وضع العالمات 6-8-3-4
توضمممممممع على حاويات الشمممممممحن المسمممممممتشدمة كحاويات للسممممممموائ  لوحة االعتماد واألمان طبقا  لالتفاةية الدولية لسمممممممالمة   6-8-3-4-1

 ، بصيغتها المعدلة.1972، (CSC)الحاويات 

 غير حاويات الشحن BK2و BK1تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب من النوع  اشتراطات 6-8-4

ي يتناولها  ذا القسمممممم القواديس، وحاويات السممممموائ  البحرية، وصمممممناديق السممممموائ  الكب رة، تشممممممل حاويات السممممموائ  الت  6-8-4-1
 وهياول المبادلة، والحاويات الحوضية الشكل، والحاويات األسطوانية، وُحجرات التحم ل في المركبات.

هادات التي تواجهها عادة أثناء  يكفي لتحّمل الصممدمات واإلج تصمممم حاويات السمموائ   ذه وتبنى بح ا تكون قوية بما 6-8-4-2
 في ذلك، حسبما ينطبق، تبديل الشاحنات ووسائط النقل. النقل بما

يتعلق بالمواد المراد نقلها  تسمتوفي المركبات االشمتراطات التي تحدد ا السملطة المشتصمة المسمؤولة عن النقل البرن فيما 6-8-4-3
 في شكل سوائ  وتكون مقبولة لديها.

لسممملطة المشتصمممة على حاويات السممموائ   ذه ويتضممممن مسمممتند الموافقة الرمز الدال على حاويات السممموائ  وفقا  توافق ا 6-8-4-4
 والشتراطات الفحص واالختبار، حسبما ينطبق. 3-2-8-6للفقرة 
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باألحكام الواردة ح ثما تدعو الضممممممممرورة إلى اسممممممممتشدام بطانة الحتجاز البضممممممممائع الشطرة، يج  في  ذه البطانة الوفاء  6-8-4-5
 .3-1-3-8-6 في

 معتمممدة من قبممل السمممممممممممممملطممة المشتصمممممممممممممممة    BK(x) (1 )تظهر ال بممارة التمماليممة على مسممممممممممممممتنممد النقممل: بحمماويممة سمممممممممممممموائمم    6-8-4-6
 ب.approved by the competent authority of ..." 1Bulk container BK(x) ل

 BK3اشتراطات تصميم وتصنيع وفحص واختبار حاويات السوائب المرنة من النوع  6-8-5

 اشتراطات التصميم والتصنيع 6-8-5-1
 يج  أن تكون حاويات السوائ  المرنة مانعة للتنش ل. 6-8-5-1-1

 يج  أن تكون حاويات السوائ  المرنة مغلقة تماما  لمنع تسرب المحتويات. 6-8-5-1-2

 يج  أن تكون حاويات السوائ  المرنة مانعة لتسرب المياه. 6-8-5-1-3

 يج  في أجزاء حاويات السوائ  المرنة المالمسة للبضائع الشطرة بصورة مباشرة: 6-8-5-1-4

 تضع  بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الشطرة؛ أال تتأثر أو )أ(

 مع البضائع الشطرة؛ التفاعل وأال تسب  تأث را  خطرا ، مثل حفز عملية تفاعل أو )ب(

 وأال تسمح بتسرب البضائع الشطرة التي من شأنها تشك ل خطر في ظروف النقل العادية. )ج(

 معدات التشغيل ووسائل المناولة 6-8-5-2
لء  تصنع وسائل الملء والتفريغ بح ا تكون محميَّة من العط  أثناء النقل والمناولة. ويكون باإلمكان تأم ن وسائل الم 6-8-5-2-1

 والتفريغ ضد فتحها عن غ ر قصد.

يج  أن تكون حّماالت حاويات السممممممممممموائ  المرنة، إذا كانت مركبة، قادرة على تحمل الضمممممممممممغط والقوى الدينامية التي  6-8-5-2-2
 يمكن أن تظهر في ظروف المناولة والنقل العادية.

 م المتكرر.يكفي لتحمل االستشدا يج  أن تكون وسائل المناولة قوية بما 6-8-5-2-3

 الفحص واالختبار 6-8-5-3
 يج  في كل نموذج تصميمي لحاويات السوائ  المرنة أن يجتاز بنجاح االختبارات الموصوفة في  ذا الفصل قبل استشدامها.  1- 3- 5- 8- 6

المواد التي تصممممممممنع منها   أوتكرر االختبارات بعد كل تعديل لنموذج التصممممممممميم يغ ر تصممممممممميم حاوية السمممممممموائ  المرنة  6-8-5-3-2
 طريقة تصنيعها. أو

تجرى االختبارات على حاويات السمموائ  المرنة المعدة للنقل. وتمأل حاويات السمموائ  المرنة حتى السممعة القصمموى التي  6-8-5-3-3
إذا كان   المرنة بمواد أخرى إال  تسممتشدم بها، وتوزع المحتويات بشممكل منتظم. ويجوز أن يسممتعاض عن المواد المعتزم نقلها في حاويات السمموائ 

م   ذا سمممممم بطل نتائج التجارب. وعند اسممممممتشدام مادة أخرى في حالة المواد الصمممممملبة، تكون للمادة البديلة نفس الشصممممممائص الف زيائية )الكتلة، حج 
المملوءة بحب بات الرصمماص، لبلول الحب بات، وما إلى ذلك( التي تتصمم  بها المادة المقرر نقلها. ويسمممح باسممتشدام أوزان إضممافية مثل األوياس 

 االختبار. توضع بطريقة تؤثر على نتائج الكتلة الكلية المطلوبة للطرد، شريطة أال

تصمنع حاويات السموائ  المرنة وتشتبر بموج  برنامج ضممان الجودة تقبله السملطة المشتصمة بغية ضممان اسمتيفاء كل   6-8-5-3-4
 ي  ذا الفصل.حاوية مصنعة منها لالشتراطات المب نة ف

 __________ 

 .ب حسبما ينطبق2ب أو ب1بالرقم ب xيج  استبدال  (1) 
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يج  أن تكون حاويات السممممموائ  مانعة للتنش ل. وعندما تسمممممتشدم بطانة لجعل الحاوية مانعة للتنش ل تكون مصمممممنوعة  6-8-3-1-3
تكون وصمالت البطانة  شدمة للبطانة وترك بها مناسمب ن لسمعة الحاوية واالسمتشدام المقصمود منها. كمامن مادة مالئمة. وتكون متانة المادة المسمت 

ووسممممممممممائل إغالقها قادرة على تحّمل الضممممممممممغوط والصممممممممممدمات التي يمكن أن تتعرَّض لها في ظروف المناولة والنقل العادية. ويراعى في حاويات 
 ة عائقا  لعملية تشغ ل أدوات التهوية.تشكل البطانة المستشدم السوائ  المهوَّاة أال

تكون معدات تشمممممغ ل حاويات السممممموائ  المصممممممَّمة لتفريغ حمولتها باإلمالة قادرة على تحّمل كتلة التعبئة اإلجمالية في   6-8-3-1-4
 الوضع المائل.

ئل إغالق مجّهزة بأدوات جزء محّدد من السممق  يزّود بوسمما طرفي أو جدار جانبي أو يمكن سممحبه من سممق  أو ول ما 6-8-3-1-5
 تثب ت تصمَّم بح ا تظهر حالة اإلغالق ألن مراق  على مستوى األرض.

 معدات التشغيل 6-8-3-2
العط  أثناء النقل والمناولة. ويكون باإلمكان  تبنى وسائل الملء والتفريغ وترّت  بح ا تكون محميَّة من خطر الّلي أو 6-8-3-2-1

 الغلق واتجا ه مب نا  بوضوح. والتفريغ ضد فتحها عن غ ر قصد. ويكون وضع الفتح أوتأم ن وسائل الملء 

 ترّت  مغال ق الفتحات بشكل يجّنبها العط  أثناء تشغ ل حاوية السوائ  وملئها وتفريغها. 6-8-3-2-2

إما بواسممممطة الحمل الطبيعي، عن ح ثما يلزم وجود تهوية، تجّهز حاويات السمممموائ  بوسممممائل السممممتبدال الهواء الداخلي،   6-8-3-2-3
بواسممممممطة عناصممممممر نشممممممطة، كالمراوح مثال . وتصمممممممَّم التهوية لمنع تكّون ضممممممغوط سمممممملبية في الحاوية في كافة األوقات.   طريق الفتحات مثال ، أو

تشمممممكل  بشرة اللهوبة بح ا الاأل المواد الباعثة للغازات أو وتصمممممّمم عناصمممممر التهوية في حاويات السممممموائ  المسمممممتشدمة في نقل المواد اللهوبة أو
 مصدرا  لالشتعال.

 الفحص واالختبار 6-8-3-3
ُتشتبر حاويات الشحن التي تستشدم وتتّم صيانتها وتؤ ل كحاويات سوائ  بمقتضى اشتراطات  ذا القسم، وُتعتمد طبقا   6-8-3-3-1

 ، بصيغتها المعدلة.1972، (CSC)لالتفاةية الدولية لسالمة الحاويات 

تفحص حاويات الشمممحن التي تسمممتشدم وتؤ ل كحاويات للسممموائ  بشمممكل دورن طبقا  لالتفاةية الدولية لسمممالمة الحاويات   6-8-3-3-2
(CSC) ،1972.بصيغتها المعدلة ، 

 وضع العالمات 6-8-3-4
توضمممممممع على حاويات الشمممممممحن المسمممممممتشدمة كحاويات للسممممممموائ  لوحة االعتماد واألمان طبقا  لالتفاةية الدولية لسمممممممالمة   6-8-3-4-1

 ، بصيغتها المعدلة.1972، (CSC)الحاويات 

 غير حاويات الشحن BK2و BK1تصميم وبناء واعتماد حاويات السوائب من النوع  اشتراطات 6-8-4

ي يتناولها  ذا القسمممممم القواديس، وحاويات السممممموائ  البحرية، وصمممممناديق السممممموائ  الكب رة، تشممممممل حاويات السممممموائ  الت  6-8-4-1
 وهياول المبادلة، والحاويات الحوضية الشكل، والحاويات األسطوانية، وُحجرات التحم ل في المركبات.

هادات التي تواجهها عادة أثناء  يكفي لتحّمل الصممدمات واإلج تصمممم حاويات السمموائ   ذه وتبنى بح ا تكون قوية بما 6-8-4-2
 في ذلك، حسبما ينطبق، تبديل الشاحنات ووسائط النقل. النقل بما

يتعلق بالمواد المراد نقلها  تسمتوفي المركبات االشمتراطات التي تحدد ا السملطة المشتصمة المسمؤولة عن النقل البرن فيما 6-8-4-3
 في شكل سوائ  وتكون مقبولة لديها.

لسممملطة المشتصمممة على حاويات السممموائ   ذه ويتضممممن مسمممتند الموافقة الرمز الدال على حاويات السممموائ  وفقا  توافق ا 6-8-4-4
 والشتراطات الفحص واالختبار، حسبما ينطبق. 3-2-8-6للفقرة 
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باألحكام الواردة ح ثما تدعو الضممممممممرورة إلى اسممممممممتشدام بطانة الحتجاز البضممممممممائع الشطرة، يج  في  ذه البطانة الوفاء  6-8-4-5
 .3-1-3-8-6 في

 معتمممدة من قبممل السمممممممممممممملطممة المشتصمممممممممممممممة    BK(x) (1 )تظهر ال بممارة التمماليممة على مسممممممممممممممتنممد النقممل: بحمماويممة سمممممممممممممموائمم    6-8-4-6
 ب.approved by the competent authority of ..." 1Bulk container BK(x) ل

 BK3اشتراطات تصميم وتصنيع وفحص واختبار حاويات السوائب المرنة من النوع  6-8-5

 اشتراطات التصميم والتصنيع 6-8-5-1
 يج  أن تكون حاويات السوائ  المرنة مانعة للتنش ل. 6-8-5-1-1

 يج  أن تكون حاويات السوائ  المرنة مغلقة تماما  لمنع تسرب المحتويات. 6-8-5-1-2

 يج  أن تكون حاويات السوائ  المرنة مانعة لتسرب المياه. 6-8-5-1-3

 يج  في أجزاء حاويات السوائ  المرنة المالمسة للبضائع الشطرة بصورة مباشرة: 6-8-5-1-4

 تضع  بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الشطرة؛ أال تتأثر أو )أ(

 مع البضائع الشطرة؛ التفاعل وأال تسب  تأث را  خطرا ، مثل حفز عملية تفاعل أو )ب(

 وأال تسمح بتسرب البضائع الشطرة التي من شأنها تشك ل خطر في ظروف النقل العادية. )ج(

 معدات التشغيل ووسائل المناولة 6-8-5-2
لء  تصنع وسائل الملء والتفريغ بح ا تكون محميَّة من العط  أثناء النقل والمناولة. ويكون باإلمكان تأم ن وسائل الم 6-8-5-2-1

 والتفريغ ضد فتحها عن غ ر قصد.

يج  أن تكون حّماالت حاويات السممممممممممموائ  المرنة، إذا كانت مركبة، قادرة على تحمل الضمممممممممممغط والقوى الدينامية التي  6-8-5-2-2
 يمكن أن تظهر في ظروف المناولة والنقل العادية.

 م المتكرر.يكفي لتحمل االستشدا يج  أن تكون وسائل المناولة قوية بما 6-8-5-2-3

 الفحص واالختبار 6-8-5-3
 يج  في كل نموذج تصميمي لحاويات السوائ  المرنة أن يجتاز بنجاح االختبارات الموصوفة في  ذا الفصل قبل استشدامها.  1- 3- 5- 8- 6

المواد التي تصممممممممنع منها   أوتكرر االختبارات بعد كل تعديل لنموذج التصممممممممميم يغ ر تصممممممممميم حاوية السمممممممموائ  المرنة  6-8-5-3-2
 طريقة تصنيعها. أو

تجرى االختبارات على حاويات السمموائ  المرنة المعدة للنقل. وتمأل حاويات السمموائ  المرنة حتى السممعة القصمموى التي  6-8-5-3-3
إذا كان   المرنة بمواد أخرى إال  تسممتشدم بها، وتوزع المحتويات بشممكل منتظم. ويجوز أن يسممتعاض عن المواد المعتزم نقلها في حاويات السمموائ 

م   ذا سمممممم بطل نتائج التجارب. وعند اسممممممتشدام مادة أخرى في حالة المواد الصمممممملبة، تكون للمادة البديلة نفس الشصممممممائص الف زيائية )الكتلة، حج 
المملوءة بحب بات الرصمماص، لبلول الحب بات، وما إلى ذلك( التي تتصمم  بها المادة المقرر نقلها. ويسمممح باسممتشدام أوزان إضممافية مثل األوياس 

 االختبار. توضع بطريقة تؤثر على نتائج الكتلة الكلية المطلوبة للطرد، شريطة أال

تصمنع حاويات السموائ  المرنة وتشتبر بموج  برنامج ضممان الجودة تقبله السملطة المشتصمة بغية ضممان اسمتيفاء كل   6-8-5-3-4
 ي  ذا الفصل.حاوية مصنعة منها لالشتراطات المب نة ف

 __________ 

 .ب حسبما ينطبق2ب أو ب1بالرقم ب xيج  استبدال  (1) 
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 اختبار السقوط 6-8-5-3-5

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-5-1

 ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا للنموذج التصميمي. 

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-5-2

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

 إسقاط حاوية السوائ  المرنة على سطح مستهدف غ ر مرن وأفقي. ويكون السطح المستهدف:يتم   6-8-5-3-5-3

 يكفي لعدم تحركه؛ متماسكا  وضشما  بما )أ(

 ومنبسطا  وخاليا  من الع وب الموض ية التي يمكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛ )ب(

 ل للعط  بسب  االختبارات؛يكفي لعدم تشو ه تحت ظروف االختبار وغ ر قاب  وصلبا  بما )ج(

 يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائ  المرنة بكاملها على السطح. وواسعا  بما )د(

 وعق  اإلسقاط، تعاد حاوية السوائ  المرنة إلى الوضع القائم لمعاينتها. 

 يحس  ارتفاع السقوط بموج : 6-8-5-3-5-4

 م. III  :0.8مجموعة التعبئة  

 تياز االختبار:معاي ر اج 6-8-5-3-5-5

ثقوب  يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسمممرب طأيف بسمممب  االصمممطدام، من مواضمممع اإلغالق أو يج  أال )أ(
يعتبر قصممورا  في حاوية البضممائع السممائبة، شممريطة عدم حدوث مزيد من التسممرب   الغرز على سممب ل المثال، ال

 بعد إعادة الحاوية إلى الوضع القائم؛

 التصريف.  عل حاوية السوائ  السائلة غ ر مأمون نقلها ألغراض اإلنقاذ أو عدم حدوث عط  يج  )ب( 

 اختبار الرفع من أعلى 6-8-5-3-6

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-6-1

 ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-6-2

 المرنة بمقدار ستة أمثال كتلتها اإلجمالية القصوى، مع توزيع الحمولة بشكل منتظم.تمأل حاوية السوائ   

 ترفع حاوية السوائ  المرنة بالطريقة المصممة لرفعها حتى ترتفع عن األرض وتبقى في  ذا الوضع لمدة خمس دقائق.  3- 6- 3- 5- 8- 6

مرابط رفعهما يجعمل الحماويمة غ ر ممأمونمة   ائم  المرنمة أومعماي ر اجتيماز االختبمار: عمدم حمدوث عطم  في حماويمة السممممممممممممممو  6-8-5-3-6-4
 المناولة، وعدم حدوث فقد في المحتويات. النقل أو في

 اختبار االنقالب 6-8-5-3-7

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-7-1

 ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 
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 لالختباراإلعداد  6-8-5-3-7-2

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

تقل  حاوية السمموائ  المرنة على أن جزء من سممطحها العلون عن طريق رفع الجزء الجانبي إلى أبعد مسممافة من حافة   6-8-5-3-7-3
 اإلسقاط على سطح مستهدف غ ر مرن وأفقي. ويكون السطح المستهدف:

 يكفي لعدم تحركه؛ تماسكا  وضشما  بمام )أ(

 ومنبسطا  وخاليا  من الع وب الموض ية التي يمكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛ )ب(

 يكفي لعدم تشو ه تحت ظروف االختبار وغ ر قابل للعط  بسب  االختبارات؛ وصلبا  بما )ج(

 ملها على السطح.يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائ  المرنة بكا وواسعا  بما )د(

 يحدد ارتفاع االنقالب لجميع حاويات السوائ  المرنة على النحو التالي: 6-8-5-3-7-4

 م. III  :0.8مجموعة التعبئة  

يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسممممرب طأيف بسممممب  االصممممطدام، من مواضممممع  معاي ر اجتياز االختبار: يج  أال 6-8-5-3-7-5
 التسرب. يعتبر قصورا  في حاوية السوائ  المرنة، شريطة عدم حدوث مزيد من سب ل المثال، الثقوب الغرز على  اإلغالق أو

 اختبار االستقامة 6-8-5-3-8

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-8-1

 من الجان ، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.  ينطبق على جميع حاويات السوائ  المرنة المصممة للرفع من أعلى أو  

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-8-2

 في المائة من سعتها وحتى إجمالي كتلتها القصوى المسموح بها.   95يقل عن  ال  تمأل حاوية السوائ  المرنة بما  

متر/ثانية إلى وضمممع قائم فوق األرض، بواسمممطة ما  0,1تقل عن  ترفع حاوية السممموائ  الملقاة على جانبها، بسمممرعة ال 6-8-5-3-8-3
 بط الرفع.يتجاوز نص  عدد مرا ال

مرابط رفعها يجعل الحاوية غ ر مأمونة في   معاي ر اجتياز االختبار: عدم حدوث عط  في حاوية السمممممموائ  المرنة أو 6-8-5-3-8-4
 المناولة. النقل أو

 اختبار التمزق  6-8-5-3-9

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-9-1

 اختبارا للنموذج التصميمي.ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه  

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-9-2

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

مم في حاوية السممموائ  المرنة و ي ملقاة على األرض، يشترق بالكامل جميع طبقات جدار   300يتم إحداث حز طوله   6-8-5-3-9-3
من المحور الرئيسممممي لحاوية السمممموائ  المرنة، في منتصمممم  المسممممافة ب ن السممممطح   45ºالحاوية من أحد الجوان  العريضممممة. ويكون الحز بزاوية 

السموائ  المرنة لحمل مضماف موزع توزيعا  منتظما  يعادل ضمع  الكتلة اإلجمالية    السمفلي والمسمتوى العلون للمحتويات. وبعد ذلك تعرَّض حاوية
تقل عن خمس عشمممممممرة دةيقة. وبعد إزالة الحمولة اإلضمممممممافية، ترفع من األرض حاوية  القصممممممموى للعبوة. ويج  اإلبقاء على  ذه الحمولة لمدة ال

 لى  ذا الوضع لمدة خمس عشرة دةيقة.من الجان ، وتبقى ع السوائ  المرنة المصممة للرفع من أعلى أو

 في المائة من طوله األصلي. 25يمتد الحز ألوثر من  معاي ر اجتياز االختبار: ال 6-8-5-3-9-4
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 اختبار السقوط 6-8-5-3-5

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-5-1

 ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا للنموذج التصميمي. 

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-5-2

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

 إسقاط حاوية السوائ  المرنة على سطح مستهدف غ ر مرن وأفقي. ويكون السطح المستهدف:يتم   6-8-5-3-5-3

 يكفي لعدم تحركه؛ متماسكا  وضشما  بما )أ(

 ومنبسطا  وخاليا  من الع وب الموض ية التي يمكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛ )ب(

 ل للعط  بسب  االختبارات؛يكفي لعدم تشو ه تحت ظروف االختبار وغ ر قاب  وصلبا  بما )ج(

 يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائ  المرنة بكاملها على السطح. وواسعا  بما )د(

 وعق  اإلسقاط، تعاد حاوية السوائ  المرنة إلى الوضع القائم لمعاينتها. 

 يحس  ارتفاع السقوط بموج : 6-8-5-3-5-4

 م. III  :0.8مجموعة التعبئة  

 تياز االختبار:معاي ر اج 6-8-5-3-5-5

ثقوب  يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسمممرب طأيف بسمممب  االصمممطدام، من مواضمممع اإلغالق أو يج  أال )أ(
يعتبر قصممورا  في حاوية البضممائع السممائبة، شممريطة عدم حدوث مزيد من التسممرب   الغرز على سممب ل المثال، ال

 بعد إعادة الحاوية إلى الوضع القائم؛

 التصريف.  عل حاوية السوائ  السائلة غ ر مأمون نقلها ألغراض اإلنقاذ أو عدم حدوث عط  يج  )ب( 

 اختبار الرفع من أعلى 6-8-5-3-6

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-6-1

 ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-6-2

 المرنة بمقدار ستة أمثال كتلتها اإلجمالية القصوى، مع توزيع الحمولة بشكل منتظم.تمأل حاوية السوائ   

 ترفع حاوية السوائ  المرنة بالطريقة المصممة لرفعها حتى ترتفع عن األرض وتبقى في  ذا الوضع لمدة خمس دقائق.  3- 6- 3- 5- 8- 6

مرابط رفعهما يجعمل الحماويمة غ ر ممأمونمة   ائم  المرنمة أومعماي ر اجتيماز االختبمار: عمدم حمدوث عطم  في حماويمة السممممممممممممممو  6-8-5-3-6-4
 المناولة، وعدم حدوث فقد في المحتويات. النقل أو في

 اختبار االنقالب 6-8-5-3-7

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-7-1

 ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي. 
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 لالختباراإلعداد  6-8-5-3-7-2

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

تقل  حاوية السمموائ  المرنة على أن جزء من سممطحها العلون عن طريق رفع الجزء الجانبي إلى أبعد مسممافة من حافة   6-8-5-3-7-3
 اإلسقاط على سطح مستهدف غ ر مرن وأفقي. ويكون السطح المستهدف:

 يكفي لعدم تحركه؛ تماسكا  وضشما  بمام )أ(

 ومنبسطا  وخاليا  من الع وب الموض ية التي يمكن أن تؤثر على نتائج االختبار؛ )ب(

 يكفي لعدم تشو ه تحت ظروف االختبار وغ ر قابل للعط  بسب  االختبارات؛ وصلبا  بما )ج(

 ملها على السطح.يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائ  المرنة بكا وواسعا  بما )د(

 يحدد ارتفاع االنقالب لجميع حاويات السوائ  المرنة على النحو التالي: 6-8-5-3-7-4

 م. III  :0.8مجموعة التعبئة  

يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسممممرب طأيف بسممممب  االصممممطدام، من مواضممممع  معاي ر اجتياز االختبار: يج  أال 6-8-5-3-7-5
 التسرب. يعتبر قصورا  في حاوية السوائ  المرنة، شريطة عدم حدوث مزيد من سب ل المثال، الثقوب الغرز على  اإلغالق أو

 اختبار االستقامة 6-8-5-3-8

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-8-1

 من الجان ، بوصفه اختبارا  للنموذج التصميمي.  ينطبق على جميع حاويات السوائ  المرنة المصممة للرفع من أعلى أو  

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-8-2

 في المائة من سعتها وحتى إجمالي كتلتها القصوى المسموح بها.   95يقل عن  ال  تمأل حاوية السوائ  المرنة بما  

متر/ثانية إلى وضمممع قائم فوق األرض، بواسمممطة ما  0,1تقل عن  ترفع حاوية السممموائ  الملقاة على جانبها، بسمممرعة ال 6-8-5-3-8-3
 بط الرفع.يتجاوز نص  عدد مرا ال

مرابط رفعها يجعل الحاوية غ ر مأمونة في   معاي ر اجتياز االختبار: عدم حدوث عط  في حاوية السمممممموائ  المرنة أو 6-8-5-3-8-4
 المناولة. النقل أو

 اختبار التمزق  6-8-5-3-9

 نطاق التطب ق 6-8-5-3-9-1

 اختبارا للنموذج التصميمي.ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه  

 اإلعداد لالختبار 6-8-5-3-9-2

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

مم في حاوية السممموائ  المرنة و ي ملقاة على األرض، يشترق بالكامل جميع طبقات جدار   300يتم إحداث حز طوله   6-8-5-3-9-3
من المحور الرئيسممممي لحاوية السمممموائ  المرنة، في منتصمممم  المسممممافة ب ن السممممطح   45ºالحاوية من أحد الجوان  العريضممممة. ويكون الحز بزاوية 

السموائ  المرنة لحمل مضماف موزع توزيعا  منتظما  يعادل ضمع  الكتلة اإلجمالية    السمفلي والمسمتوى العلون للمحتويات. وبعد ذلك تعرَّض حاوية
تقل عن خمس عشمممممممرة دةيقة. وبعد إزالة الحمولة اإلضمممممممافية، ترفع من األرض حاوية  القصممممممموى للعبوة. ويج  اإلبقاء على  ذه الحمولة لمدة ال

 لى  ذا الوضع لمدة خمس عشرة دةيقة.من الجان ، وتبقى ع السوائ  المرنة المصممة للرفع من أعلى أو

 في المائة من طوله األصلي. 25يمتد الحز ألوثر من  معاي ر اجتياز االختبار: ال 6-8-5-3-9-4
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 اختبار التنض د 6-8-5-3-10

 نطاق التطب ق 3-10-1- 5- 8- 6

 التصميمي.ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا  للنموذج  

 اإلعداد لالختبار 3-10-2- 5- 8- 6

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

تعرَّض حاوية السمممموائ  المرنة لقوة توضممممع على سممممطحها العلون تعادل أربعة أمثال سممممعة التحم ل الشاصممممة بالتصممممميم   3-10-3- 5- 8- 6
 ساعة. 24لمدة 

 بعد إزالة الحمل. يحدث فقد في المحتويات في أثناء االختبار أو معاي ر اجتياز االختبار: ال 3-10-4- 5- 8- 6

 تقرير االختبار 6-8-5-4
 المرنة: يصال تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التفاص ل التالية على األقل، ويتاح لمستشدمي حاوية السوائ  6-8-5-4-1

 اسم وعنوان مرفق االختبار؛ -1

 وعنوان مقدم الطل  )ح ثما كان ذلك مناسبا (؛اسم  -2

 رمز وح د مم ز لتقرير االختبار؛ -3

 تاري  تقرير االختبار؛ -4

 صانع حاوية السوائ  المرنة؛ -5

  إلى ذلك(  وصممممم  النموذج التصمممممميمي لحاوية السممممموائ  المرنة )مثل األبعاد والمواد ووسمممممائل اإلغالق والسممممممك وما  -6
 و/أو صورة )صور(؛

 سعة القصوى/الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها؛ال -7

 خصائص المحتويات المشتبرة، مثل حجم الجسيمات في حالة المواد الصلبة؛ -8

 وص  االختبار ونتائجه؛ -9

 توةيع تقرير االختبار واسم الموقّ ع وصفته. -10

  التي أعدت من أجل النقل قد جرى اختبار ا وفقا  لألحكاميتضمممممممن تقرير االختبار بيانات تف د بأن حاوية السمممممموائ  المرنة   6-8-5-4-2
 مكونات أخرى قد يبطل صالح تها. وتقدم نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة. المناسبة من  ذا الفصل وأن استشدام طرائق تعبئة أو

 وضع العالمات 6-8-5-5

يج  أن تحمل كل حاوية سموائ  مرنة مصمنوعة ومعدة لالسمتشدام وفقا  لهذه الالئحة عالمات دائمة مقروءة توضمع في   6-8-5-5-1
 يلي: مم، وأن تب ن ما 24يقل ارتفاع الحروف واألرقام والرموز عن   مكان تسهل رؤيته. ويج  أال

 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات  )أ(

الصمهريج النقال  حاويات السموائ  المرنة أو آخر غ ر إثبات أن العبوة أوال يسمتشدم  ذا الرمز في أن غرض  
 3-6 أو 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 ؛BK3الرمز  )ب(
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 ي اعتمد لها النموذج التصميمي:حرف كب ر يش ر إلى مجموعة )مجموعات( التعبئة الت  )ج(

 Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 شهر وسنة الصنع )آخر رقم ن(؛ )د(

الحروف الدالة على البلد المرخّ ص بتشصمممميص العالمة، المبّ نة بالعالمة المم زة المسممممتشدمة في المركبات في نظام  )ه( 
 ؛ ( 2) المرور الدولي 

 تحدد ا السلطة المشتصة؛  ذلك من عالمات التعرف على حاوية السوائ  المرنة كما رمز الصانع وغ ر  اسم أو  )و(

 حمل اختبار التنض د بالك لوغرام؛ )ز(

 الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها بالك لوغرامات. )ح(

 ن العالمات المطلوبة في  من )أ( إلى )ح( ويتم الفصمممل بوضممموح ب   توضمممع العالمات وفقا  للتسممملسمممل الوارد في الفقرات الفرعية  
 بمسافة وتعرض بطريقة تتيح سهولة التعرف على جميع أجزاء العالمة.   ذه الفقرات الفرعية بشرطة مائلة مثال  أو 

 مثال على العالمات 6-8-5-5-2

 BK3/Z/11 09 

 RUS/NTT/MK-14-10 

 56000/14000 

 

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 اختبار التنض د 6-8-5-3-10

 نطاق التطب ق 3-10-1- 5- 8- 6

 التصميمي.ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائ  المرنة بوصفه اختبارا  للنموذج  

 اإلعداد لالختبار 3-10-2- 5- 8- 6

 تمأل حاوية السوائ  المرنة حتى كتلتها اإلجمالية القصوى المسموح بها. 

تعرَّض حاوية السمممموائ  المرنة لقوة توضممممع على سممممطحها العلون تعادل أربعة أمثال سممممعة التحم ل الشاصممممة بالتصممممميم   3-10-3- 5- 8- 6
 ساعة. 24لمدة 

 بعد إزالة الحمل. يحدث فقد في المحتويات في أثناء االختبار أو معاي ر اجتياز االختبار: ال 3-10-4- 5- 8- 6

 تقرير االختبار 6-8-5-4
 المرنة: يصال تقرير عن نتائج االختبار يتضمن التفاص ل التالية على األقل، ويتاح لمستشدمي حاوية السوائ  6-8-5-4-1

 اسم وعنوان مرفق االختبار؛ -1

 وعنوان مقدم الطل  )ح ثما كان ذلك مناسبا (؛اسم  -2

 رمز وح د مم ز لتقرير االختبار؛ -3

 تاري  تقرير االختبار؛ -4

 صانع حاوية السوائ  المرنة؛ -5

  إلى ذلك(  وصممممم  النموذج التصمممممميمي لحاوية السممممموائ  المرنة )مثل األبعاد والمواد ووسمممممائل اإلغالق والسممممممك وما  -6
 و/أو صورة )صور(؛

 سعة القصوى/الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها؛ال -7

 خصائص المحتويات المشتبرة، مثل حجم الجسيمات في حالة المواد الصلبة؛ -8

 وص  االختبار ونتائجه؛ -9

 توةيع تقرير االختبار واسم الموقّ ع وصفته. -10

  التي أعدت من أجل النقل قد جرى اختبار ا وفقا  لألحكاميتضمممممممن تقرير االختبار بيانات تف د بأن حاوية السمممممموائ  المرنة   6-8-5-4-2
 مكونات أخرى قد يبطل صالح تها. وتقدم نسشة من تقرير االختبار للسلطة المشتصة. المناسبة من  ذا الفصل وأن استشدام طرائق تعبئة أو

 وضع العالمات 6-8-5-5

يج  أن تحمل كل حاوية سموائ  مرنة مصمنوعة ومعدة لالسمتشدام وفقا  لهذه الالئحة عالمات دائمة مقروءة توضمع في   6-8-5-5-1
 يلي: مم، وأن تب ن ما 24يقل ارتفاع الحروف واألرقام والرموز عن   مكان تسهل رؤيته. ويج  أال

 ؛ رمز األمم المتحدة للعبوات  )أ(

الصمهريج النقال  حاويات السموائ  المرنة أو آخر غ ر إثبات أن العبوة أوال يسمتشدم  ذا الرمز في أن غرض  
 3-6 أو 2-6 أو 1-6حاويات الغاز المتعددة العناصمر تمتثل لالشمتراطات ذات الصملة الواردة في الفصمل   أو
 .8-6 أو 7-6 أو 6-6 أو 5-6 أو

 ؛BK3الرمز  )ب(
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 ي اعتمد لها النموذج التصميمي:حرف كب ر يش ر إلى مجموعة )مجموعات( التعبئة الت  )ج(

 Z  لمجموعة التعبئةIII  فقط؛ 

 شهر وسنة الصنع )آخر رقم ن(؛ )د(

الحروف الدالة على البلد المرخّ ص بتشصمممميص العالمة، المبّ نة بالعالمة المم زة المسممممتشدمة في المركبات في نظام  )ه( 
 ؛ ( 2) المرور الدولي 

 تحدد ا السلطة المشتصة؛  ذلك من عالمات التعرف على حاوية السوائ  المرنة كما رمز الصانع وغ ر  اسم أو  )و(

 حمل اختبار التنض د بالك لوغرام؛ )ز(

 الكتلة اإلجمالية القصوى المسموح بها بالك لوغرامات. )ح(

 ن العالمات المطلوبة في  من )أ( إلى )ح( ويتم الفصمممل بوضممموح ب   توضمممع العالمات وفقا  للتسممملسمممل الوارد في الفقرات الفرعية  
 بمسافة وتعرض بطريقة تتيح سهولة التعرف على جميع أجزاء العالمة.   ذه الفقرات الفرعية بشرطة مائلة مثال  أو 

 مثال على العالمات 6-8-5-5-2

 BK3/Z/11 09 

 RUS/NTT/MK-14-10 

 56000/14000 

 

 __________ 

للسمممممم ر على الطرق أو   1949العالمة المم زة لدولة التسممممممج ل المسممممممتشدمة في الشمممممماحنات ذات المحرع والمقطورات في النقل الدولي، مثال  وفق اتفاةية جنيف لعام  (2)
 للس ر على الطرق. 1968اتفاةية ف  نا لعام 
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 9-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة  

 مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف ال  الهياكلذات 
 عامةالشتراطات االنطاق التطبيق و  6-9-1
مصممممنوعة من البالسممممتيك المقوى ال هياولالعلى الصممممهاريج النقالة ذات  2-9-6تنطبق االشممممتراطات الواردة في القسممممم  6-9-1-1

ع    بجميع وسممائط النقل. وباإلضممافة إلى اشممتراطات  ذا   9و 8و  2-6و 1-6و 1-5و  3و 1باأللياف لنقل البضممائع الشطرة من الفئات أو الشممُّ
د خالف ذلك، تُ  حالة  لة، في بصيغتها المعدّ ،  1972ستوفى االشتراطات المنطبقة من االتفاةية الدولية لسالمة الحاويات لعام الفصل، وما لم يحدَّ

 من البالستيك المقوى باأللياف ينطبق عليه تعريف بالحاويةب وفقا  لتلك االتفاةية. هيكلأن صهريج نقال متعدد الوسائط ذن 

 ال تنطبق اشتراطات  ذا الفصل على الصهاريج النقالة البحرية. 6-9-1-2

الصممهاريج النقالة المصممنوعة من البالسممتيك  هياولعلى  2-7-6سممم والق 2-4تنطبق االشممتراطات الواردة في الفصممل   6-9-1-3
 صهريج نقال واالشتراطات اإلضافية المب َّنة في  ذا الفصل.   هيكل المقوى باأللياف باستثناء االشتراطات المتعلقة باستشدام المواد المعدنية في بناء 

والتكنولوجية، يجوز تعديل االشممممممتراطات التقنية الواردة في  ذا الفصممممممل بترت بات بديلة. ويتع ن أن واعترافا  باإلنجازات العلمية  6-9-1-4
النقال المصمنوع   توفر  ذه الترت بات البديلة مسمتوى أمان ال يقل عما تكفله اشمتراطات  ذا الفصمل فيما يتصمل بالتوافق مع المواد المنقولة وقدرة الصمهريج 

لياف على مقاومة الصممدمات وظروف التحم ل والحريق. وفي حالة النقل الدولي، يتع ن أن تعتمد السمملطات المشتصممة  المقوى باأل  من البالسممتيك 
 المعنية الترت بات البديلة التي تنطبق على الصهاريج النقالة المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف.

 لمصنوعة من البالستيك المقوى باألليافاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة ا 6-9-2
 تعاريف 6-9-2-1

بالمواد المعدنية )بالفوالذ الدق ق  باسممتثناء التعاريف المتعلقة    1- 2- 7- 6ألغراض  ذا القسممم، تنطبق التعاريف الواردة في   
 صهريج نقال. هيكلالحب باتب وبالفوالذ الطرنب وبالفوالذ المرجعيب( لبناء 

 مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف:ال الهياولوباإلضافة إلى ذلك، تنطبق التعاريف التالية على الصهاريج النقالة ذات 

 الصهريج المعرَّض مباشرة للجو؛ هيكل جزءتعني الطبقة الشارجية 

 واة في بوليمر متصلد بالحرارة أو بوليمر متلدن بالحرارة )قاَل (؛ يعني مادة تتكون من تعزيزات ليأية و/أو تعزيزات جسيمية محت البالستيك المقوى باأللياف  

يعني عملية بناء هياول من البالستيك المقوى باأللياف، ح ا يتم وضع تعزيزات مستمرة )فت ل أو شريط أو غ ر ذلك(، إما مشربة الل  الفت لي  
 دّوار. ويكون الشكل، عموما ،  و سطح الجزء الدوراني ويمكن أن يتكون من أغطية؛مسبقا  بمادة رابطة أو مشربة أثناء عملية الل ، على شياق  

 باأللياف يعني جزءا  مغلقا  من شكل أسطواني ذن حجم داخلي مشصص لتشزين المواد الكيميائية ونقلها؛المصنوع من البالستيك المقوى  الهيكل

مصممممنوع من البالسممممتيك المقوى باأللياف وأغطية، ومزودا  بمعدات  هيكليجا  ذا يعني صممممهر الصممممهريج المصممممنوع من البالسممممتيك المقوى باأللياف 
 تشغ ل وتجه زات أمان وغ ر ا من المعدات المثبَّتة؛

 تعني ةيمة مم زة لنطاق درجة الحرارة الذن يحدث عنده التحول الزجاجي؛درجة حرارة التحول الزجاجي 

 ستيك المقوى، التي يتم في إطار ا وضع التعزيزات والراتنج على قال ؛يعني عملية قولبة البالتشك ل الطبقات يدويّا  

 صهريج من البالستيك المقوى باأللياف تحول دون التَّماس مع البضائع الشطرة الجارن نقلها؛ لهيكلتعني طبقة على السطح الداخلي البطانة 

 ملتوية أو ملصقة فيما ب نها على شكل صفائح من طول وسمك مشتلف ن؛ تعني تعزيزات ليأية مصنوعة من ألياف عشوائية أو مفرومة أو  اللفافة 

 هيكلالصمممهريج، ُبن ت بالتوازن مع بناء  لهيكلتعني ع نة من البالسمممتيك المقوى باأللياف، يج  أن تكون ممثلة الصمممهريج الموازية   هيكلع نة 
 الصهريج الموازية مسطحة أو منحنية؛ هيكلع نة    الصهريج نفسه. ويمكن أن تكون  هيكلالصهريج إذا تعذَّر استشدام قطع من 
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 9-6الفصل 
 اشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة  

 مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف ال  الهياكلذات 
 عامةالشتراطات االنطاق التطبيق و  6-9-1

مصممممنوعة من البالسممممتيك المقوى ال هياولالعلى الصممممهاريج النقالة ذات  2-9-6تنطبق االشممممتراطات الواردة في القسممممم  6-9-1-1
ع    بجميع وسممائط النقل. وباإلضممافة إلى اشممتراطات  ذا   9و 8و  2-6و 1-6و 1-5و  3و 1باأللياف لنقل البضممائع الشطرة من الفئات أو الشممُّ

د خالف ذلك، تُ  حالة  لة، في بصيغتها المعدّ ،  1972ستوفى االشتراطات المنطبقة من االتفاةية الدولية لسالمة الحاويات لعام الفصل، وما لم يحدَّ
 من البالستيك المقوى باأللياف ينطبق عليه تعريف بالحاويةب وفقا  لتلك االتفاةية. هيكلأن صهريج نقال متعدد الوسائط ذن 

 ال تنطبق اشتراطات  ذا الفصل على الصهاريج النقالة البحرية. 6-9-1-2

الصممهاريج النقالة المصممنوعة من البالسممتيك  هياولعلى  2-7-6سممم والق 2-4تنطبق االشممتراطات الواردة في الفصممل   6-9-1-3
 صهريج نقال واالشتراطات اإلضافية المب َّنة في  ذا الفصل.   هيكل المقوى باأللياف باستثناء االشتراطات المتعلقة باستشدام المواد المعدنية في بناء 

والتكنولوجية، يجوز تعديل االشممممممتراطات التقنية الواردة في  ذا الفصممممممل بترت بات بديلة. ويتع ن أن واعترافا  باإلنجازات العلمية  6-9-1-4
النقال المصمنوع   توفر  ذه الترت بات البديلة مسمتوى أمان ال يقل عما تكفله اشمتراطات  ذا الفصمل فيما يتصمل بالتوافق مع المواد المنقولة وقدرة الصمهريج 

لياف على مقاومة الصممدمات وظروف التحم ل والحريق. وفي حالة النقل الدولي، يتع ن أن تعتمد السمملطات المشتصممة  المقوى باأل  من البالسممتيك 
 المعنية الترت بات البديلة التي تنطبق على الصهاريج النقالة المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف.

 لمصنوعة من البالستيك المقوى باألليافاشتراطات تصميم وبناء وفحص واختبار الصهاريج النقالة ا 6-9-2

 تعاريف 6-9-2-1
بالمواد المعدنية )بالفوالذ الدق ق  باسممتثناء التعاريف المتعلقة    1- 2- 7- 6ألغراض  ذا القسممم، تنطبق التعاريف الواردة في   

 صهريج نقال. هيكلالحب باتب وبالفوالذ الطرنب وبالفوالذ المرجعيب( لبناء 

 مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف:ال الهياولوباإلضافة إلى ذلك، تنطبق التعاريف التالية على الصهاريج النقالة ذات 

 الصهريج المعرَّض مباشرة للجو؛ هيكل جزءتعني الطبقة الشارجية 

 واة في بوليمر متصلد بالحرارة أو بوليمر متلدن بالحرارة )قاَل (؛ يعني مادة تتكون من تعزيزات ليأية و/أو تعزيزات جسيمية محت البالستيك المقوى باأللياف  

يعني عملية بناء هياول من البالستيك المقوى باأللياف، ح ا يتم وضع تعزيزات مستمرة )فت ل أو شريط أو غ ر ذلك(، إما مشربة الل  الفت لي  
 دّوار. ويكون الشكل، عموما ،  و سطح الجزء الدوراني ويمكن أن يتكون من أغطية؛مسبقا  بمادة رابطة أو مشربة أثناء عملية الل ، على شياق  

 باأللياف يعني جزءا  مغلقا  من شكل أسطواني ذن حجم داخلي مشصص لتشزين المواد الكيميائية ونقلها؛المصنوع من البالستيك المقوى  الهيكل

مصممممنوع من البالسممممتيك المقوى باأللياف وأغطية، ومزودا  بمعدات  هيكليجا  ذا يعني صممممهر الصممممهريج المصممممنوع من البالسممممتيك المقوى باأللياف 
 تشغ ل وتجه زات أمان وغ ر ا من المعدات المثبَّتة؛

 تعني ةيمة مم زة لنطاق درجة الحرارة الذن يحدث عنده التحول الزجاجي؛درجة حرارة التحول الزجاجي 

 ستيك المقوى، التي يتم في إطار ا وضع التعزيزات والراتنج على قال ؛يعني عملية قولبة البالتشك ل الطبقات يدويّا  

 صهريج من البالستيك المقوى باأللياف تحول دون التَّماس مع البضائع الشطرة الجارن نقلها؛ لهيكلتعني طبقة على السطح الداخلي البطانة 

 ملتوية أو ملصقة فيما ب نها على شكل صفائح من طول وسمك مشتلف ن؛ تعني تعزيزات ليأية مصنوعة من ألياف عشوائية أو مفرومة أو  اللفافة 

 هيكلالصمممهريج، ُبن ت بالتوازن مع بناء  لهيكلتعني ع نة من البالسمممتيك المقوى باأللياف، يج  أن تكون ممثلة الصمممهريج الموازية   هيكلع نة 
 الصهريج الموازية مسطحة أو منحنية؛ هيكلع نة    الصهريج نفسه. ويمكن أن تكون  هيكلالصهريج إذا تعذَّر استشدام قطع من 
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 الصهريج؛ هيكلتعني ع نة مأخوذة من   الع نة التمث لية

يعني طريقة لبناء بالسممتيك مقوى باأللياف يتم بموجبها وضممع التعزيزات الجافة في قال  مطابق، أو قال  أحادن الجان  ذن كيس  الراتنج حقن
من خالل اسممتشدام الضممغط الشارجي في المدخل و/أو اسممتعمال ضممغط فرال كامل أو  نج السممائل في ذلك الجزء  تفريغ، أو غ ر ذلك، ويتم وضممع الرات 

 جزئي في فتحة التهوية؛ 

 التصميم؛   أحمال الصهريج المطلوبة لتحّمل  هيكل تعني طبقات البالستيك المقوى باأللياف من    الطبقة الهيكلية 

يعني لفافة رةيقة ذات درجة امتصمممماص عالية مسممممتشدمة في طبقات منتج مصممممنوع من بالسممممتيك مقوى باأللياف، ح ا ُيشممممترط وجود محتوى   الحجاب
 ومنع التسرب، وغ ر ذلك(.  مكون فائض قال  بوليمرن )استواء السطح، والمقاومة الكيميائية، 

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-9-2-2
مصمممنوعة من البالسمممتيك المقوى باأللياف. العلى الصمممهاريج النقالة   2- 2- 7- 6و  1- 7- 6االشمممتراطات الواردة في   تنطبق  6-9-2-2-1

-7-6: 7-6الصممهريج المصممنوع من البالسممتيك المقوى باأللياف، تسممتثنى االشممتراطات التالية الواردة في الفصممل  هيكلوفيما يتعلق بمسمماحات  
ألوعية  الصممممممهاريج وتبنى وفقا  الشممممممتراطات مدونة معتمدة   هياول. وتصمممممممَّم 14-2-2-7-6و  13-2-2-7-6و 1-9-2-2-7-6و 2-2-1

 الضغط تنطبق على المواد المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف تعترف بها السلطة المشتصة. 

 وباإلضافة إلى ذلك، تنطبق االشتراطات التالية. 

 نظام الجودة لدى الصانع 6-9-2-2-2
من نظام الجودة جميع العناصممممممر واالشممممممتراطات واألحكام التي اعتمد ا الصممممممانع، ويكون موثقا  بأسمممممملوب منهجي يتضمممممم  6-9-2-2-2-1

 ومنظم، في شكل سياسات وإجراءات وتوج هات خطية.

 تتضمن المحتويات بوجه خاص بيانا  كافيا  لما يلي: 6-9-2-2-2-2

 المنَتج وجودته؛الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العامل ن بشأن تصميم  )أ(

 وتقنيات مراةبة التصميم والتحقق منه، والعمليات واإلجراءات التي سُتستشدم عند تصميم الصهاريج النقالة؛  )ب( 

 والتوج هات التي سُتستشدم في الصناعة ومراةبة الجودة وضمان الجودة وتوج هات تشغ ل العملية؛ )ج(

 وبيانات االختبار وبيانات المعايرة؛وسجالت الجودة، مثل تقارير الفحص  )د(

 ؛ 4- 2- 2- 2- 9- 6واستعراضات اإلدارة لضمان التشغ ل الفعال لنظام الجودة المنبثق عن المراجعات وفقا  لمم   ) م( 

 والعملية التي تب ن كيأية استيفاء اشتراطات الزبون؛ )و(

 وعملية مراةبة المستندات ومراجعتها؛ )ز(

النقالة غ ر المسمممتوفية لالشمممتراطات، والعناصمممر المشمممتراة، والمواد الجارن تجه ز ا،    ووسمممائل مراةبة الصمممهاريج )ح(
 والمواد النهائية؛

 وبرامج تدري  العامل ن المعن  ن وإجراءات تأ  لهم. )ط(

 ك المقوى باأللياف:من البالستي  مصنوع كل صهريج نقال في حالة  بموج  نظام الجودة، يج  استيفاء المتطلبات الدنيا التالية   3- 2- 2- 2- 9- 6

 استشدام خطة للفحص واالختبار؛ )أ(

 وإجراء الفحص البصرن؛ )ب(

 والتحقق من اتجاه وضع األلياف والنسبة الوزنية عن طريق عملية مراةبة موثقة؛ )ج(

 من الوثائق؛ والتحقق من جودة األلياف والراتنج وخصائصهما عن طريق شهادات أو غ ر ا )د(

 

403 

 ة البطانات وخصائصها عن طريق شهادات أو غ ر ا من الوثائق؛والتحقق من جود ) م(

ل المتلدن بالحرارة أو درجة   )و( تصممل  الراتنج المتصمملد بالحرارة،  والتحقق مما ينطبق من خصممائص الراتنج المشممكَّ
د وفقا  لمم  باركول بوسائل مباشرة أو غ ر مباشرة )مثل اختبار -9-6أو القياس الحرارن بالمسح التفاضلي( تحدَّ

)ه(  2-1-7-2-9-6 لمممممممممممم   صهريج موازية وفقا    هيكلأو باختبار تمدد ع نة تمث لية أو ع نة   )ح(،2-7-1-2
 ساعة؛ 100لمدة 

ما بعد    وعمليات وتوث ق ما ينطبق من عمليات تشمممك ل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصمممل  الراتنج المتلدن بالحرارة   )ز(
 التصل ؛

قطعة من    والتحقق منها في المسممممممممتقبل )مثال    هاالصممممممممهريج وحفظها ألغراض فحصمممممممم  هياولواالحتفاظ بع نات  )ح(
 سنوات. 5فتحة الدخول( لمدة 

 مراجعة نظام الجودة 6-9-2-2-2-4

-9-6إلى  1-2-2-2-9-6 فييجرى تق يم في البدء لنظام الجودة لتحديد ما إذا كان مسممممتوفيا  لالشممممتراطات الواردة  
 بما يرضي السلطة المشتصة. 2-2-2-3

 ُيشطر الصانع بنتائج المراجعة. ويتضمن اإلخطار نتائج المراجعة وأن إجراءات تصحيحية مطلوبة. 

. وُتبلَّغ تقارير وتطبيقه نظام الجودة على الصممممانع محافظةتجرى مراجعات دورية ترضممممي السمممملطة المشتصممممة لضمممممان  
 المراجعات الدورية إلى الصانع.

 المحافظة على نظام الجودة 6-9-2-2-2-5

 وفعاال . مناسبايحافي الصانع على نظام الجودة كما اعُتمد حتى يظل  

وتقيَّم التغ  رات المقترحة لتحديد   ويشطر الصممانع السمملطة المشتصممة التي اعتمدت نظام الجودة بأن تغ  رات يعتزم إجراء ا.  
 .3-2-2-2-9-6إلى  1-2-2-2-9-6نظام الجودة المعدل سيستوفي اشتراطات   ما إذا كان

 المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف الهياول 6-9-2-2-3

العناصممر الهيكلية إلطار  ب  ُتربط  مأمونة المصممنوعة من البالسممتيك المقوى باأللياف مزودة بتوصمم لة   الهياول يج  أن تكون   6-9-2-2-3-1
المصممممممنوعة من البالسممممممتيك المقوى باأللياف ومرابط إطار الصممممممهريج في أن تركزات إجهاد   الهياول الصممممممهريج النقال. ويج  أال تتسممممممب  دعامات 

 في جميع ظروف التشغ ل واالختبار.وذلك وفقا  لألحكام المذكورة في  ذا الفصل كل الهي  لبنيةالمسموح به   موض ية تتجاوز التصميم 

                لدرجات الحرارة يتراوح  تصمممممممممميمي  نطاقالصمممممممممهاريج من مواد مناسمممممممممبة قادرة على االشمممممممممتغال ضممممممممممن  هياولتصمممممممممنع  6-9-2-2-3-2
د السممممممممممملطة المشتصمممممممممممة في البلد 50ºس و 40º- ب ن   النقل نطاقات درجات الحرارة الشاصمممممممممممة بظروف مناخية   الذن تجرن فيه عملية س، ما لم تحدّ 

دة أوثر قساوة )مثل عناصر  أو   (. التسش ن تشغ لية محدَّ

 ومع االشتراطات التالية:  15- 5- 2- 7- 6إلى    12- 5- 2- 7- 6، يج  أن يكون متوافقا  مع تسش ن إذا ُروّ   نظام  6-9-2-2-3-3

الصمهريج درجة الحرارة   بهيكلالمدمجة أو المتصملة   التسمش نشمغ ل القصموى لعناصمر أال تتجاوز درجة حرارة الت  )أ(
 التصميمية القصوى للصهريج؛

درجمة    وتراقمَ  وُتسممممممممممممممتشمدم بح ما ال تتجماوز درجمة حرارة الممادة المنقولمة  التسممممممممممممممش نتصمممممممممممممممَّم عنماصممممممممممممممر  وأن   )ب(
ضممغَط التشممغ ل األقصممى   عند ا الضممغط الداخليالتصممميمية القصمموى للصممهريج أو القيمة التي يتجاوز   الحرارة

 المسموح به؛

الصمممهريج فيما يتعلق باآلثار    هيكلالشاصمممة به فحص   التسمممش نالصمممهريج وعناصمممر   مكوناتويج  أن تتيح   )ج(
 المفرط. للتسش نالمحتملة 
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 الصهريج؛ هيكلتعني ع نة مأخوذة من   الع نة التمث لية

يعني طريقة لبناء بالسممتيك مقوى باأللياف يتم بموجبها وضممع التعزيزات الجافة في قال  مطابق، أو قال  أحادن الجان  ذن كيس  الراتنج حقن
من خالل اسممتشدام الضممغط الشارجي في المدخل و/أو اسممتعمال ضممغط فرال كامل أو  نج السممائل في ذلك الجزء  تفريغ، أو غ ر ذلك، ويتم وضممع الرات 

 جزئي في فتحة التهوية؛ 

 التصميم؛   أحمال الصهريج المطلوبة لتحّمل  هيكل تعني طبقات البالستيك المقوى باأللياف من    الطبقة الهيكلية 

يعني لفافة رةيقة ذات درجة امتصمممماص عالية مسممممتشدمة في طبقات منتج مصممممنوع من بالسممممتيك مقوى باأللياف، ح ا ُيشممممترط وجود محتوى   الحجاب
 ومنع التسرب، وغ ر ذلك(.  مكون فائض قال  بوليمرن )استواء السطح، والمقاومة الكيميائية، 

 االشتراطات العامة للتصميم والبناء 6-9-2-2
مصمممنوعة من البالسمممتيك المقوى باأللياف. العلى الصمممهاريج النقالة   2- 2- 7- 6و  1- 7- 6االشمممتراطات الواردة في   تنطبق  6-9-2-2-1

-7-6: 7-6الصممهريج المصممنوع من البالسممتيك المقوى باأللياف، تسممتثنى االشممتراطات التالية الواردة في الفصممل  هيكلوفيما يتعلق بمسمماحات  
ألوعية  الصممممممهاريج وتبنى وفقا  الشممممممتراطات مدونة معتمدة   هياول. وتصمممممممَّم 14-2-2-7-6و  13-2-2-7-6و 1-9-2-2-7-6و 2-2-1

 الضغط تنطبق على المواد المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف تعترف بها السلطة المشتصة. 

 وباإلضافة إلى ذلك، تنطبق االشتراطات التالية. 

 نظام الجودة لدى الصانع 6-9-2-2-2
من نظام الجودة جميع العناصممممممر واالشممممممتراطات واألحكام التي اعتمد ا الصممممممانع، ويكون موثقا  بأسمممممملوب منهجي يتضمممممم  6-9-2-2-2-1

 ومنظم، في شكل سياسات وإجراءات وتوج هات خطية.

 تتضمن المحتويات بوجه خاص بيانا  كافيا  لما يلي: 6-9-2-2-2-2

 المنَتج وجودته؛الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العامل ن بشأن تصميم  )أ(

 وتقنيات مراةبة التصميم والتحقق منه، والعمليات واإلجراءات التي سُتستشدم عند تصميم الصهاريج النقالة؛  )ب( 

 والتوج هات التي سُتستشدم في الصناعة ومراةبة الجودة وضمان الجودة وتوج هات تشغ ل العملية؛ )ج(

 وبيانات االختبار وبيانات المعايرة؛وسجالت الجودة، مثل تقارير الفحص  )د(

 ؛ 4- 2- 2- 2- 9- 6واستعراضات اإلدارة لضمان التشغ ل الفعال لنظام الجودة المنبثق عن المراجعات وفقا  لمم   ) م( 

 والعملية التي تب ن كيأية استيفاء اشتراطات الزبون؛ )و(

 وعملية مراةبة المستندات ومراجعتها؛ )ز(

النقالة غ ر المسمممتوفية لالشمممتراطات، والعناصمممر المشمممتراة، والمواد الجارن تجه ز ا،    ووسمممائل مراةبة الصمممهاريج )ح(
 والمواد النهائية؛

 وبرامج تدري  العامل ن المعن  ن وإجراءات تأ  لهم. )ط(

 ك المقوى باأللياف:من البالستي  مصنوع كل صهريج نقال في حالة  بموج  نظام الجودة، يج  استيفاء المتطلبات الدنيا التالية   3- 2- 2- 2- 9- 6

 استشدام خطة للفحص واالختبار؛ )أ(

 وإجراء الفحص البصرن؛ )ب(

 والتحقق من اتجاه وضع األلياف والنسبة الوزنية عن طريق عملية مراةبة موثقة؛ )ج(

 من الوثائق؛ والتحقق من جودة األلياف والراتنج وخصائصهما عن طريق شهادات أو غ ر ا )د(
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 ة البطانات وخصائصها عن طريق شهادات أو غ ر ا من الوثائق؛والتحقق من جود ) م(

ل المتلدن بالحرارة أو درجة   )و( تصممل  الراتنج المتصمملد بالحرارة،  والتحقق مما ينطبق من خصممائص الراتنج المشممكَّ
د وفقا  لمم  باركول بوسائل مباشرة أو غ ر مباشرة )مثل اختبار -9-6أو القياس الحرارن بالمسح التفاضلي( تحدَّ

)ه(  2-1-7-2-9-6 لمممممممممممم   صهريج موازية وفقا    هيكلأو باختبار تمدد ع نة تمث لية أو ع نة   )ح(،2-7-1-2
 ساعة؛ 100لمدة 

ما بعد    وعمليات وتوث ق ما ينطبق من عمليات تشمممك ل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصمممل  الراتنج المتلدن بالحرارة   )ز(
 التصل ؛

قطعة من    والتحقق منها في المسممممممممتقبل )مثال    هاالصممممممممهريج وحفظها ألغراض فحصمممممممم  هياولواالحتفاظ بع نات  )ح(
 سنوات. 5فتحة الدخول( لمدة 

 مراجعة نظام الجودة 6-9-2-2-2-4

-9-6إلى  1-2-2-2-9-6 فييجرى تق يم في البدء لنظام الجودة لتحديد ما إذا كان مسممممتوفيا  لالشممممتراطات الواردة  
 بما يرضي السلطة المشتصة. 2-2-2-3

 ُيشطر الصانع بنتائج المراجعة. ويتضمن اإلخطار نتائج المراجعة وأن إجراءات تصحيحية مطلوبة. 

. وُتبلَّغ تقارير وتطبيقه نظام الجودة على الصممممانع محافظةتجرى مراجعات دورية ترضممممي السمممملطة المشتصممممة لضمممممان  
 المراجعات الدورية إلى الصانع.

 المحافظة على نظام الجودة 6-9-2-2-2-5

 وفعاال . مناسبايحافي الصانع على نظام الجودة كما اعُتمد حتى يظل  

وتقيَّم التغ  رات المقترحة لتحديد   ويشطر الصممانع السمملطة المشتصممة التي اعتمدت نظام الجودة بأن تغ  رات يعتزم إجراء ا.  
 .3-2-2-2-9-6إلى  1-2-2-2-9-6نظام الجودة المعدل سيستوفي اشتراطات   ما إذا كان

 المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف الهياول 6-9-2-2-3

العناصممر الهيكلية إلطار  ب  ُتربط  مأمونة المصممنوعة من البالسممتيك المقوى باأللياف مزودة بتوصمم لة   الهياول يج  أن تكون   6-9-2-2-3-1
المصممممممنوعة من البالسممممممتيك المقوى باأللياف ومرابط إطار الصممممممهريج في أن تركزات إجهاد   الهياول الصممممممهريج النقال. ويج  أال تتسممممممب  دعامات 

 في جميع ظروف التشغ ل واالختبار.وذلك وفقا  لألحكام المذكورة في  ذا الفصل كل الهي  لبنيةالمسموح به   موض ية تتجاوز التصميم 

                لدرجات الحرارة يتراوح  تصمممممممممميمي  نطاقالصمممممممممهاريج من مواد مناسمممممممممبة قادرة على االشمممممممممتغال ضممممممممممن  هياولتصمممممممممنع  6-9-2-2-3-2
د السممممممممممملطة المشتصمممممممممممة في البلد 50ºس و 40º- ب ن   النقل نطاقات درجات الحرارة الشاصمممممممممممة بظروف مناخية   الذن تجرن فيه عملية س، ما لم تحدّ 

دة أوثر قساوة )مثل عناصر  أو   (. التسش ن تشغ لية محدَّ

 ومع االشتراطات التالية:  15- 5- 2- 7- 6إلى    12- 5- 2- 7- 6، يج  أن يكون متوافقا  مع تسش ن إذا ُروّ   نظام  6-9-2-2-3-3

الصمهريج درجة الحرارة   بهيكلالمدمجة أو المتصملة   التسمش نشمغ ل القصموى لعناصمر أال تتجاوز درجة حرارة الت  )أ(
 التصميمية القصوى للصهريج؛

درجمة    وتراقمَ  وُتسممممممممممممممتشمدم بح ما ال تتجماوز درجمة حرارة الممادة المنقولمة  التسممممممممممممممش نتصمممممممممممممممَّم عنماصممممممممممممممر  وأن   )ب(
ضممغَط التشممغ ل األقصممى   عند ا الضممغط الداخليالتصممميمية القصمموى للصممهريج أو القيمة التي يتجاوز   الحرارة

 المسموح به؛

الصمممهريج فيما يتعلق باآلثار    هيكلالشاصمممة به فحص   التسمممش نالصمممهريج وعناصمممر   مكوناتويج  أن تتيح   )ج(
 المفرط. للتسش نالمحتملة 
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 الصهاريج من العناصر الوظيأية التالية: هياولتتأل   6-9-2-2-3-4

 بطانة؛ -

 ؛هيكليةطبقة  -

 طبقة خارجية. -

 يمكن الجمع ب ن الطبقت ن إذا استوف ت جميع المعاي ر الوظيأية المطبقة. مالحظة:
األسماسمي لتوف ر المقاومة الكيميائية  الصممهريج المصمممم باعتباره الحاجز    هيكلالبطانة الداخلية  ي العنصممر الداخلي من   6-9-2-2-3-5

خطر مع المحتويات أو تشمممممممكل مركبات خطرة وأن ضمممممممع  كب ر في الطبقة الهيكلية  تفاعل قلها، لمنع أن  على المدى البع د فيما يتعلق بالمواد المراد ن 
 .3-1-7-2-9-6عبر البطانة الداخلية. ويتم التحقق من التوافق الكيميائي وفقا  لم   بسب  تسرب المنتجات 

 ويمكن أن تكون البطانة الداخلية بطانة من البالستيك المقوى باأللياف أو بطانة متلدنة بالحرارة. 

 تتأل  البطانات المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف من المكون ن التال  ن: 6-9-2-2-3-6

ة بحجاب، متوافقة مع الراتنج الطبقة السمممطحية )بالطبقة الهالميةب(: طبقة سمممطحية مناسمممبة غنية بالراتنج، معزز  )أ(
في المائة، وأن  30كتلة األلياف في  ذه الطبقة من لمحتوى لومع المحتويات. ويج  أن يكون الحد األقصمممى  

 ملم؛ 0,60وسمكها األقصى  0,25يكون سمكها األدنى 

 2ل/م 900  مم، تحتون على األقل على 2طبقة )طبقات( تقوية: طبقة أو عدة طبقات ذات سمممممممممممك أدنى قدره  )ب(
في الممائمة، مما لم يتم   30من اللفمافمة الزجماجيمة أو األليماف المفروممة، على أال يقمل محتوى الكتلمة الزجماجيمة عن  

 إثبات أمان مكاف  لمحتوى زجاجي أقل.

م عملية لحام  إذا كانت البطانة تتكون من ألواح متلدنة بالحرارة، وج  أن ُتلَحم فيما ب نها بالشممممممكل المطلوب، باسممممممتشدا 6-9-2-2-3-7
ابل فعالة وباالستعانة بعامل ن مؤ َّل ن. وعالوة على ذلك، يج  أن تكون البطانات الملحومة ذات طبقة من وسائط موصلة كهربائيا  موضوعة مق

 كلية.سطح الّتماس غ ر السائل للحامات لتسه ل اختبار الشرارة. وتكفل طريقة مناسبة االلتحام الدائم ب ن البطانات والطبقة الهي 

 2-3-2-9-6و  1-3-2-2-9-6و 12-2-2-7-6تصممَّم الطبقة الهيكلية بح ا تتحمل أحمال التصمميم وفقا  لممممممممممممممم  6-9-2-2-3-8
 .6-3-2-9-6و 4-3-2-9-6و

أو الطالء حممايمة كمافيمة للطبقمات الهيكليمة لوعماء الصممممممممممممممهريج من التعرض   يجم  أن توفر الطبقمة الشمارجيمة من الراتنج 6-9-2-2-3-9
 الب ئي والتشغ لي، بما في ذلك األشعة فوق البنفسجية والضباب المالح، والتعرض العرضي للحموالت.

 الراتنجات 6-9-2-2-3-10

 وفقا لتوصيات المورّ د. ويمكن أن تكون  ذه الراتنجات: يعاَلج مشلوط الراتنج 
 راتنجات البول يستر غ ر المشبعة؛ -

 راتنجات إستر الف ن ل؛ -

 راتنج اإليبوكسي؛ -

 الراتنجات الف نولية؛ -

 الراتنجات المتلدنة بالحرارة. -

د وفقا  ل    س على األقل 20º، أعلى بمقدار 1- 1- 7- 2- 9- 6 ويج  أن تكون درجة حرارة التشمممممممممممموه الحرارن للراتنج، التي تحدَّ
د في  لهيكلمن درجة الحرارة التصميمية القصوى   س.70º، على أال تقل بأن حال من األحوال عن 2-3-2-2-9-6الصهريج كما  و محدَّ
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 مواد التقوية 6-9-2-2-3-11

 المتعلقة بالطبقة الهيكلية. يتم اختيار مواد تقوية الطبقات الهيكلية بح ا تستوفي االشتراطات   

وفقا  لم يار المنظمة    ECRأو    Cوفيما يتعلق بالسمممممطح الداخلي، يج  أن ُتسمممممتشدم ألياف زجاجية لبطانة من نوع أدنى  
بات . وال يجوز اسمممتشدام ُحج  متلدنة بالحرارة للبطانة الداخلية إال عندما يتم إث ISO 2078:1993 + Amd 1:2015الدولية لتوح د المقاييس 

 توافقها مع المحتويات المراد نقلها.

 المواد المضافة 6-9-2-2-3-12

يج  أال تتسممب  المواد المضممافة الالزمة لتصممل   الراتنج، مثل المواد الحفازة والمواد المسممرّ عة والمواد المصمملّ دة والمواد  
، مع مراعاة مدة التصميم  المممممُممممعّدة ألصبال وما إلى ذلك، في إضعاف  واأللوان وا التم ي ية وكذلك المواد المستشدمة لتحس ن الصهريج، مثل الحشوات  

 ومدة حرارته المتوقعة. 

الصممهاريج المصممنوعة من البالسممتيك المقوى باأللياف ومرابطها ومعدات تشممغ لها ومعداتها بح ا تتحمل  هياولتصمممَّم  6-9-2-2-3-13
دون فقممدان المحتويممات )غ ر   6-3-2-9-6و  4-3-2-9-6و  2-3-2-9-6و  3-2-2-9-6و  12-2-2-7-6الشممممممممممممممحنممات المممذكورة في  

 المتسربة من خالل أن فتحات إلزالة الغاز( خالل فترة التصميم. وميات الغاز

 س60ºعلى  ف هااشتراطات خاصة لنقل المواد التي ال تزيد نقطة الوميض  6-9-2-2-3-14

ممممممممممممم البالستيك المقوى باأللياف والم تبنى الصهاريج المصنوعة من   6-9-2-2-3-14-1 والتي ال تزيد نقطة    3ة لنقل السوائل اللهوبة من الرتبة  عدّ مممممممممممممُ
 س بح ا تكفل إزالة الكهرباء اإلستاتية من مشتل  األجزاء المكونة لها لتجن  تراوم الشحنات الشطرة.60ºعلى   ف هاالوميض 

د ا القياسمممات   هيكلطح داخل  يج  أال تتجاوز المقاومة الكهربائية للسممم  6-9-2-2-3-14-2   ويمكن . أوم 9(10)الصمممهريج وخارجه كما تحدّ 
 .كربونية أو معدنية شبكة مثل ب نية، توص ل ألواح أو الراتنج في مضافة مواد باستشدام ذلك تحق ق

 أوم. 7(10) يج  أال تتجاوز مقاومة التفريغ األرضي كما حددتها القياسات 6-9-2-2-3-14-3

  الصممممممهريج كهربائيا  ببعضممممممها البعض وباألجزاء المعدنية من معدات التشممممممغ ل والمعدات   هيكل يج  توصمممممم ل جميع مكونات   6-9-2-2-3-14-4
 أوم. 10الصهريج وبالمركبة. ويج  أال تتجاوز المقاومة الكهربائية ب ن المكونات والمعدات التي يالمس بعضها بعضا   المكونة لهيكل

الصممهريج وفقا    هيكل صممهريج مصممنَّع أو ع نة من   هيكل تقاس مقاومة السممطح الكهربائية ومقاومة التفريغ في البداية على كل   6-9-2-2-3-14-5
 عط  يتطل  اإلصالح، يج  إعادة ةياس المقاومة الكهربائية. ل الصهريج    هيكل  تعرض لطريقة تقر ا السلطة المشتصة. وفي حالة  

، على ُيذكردةيقة، دون حدوث تسمممممممرب  30ج بح ا تتحمل آثار الغمر الكامل في النار لمدة تصممممممممَّم أوعية الصمممممممهاري  6-9-2-2-3-15
. ويمكن االسمتغناء عن االختبار بموافقة السملطة المشتصمة في الحاالت التي 5-1-7-2-9-6النحو المحدد في اشمتراطات االختبار الواردة في 

 رات تصاميم صهاريج مشابهة.اختبا المستمدة منيمكن ف ها تقديم ما يكفي من األدلة 

 من البالستيك المقوى باأللياف المصنوعة الهياولعملية بناء   6-9-2-2-3-16

أو غ ر ا من عمليات اإلنتاج المركبة المناسمممممبة   الراتنج  حقنُتسمممممتشدم عملية الل  الفت لي أو تشمممممك ل الطبقات يدوّيا  أو  6-9-2-2-3-16-1
 صهاريج من البالستيك المقوى باأللياف. هياوللبناء  

د في مواصممممممممممممممفممات اإلجراءات المقررة، على أن يتراوح الحممد  6-9-2-2-3-16-2 يجمم  أن يكون وزن األليمماف المعززة مطممابقمما  للوزن المحممدَّ
دة في  األ أنواع  من أوثر أو واحد نوع وُيسممتشدم. المائة في  0−في المائة و 10األقصممى المسممموح به ب ن + وفي  11-3-2-2-9-6لياف المحدَّ

 الصهاريج. هياولمواصفات اإلجراءات المقررة في تعزيز 

ُتسممتشدم أن حشمموة أو مواد صممبغية مضممافة   . وال10-3-2-2-9-6يكون نظام الراتنج أحد أنظمة الراتنج المحددة في   6-9-2-2-3-16-3
 تتداخل مع اللون الطبيعي للراتنج باستثناء ما تسمح به مواصفات اإلجراءات المقررة.
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 الصهاريج من العناصر الوظيأية التالية: هياولتتأل   6-9-2-2-3-4

 بطانة؛ -

 ؛هيكليةطبقة  -

 طبقة خارجية. -

 يمكن الجمع ب ن الطبقت ن إذا استوف ت جميع المعاي ر الوظيأية المطبقة. مالحظة:
األسماسمي لتوف ر المقاومة الكيميائية  الصممهريج المصمممم باعتباره الحاجز    هيكلالبطانة الداخلية  ي العنصممر الداخلي من   6-9-2-2-3-5

خطر مع المحتويات أو تشمممممممكل مركبات خطرة وأن ضمممممممع  كب ر في الطبقة الهيكلية  تفاعل قلها، لمنع أن  على المدى البع د فيما يتعلق بالمواد المراد ن 
 .3-1-7-2-9-6عبر البطانة الداخلية. ويتم التحقق من التوافق الكيميائي وفقا  لم   بسب  تسرب المنتجات 

 ويمكن أن تكون البطانة الداخلية بطانة من البالستيك المقوى باأللياف أو بطانة متلدنة بالحرارة. 

 تتأل  البطانات المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف من المكون ن التال  ن: 6-9-2-2-3-6

ة بحجاب، متوافقة مع الراتنج الطبقة السمممطحية )بالطبقة الهالميةب(: طبقة سمممطحية مناسمممبة غنية بالراتنج، معزز  )أ(
في المائة، وأن  30كتلة األلياف في  ذه الطبقة من لمحتوى لومع المحتويات. ويج  أن يكون الحد األقصمممى  

 ملم؛ 0,60وسمكها األقصى  0,25يكون سمكها األدنى 

 2ل/م 900  مم، تحتون على األقل على 2طبقة )طبقات( تقوية: طبقة أو عدة طبقات ذات سمممممممممممك أدنى قدره  )ب(
في الممائمة، مما لم يتم   30من اللفمافمة الزجماجيمة أو األليماف المفروممة، على أال يقمل محتوى الكتلمة الزجماجيمة عن  

 إثبات أمان مكاف  لمحتوى زجاجي أقل.

م عملية لحام  إذا كانت البطانة تتكون من ألواح متلدنة بالحرارة، وج  أن ُتلَحم فيما ب نها بالشممممممكل المطلوب، باسممممممتشدا 6-9-2-2-3-7
ابل فعالة وباالستعانة بعامل ن مؤ َّل ن. وعالوة على ذلك، يج  أن تكون البطانات الملحومة ذات طبقة من وسائط موصلة كهربائيا  موضوعة مق

 كلية.سطح الّتماس غ ر السائل للحامات لتسه ل اختبار الشرارة. وتكفل طريقة مناسبة االلتحام الدائم ب ن البطانات والطبقة الهي 

 2-3-2-9-6و  1-3-2-2-9-6و 12-2-2-7-6تصممَّم الطبقة الهيكلية بح ا تتحمل أحمال التصمميم وفقا  لممممممممممممممم  6-9-2-2-3-8
 .6-3-2-9-6و 4-3-2-9-6و

أو الطالء حممايمة كمافيمة للطبقمات الهيكليمة لوعماء الصممممممممممممممهريج من التعرض   يجم  أن توفر الطبقمة الشمارجيمة من الراتنج 6-9-2-2-3-9
 الب ئي والتشغ لي، بما في ذلك األشعة فوق البنفسجية والضباب المالح، والتعرض العرضي للحموالت.

 الراتنجات 6-9-2-2-3-10

 وفقا لتوصيات المورّ د. ويمكن أن تكون  ذه الراتنجات: يعاَلج مشلوط الراتنج 
 راتنجات البول يستر غ ر المشبعة؛ -

 راتنجات إستر الف ن ل؛ -

 راتنج اإليبوكسي؛ -

 الراتنجات الف نولية؛ -

 الراتنجات المتلدنة بالحرارة. -

د وفقا  ل    س على األقل 20º، أعلى بمقدار 1- 1- 7- 2- 9- 6 ويج  أن تكون درجة حرارة التشمممممممممممموه الحرارن للراتنج، التي تحدَّ
د في  لهيكلمن درجة الحرارة التصميمية القصوى   س.70º، على أال تقل بأن حال من األحوال عن 2-3-2-2-9-6الصهريج كما  و محدَّ
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 مواد التقوية 6-9-2-2-3-11

 المتعلقة بالطبقة الهيكلية. يتم اختيار مواد تقوية الطبقات الهيكلية بح ا تستوفي االشتراطات   

وفقا  لم يار المنظمة    ECRأو    Cوفيما يتعلق بالسمممممطح الداخلي، يج  أن ُتسمممممتشدم ألياف زجاجية لبطانة من نوع أدنى  
بات . وال يجوز اسمممتشدام ُحج  متلدنة بالحرارة للبطانة الداخلية إال عندما يتم إث ISO 2078:1993 + Amd 1:2015الدولية لتوح د المقاييس 

 توافقها مع المحتويات المراد نقلها.

 المواد المضافة 6-9-2-2-3-12

يج  أال تتسممب  المواد المضممافة الالزمة لتصممل   الراتنج، مثل المواد الحفازة والمواد المسممرّ عة والمواد المصمملّ دة والمواد  
، مع مراعاة مدة التصميم  المممممُممممعّدة ألصبال وما إلى ذلك، في إضعاف  واأللوان وا التم ي ية وكذلك المواد المستشدمة لتحس ن الصهريج، مثل الحشوات  

 ومدة حرارته المتوقعة. 

الصممهاريج المصممنوعة من البالسممتيك المقوى باأللياف ومرابطها ومعدات تشممغ لها ومعداتها بح ا تتحمل  هياولتصمممَّم  6-9-2-2-3-13
دون فقممدان المحتويممات )غ ر   6-3-2-9-6و  4-3-2-9-6و  2-3-2-9-6و  3-2-2-9-6و  12-2-2-7-6الشممممممممممممممحنممات المممذكورة في  

 المتسربة من خالل أن فتحات إلزالة الغاز( خالل فترة التصميم. وميات الغاز

 س60ºعلى  ف هااشتراطات خاصة لنقل المواد التي ال تزيد نقطة الوميض  6-9-2-2-3-14

ممممممممممممم البالستيك المقوى باأللياف والم تبنى الصهاريج المصنوعة من   6-9-2-2-3-14-1 والتي ال تزيد نقطة    3ة لنقل السوائل اللهوبة من الرتبة  عدّ مممممممممممممُ
 س بح ا تكفل إزالة الكهرباء اإلستاتية من مشتل  األجزاء المكونة لها لتجن  تراوم الشحنات الشطرة.60ºعلى   ف هاالوميض 

د ا القياسمممات   هيكلطح داخل  يج  أال تتجاوز المقاومة الكهربائية للسممم  6-9-2-2-3-14-2   ويمكن . أوم 9(10)الصمممهريج وخارجه كما تحدّ 
 .كربونية أو معدنية شبكة مثل ب نية، توص ل ألواح أو الراتنج في مضافة مواد باستشدام ذلك تحق ق

 أوم. 7(10) يج  أال تتجاوز مقاومة التفريغ األرضي كما حددتها القياسات 6-9-2-2-3-14-3

  الصممممممهريج كهربائيا  ببعضممممممها البعض وباألجزاء المعدنية من معدات التشممممممغ ل والمعدات   هيكل يج  توصمممممم ل جميع مكونات   6-9-2-2-3-14-4
 أوم. 10الصهريج وبالمركبة. ويج  أال تتجاوز المقاومة الكهربائية ب ن المكونات والمعدات التي يالمس بعضها بعضا   المكونة لهيكل

الصممهريج وفقا    هيكل صممهريج مصممنَّع أو ع نة من   هيكل تقاس مقاومة السممطح الكهربائية ومقاومة التفريغ في البداية على كل   6-9-2-2-3-14-5
 عط  يتطل  اإلصالح، يج  إعادة ةياس المقاومة الكهربائية. ل الصهريج    هيكل  تعرض لطريقة تقر ا السلطة المشتصة. وفي حالة  

، على ُيذكردةيقة، دون حدوث تسمممممممرب  30ج بح ا تتحمل آثار الغمر الكامل في النار لمدة تصممممممممَّم أوعية الصمممممممهاري  6-9-2-2-3-15
. ويمكن االسمتغناء عن االختبار بموافقة السملطة المشتصمة في الحاالت التي 5-1-7-2-9-6النحو المحدد في اشمتراطات االختبار الواردة في 

 رات تصاميم صهاريج مشابهة.اختبا المستمدة منيمكن ف ها تقديم ما يكفي من األدلة 

 من البالستيك المقوى باأللياف المصنوعة الهياولعملية بناء   6-9-2-2-3-16

أو غ ر ا من عمليات اإلنتاج المركبة المناسمممممبة   الراتنج  حقنُتسمممممتشدم عملية الل  الفت لي أو تشمممممك ل الطبقات يدوّيا  أو  6-9-2-2-3-16-1
 صهاريج من البالستيك المقوى باأللياف. هياوللبناء  

د في مواصممممممممممممممفممات اإلجراءات المقررة، على أن يتراوح الحممد  6-9-2-2-3-16-2 يجمم  أن يكون وزن األليمماف المعززة مطممابقمما  للوزن المحممدَّ
دة في  األ أنواع  من أوثر أو واحد نوع وُيسممتشدم. المائة في  0−في المائة و 10األقصممى المسممموح به ب ن + وفي  11-3-2-2-9-6لياف المحدَّ

 الصهاريج. هياولمواصفات اإلجراءات المقررة في تعزيز 

ُتسممتشدم أن حشمموة أو مواد صممبغية مضممافة   . وال10-3-2-2-9-6يكون نظام الراتنج أحد أنظمة الراتنج المحددة في   6-9-2-2-3-16-3
 تتداخل مع اللون الطبيعي للراتنج باستثناء ما تسمح به مواصفات اإلجراءات المقررة.

- 405 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

406 

 معاي ر التصميم 6-9-2-3

يا   المصمممممممنوعة من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف قابال  لتحل ل قوى اإلجهاد رياضممممممميا  أو تجريب  الهياول يتع ن أن يكون تصمممممممميم   6-9-2-3-1
 السلطة المشتصة.  باستشدام مقاييس االنفعال بالمقاومة أو بطرائق أخرى تعتمد ا 

المصممممنوعة من البالسممممتيك المقوى باأللياف وتبنى بح ا تتحمل ضممممغط االختبار. وترد أحكام خاصممممة   الهياولتصمممممَّم  6-9-2-3-2
، أو في الحكم الشاص  5- 2- 4من قائمة البضمممممممممممممائع الشطرة والوارد في    10 العمود لمواد مع نة في توجيه الصمممممممممممممهاريج النقالة المنطبق والمب َّن في  

المصممنوع الهيكل . وال يقل الحد األدنى لجدار  3-5-2-4من قائمة البضممائع الشطرة والوارد في  11المب َّن في العمود   المتعلق بالصممهريج النقال، 
مك المب َّن في   .4-2-9-6من البالستيك المقوى باأللياف عن السُّ

د، يتع ن أال يتسممب  التشمموه النسممبي للحد األقصممى لمقاومة الشممد مقيسمما  ب  6-9-2-3-3   هيكلملم/ملم في   عند ضممغط االختبار المحدَّ
ل شممقوق صممغ رة، ومن ثم ال يكون أوبر من النقطة األولى لل اختبارات  في   المقيسممةكسممر الناتج عن اسممتطالة الراتنج أو تلفه، الصممهريج في تشممكُّ

 )ج(.2-1-7-2-9-6 الشد المب َّنة في

د في  6-9-2-3-4 ، 10-2-2-7-6فيما يتعلق بضمممممممممممغط االختبار الداخلي، يتع ن أال يتجاوز ضمممممممممممغط التصمممممممممممميم الشارجي المحدَّ
د في  األحمال االسممممممممتاتيةوضممممممممغط  د للتصممممممممميم   في حالةلمحتويات ل الجاذبية االسممممممممتاتية  أحمال، و 12-2-2-7-6المحدَّ الثقل األقصممممممممى المحدَّ

لطبقات، ضمن سطح التشك ل المرك  لفي االتجاه الطولي، واالتجاه المحيطي، وأن اتجاه آخر    (FC)  معاي ر التعطلو ، القصوى   ملءال درجةو 
 القيمة التالية:

𝐹𝐹𝐹𝐹 ≤ 1
𝐾𝐾 

𝐾𝐾 ح ا: = 𝐾𝐾0 × 𝐾𝐾1 × 𝐾𝐾2 × 𝐾𝐾3 × 𝐾𝐾4 × 𝐾𝐾5 

 ح ا:

K  4ةيمة دنيا قدر ا   يساون. 

0K  0ساون ي المتانة. وفيما يتعلق بالتصميم العام،   معامل وK  0أو أوثر. وُتضَرب ةيمة  5,1  ةيمةK    عامل مفي
معمدني كماممل بمما في ذلمك   هيكملحممايمة من التل  تتكون من  على    الهيكمل  يشممممممممممممممتمملمن اثن ن مما لم  

 عناصر هيكلية طولية وعرضية؛

2K  د بالصيغة التالية:م و  عامل يتعلق بتد ور في الشصائص المادية بسب  التمدد والتقادم. ويحدَّ
𝐾𝐾1 =

1
𝛼𝛼𝛼𝛼 

د وفقمما  لم  يمثمملب  βعممامممل التمممدد وبم  يمثمملب  αح مما ب  و)و( على   )ه(2-1-7-2-9-6  عممامممل التقممادم المحممدَّ
 .1، عند استشدامهما في الحساب، ب ن صفر وβو αعامالن  مال ويتراوحالتوالي.  

غرض إجراء عمليمة التحقق العمددن الواردة في ل k2=2  تكون ف هما وبمدال  من ذلمك، يمكن تطب ق ةيممة تحفظيمة 
 (؛βو αعامل ن م)على أنَّ  ذا ال يلغي الحاجة إلى إجراء اختبار لتحديد ال 6-9-2-3-4

2K  دة بالمعادلة التالية، بقيمة ال تقل م و عامل يتعلق بدرجة حرارة التشممممممممغ ل والشصممممممممائص الحرارية للراتنج، محدَّ
إلى درجة حرارة التشمممممممموه  HDTح ا يشمممممممم ر المشتصممممممممر   K2 = 1.25 - 0.0125 (HDT - 70): 1عن  

 س؛ºلحرارن للراتنج، بم ا

 

407 

3K  3  =75.1المواد؛ وُتسمممممممممممممتشَدم القيمة   بإجهادعامل يتعلق م وK ذلك مع السممممممممممممملطة   ما لم ُيتفق على خالف
 ؛K3 = 1.1، ُتستشدم القيمة 12-2-2-7-6 المشتصة. وفيما يتعلق بالتصميم الدينامي كما  و مب َّن في

4K  كالتالي:عامل يتعلق بتصل   الراتنج، وةيمه  ي م و 

التحقق   2- 2- 2- 9- 6في  ح ا يتم التصممل   وفقا  لعملية معتمدة وموثَّقة، ويشمممل نظاُم الجودة المب َّن   1.0
البالسممممممتيك المقوى باأللياف باسممممممتشدام نهج ةياس   من درجة التصمممممل   لكل صمممممهريج نقال مصمممممنوع من 

د عن طريق الم يا ،  ISO 11357-2:2016ر مباشممر، مثل القياس الحرارن بالمسممح التفاضمملي المحدَّ
 '؛1' 2-1-7-2-9-6لم  وفقا  

ح ا يتم تشممممممممممك ل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصممممممممممل   الراتنج المتصمممممممممملد بالحرارة وفقا  لعملية معتمدة   1.1
التحقق مما إذا كانت تنطبق خصممممممممممممممائص  2-2-2-9-6وموثَّقة، ويشمممممممممممممممل نظاُم الجودة المب َّن في  

ل المتلدن بالحرارة المركبة أو درجة تصمل   الراتنج المتصملد بالحرارة، لكل صمهريج نقال  الراتنج المشمكَّ
)ح(،  2-1-7-2-9-6 مصمممنوع من البالسمممتيك المقوى باأللياف باسمممتشدام نهج ةياس مباشمممر بموج 

،  EN 59:2016أو الم يمار   ASTM D2583:2013-03مثمل اختبمار بماركول من خالل الم يمار  
، أو التحل مل الحرارن ISО 75-1:2013أو درجمة حرارة التشمممممممممممممموه الحرارن للراتنج من خالل الم يمار  

، أو التحل مل المدينمامي الحرارن الميكمانيكي من  ISO 11359-1:2014الميكمانيكي من خالل الم يمار  
 ؛ISO 6721-11:2019خالل الم يار 

 في حاالت أخرى. 1.5

5K  6-2-5-2-4عامل يتعلق بالتوجيه الشاص بالصهريج النقال الوارد في م و: 

 ؛T19إلى  T1للتوج هات  1.0

 ؛T20للتوجيه  1.33

 .T22إلى  T21لم  1.67

أحمال ويتع ن إجراء عملية تحقق من صمحة التصمميم باسمتشدام التحل ل العددن وم يار تعطل مرك  مناسم  للتحقق من أنَّ   
،  Tsai-Wuالمناسمبة، على سمب ل المثال ال الحصمر، معاي ر  أقل من الحدود القصموى المسمموح بها. وتشممل معاي ر التعطل المرك    الهيكل طبقات  

الحمد   )نظريمة التعطمل الثمابمت لالنفعمال(، أو  Strain Invariant Failure Theory، أو  Yamada-Sun ، أوHashin، أو  Tsai-Hillأو  
السملطة المشتصمة. ويتع ن تقديم طريقة ونتائج  األقصمى لالنفعال أو م يار اإلجهاد األقصمى. وُيسممح بعالقات أخرى لمعاي ر المتانة باالتفاق مع

 إلى السلطة المشتصة.عملية التحقق من التصميم  ذه  

التي تتطلبها معاي ر التعطل   ويج  تحديد الحدود القصمممممموى المسممممممموح بها باسممممممتشدام تجارب السممممممتشالص البارامترات 
)ج(، ومعاي ر االنفعال األقصمممى الناجم عن االسمممتطالة،  2-1-7-2-9-6 ، وةيم المتانة المقيسمممة وفقا  لممممممممممممممممم Kالمشتارة إلى جان  عامل األمان 

دة في  . ويتع ن إجراء تحل ل5-3-2-9-6ي  المب َّنة ف وةيم المتانة المقيسممة   7-3-2-9-6الوصممالت وفقا  للحدود القصمموى المسممموح بها المحدَّ
  . ويج  النظر في تصميم الفتحات والشوائ  المعدنية وفقا  6-3-2-9-6)ز(. ويتع ن النظر في االنبعاج وفقا  لممممممممممم   2-1-7-2-9-6بموج   

 .8-3-2-9-6لم 

،  4- 3- 2- 9- 6و   12- 2- 2- 7- 6في    يج  أال تتجاوز االسمممممممممممتطالة الناتجة عن أن من اإلجهادات على النحو المب َّن 6-9-2-3-5
 ، أيهما أقل.ISO 527-2:2012عند انكسار الراتنج الذن يحدده الم يار   في أن اتجاه، القيمة المشار إل ها في الجدول التالي أو ُعُشر االستطالة 
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 معاي ر التصميم 6-9-2-3

يا   المصمممممممنوعة من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف قابال  لتحل ل قوى اإلجهاد رياضممممممميا  أو تجريب  الهياول يتع ن أن يكون تصمممممممميم   6-9-2-3-1
 السلطة المشتصة.  باستشدام مقاييس االنفعال بالمقاومة أو بطرائق أخرى تعتمد ا 

المصممممنوعة من البالسممممتيك المقوى باأللياف وتبنى بح ا تتحمل ضممممغط االختبار. وترد أحكام خاصممممة   الهياولتصمممممَّم  6-9-2-3-2
، أو في الحكم الشاص  5- 2- 4من قائمة البضمممممممممممممائع الشطرة والوارد في    10 العمود لمواد مع نة في توجيه الصمممممممممممممهاريج النقالة المنطبق والمب َّن في  

المصممنوع الهيكل . وال يقل الحد األدنى لجدار  3-5-2-4من قائمة البضممائع الشطرة والوارد في  11المب َّن في العمود   المتعلق بالصممهريج النقال، 
مك المب َّن في   .4-2-9-6من البالستيك المقوى باأللياف عن السُّ

د، يتع ن أال يتسممب  التشمموه النسممبي للحد األقصممى لمقاومة الشممد مقيسمما  ب  6-9-2-3-3   هيكلملم/ملم في   عند ضممغط االختبار المحدَّ
ل شممقوق صممغ رة، ومن ثم ال يكون أوبر من النقطة األولى لل اختبارات  في   المقيسممةكسممر الناتج عن اسممتطالة الراتنج أو تلفه، الصممهريج في تشممكُّ

 )ج(.2-1-7-2-9-6 الشد المب َّنة في

د في  6-9-2-3-4 ، 10-2-2-7-6فيما يتعلق بضمممممممممممغط االختبار الداخلي، يتع ن أال يتجاوز ضمممممممممممغط التصمممممممممممميم الشارجي المحدَّ
د في  األحمال االسممممممممتاتيةوضممممممممغط  د للتصممممممممميم   في حالةلمحتويات ل الجاذبية االسممممممممتاتية  أحمال، و 12-2-2-7-6المحدَّ الثقل األقصممممممممى المحدَّ

لطبقات، ضمن سطح التشك ل المرك  لفي االتجاه الطولي، واالتجاه المحيطي، وأن اتجاه آخر    (FC)  معاي ر التعطلو ، القصوى   ملءال درجةو 
 القيمة التالية:

𝐹𝐹𝐹𝐹 ≤ 1
𝐾𝐾 

𝐾𝐾 ح ا: = 𝐾𝐾0 × 𝐾𝐾1 × 𝐾𝐾2 × 𝐾𝐾3 × 𝐾𝐾4 × 𝐾𝐾5 

 ح ا:

K  4ةيمة دنيا قدر ا   يساون. 

0K  0ساون ي المتانة. وفيما يتعلق بالتصميم العام،   معامل وK  0أو أوثر. وُتضَرب ةيمة  5,1  ةيمةK    عامل مفي
معمدني كماممل بمما في ذلمك   هيكملحممايمة من التل  تتكون من  على    الهيكمل  يشممممممممممممممتمملمن اثن ن مما لم  

 عناصر هيكلية طولية وعرضية؛

2K  د بالصيغة التالية:م و  عامل يتعلق بتد ور في الشصائص المادية بسب  التمدد والتقادم. ويحدَّ
𝐾𝐾1 =

1
𝛼𝛼𝛼𝛼 

د وفقمما  لم  يمثمملب  βعممامممل التمممدد وبم  يمثمملب  αح مما ب  و)و( على   )ه(2-1-7-2-9-6  عممامممل التقممادم المحممدَّ
 .1، عند استشدامهما في الحساب، ب ن صفر وβو αعامالن  مال ويتراوحالتوالي.  

غرض إجراء عمليمة التحقق العمددن الواردة في ل k2=2  تكون ف هما وبمدال  من ذلمك، يمكن تطب ق ةيممة تحفظيمة 
 (؛βو αعامل ن م)على أنَّ  ذا ال يلغي الحاجة إلى إجراء اختبار لتحديد ال 6-9-2-3-4

2K  دة بالمعادلة التالية، بقيمة ال تقل م و عامل يتعلق بدرجة حرارة التشممممممممغ ل والشصممممممممائص الحرارية للراتنج، محدَّ
إلى درجة حرارة التشمممممممموه  HDTح ا يشمممممممم ر المشتصممممممممر   K2 = 1.25 - 0.0125 (HDT - 70): 1عن  

 س؛ºلحرارن للراتنج، بم ا

 

407 

3K  3  =75.1المواد؛ وُتسمممممممممممممتشَدم القيمة   بإجهادعامل يتعلق م وK ذلك مع السممممممممممممملطة   ما لم ُيتفق على خالف
 ؛K3 = 1.1، ُتستشدم القيمة 12-2-2-7-6 المشتصة. وفيما يتعلق بالتصميم الدينامي كما  و مب َّن في

4K  كالتالي:عامل يتعلق بتصل   الراتنج، وةيمه  ي م و 

التحقق   2- 2- 2- 9- 6في  ح ا يتم التصممل   وفقا  لعملية معتمدة وموثَّقة، ويشمممل نظاُم الجودة المب َّن   1.0
البالسممممممتيك المقوى باأللياف باسممممممتشدام نهج ةياس   من درجة التصمممممل   لكل صمممممهريج نقال مصمممممنوع من 

د عن طريق الم يا ،  ISO 11357-2:2016ر مباشممر، مثل القياس الحرارن بالمسممح التفاضمملي المحدَّ
 '؛1' 2-1-7-2-9-6لم  وفقا  

ح ا يتم تشممممممممممك ل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصممممممممممل   الراتنج المتصمممممممممملد بالحرارة وفقا  لعملية معتمدة   1.1
التحقق مما إذا كانت تنطبق خصممممممممممممممائص  2-2-2-9-6وموثَّقة، ويشمممممممممممممممل نظاُم الجودة المب َّن في  

ل المتلدن بالحرارة المركبة أو درجة تصمل   الراتنج المتصملد بالحرارة، لكل صمهريج نقال  الراتنج المشمكَّ
)ح(،  2-1-7-2-9-6 مصمممنوع من البالسمممتيك المقوى باأللياف باسمممتشدام نهج ةياس مباشمممر بموج 

،  EN 59:2016أو الم يمار   ASTM D2583:2013-03مثمل اختبمار بماركول من خالل الم يمار  
، أو التحل مل الحرارن ISО 75-1:2013أو درجمة حرارة التشمممممممممممممموه الحرارن للراتنج من خالل الم يمار  

، أو التحل مل المدينمامي الحرارن الميكمانيكي من  ISO 11359-1:2014الميكمانيكي من خالل الم يمار  
 ؛ISO 6721-11:2019خالل الم يار 

 في حاالت أخرى. 1.5

5K  6-2-5-2-4عامل يتعلق بالتوجيه الشاص بالصهريج النقال الوارد في م و: 

 ؛T19إلى  T1للتوج هات  1.0

 ؛T20للتوجيه  1.33

 .T22إلى  T21لم  1.67

أحمال ويتع ن إجراء عملية تحقق من صمحة التصمميم باسمتشدام التحل ل العددن وم يار تعطل مرك  مناسم  للتحقق من أنَّ   
،  Tsai-Wuالمناسمبة، على سمب ل المثال ال الحصمر، معاي ر  أقل من الحدود القصموى المسمموح بها. وتشممل معاي ر التعطل المرك    الهيكل طبقات  

الحمد   )نظريمة التعطمل الثمابمت لالنفعمال(، أو  Strain Invariant Failure Theory، أو  Yamada-Sun ، أوHashin، أو  Tsai-Hillأو  
السملطة المشتصمة. ويتع ن تقديم طريقة ونتائج  األقصمى لالنفعال أو م يار اإلجهاد األقصمى. وُيسممح بعالقات أخرى لمعاي ر المتانة باالتفاق مع

 إلى السلطة المشتصة.عملية التحقق من التصميم  ذه  

التي تتطلبها معاي ر التعطل   ويج  تحديد الحدود القصمممممموى المسممممممموح بها باسممممممتشدام تجارب السممممممتشالص البارامترات 
)ج(، ومعاي ر االنفعال األقصمممى الناجم عن االسمممتطالة،  2-1-7-2-9-6 ، وةيم المتانة المقيسمممة وفقا  لممممممممممممممممم Kالمشتارة إلى جان  عامل األمان 

دة في  . ويتع ن إجراء تحل ل5-3-2-9-6ي  المب َّنة ف وةيم المتانة المقيسممة   7-3-2-9-6الوصممالت وفقا  للحدود القصمموى المسممموح بها المحدَّ
  . ويج  النظر في تصميم الفتحات والشوائ  المعدنية وفقا  6-3-2-9-6)ز(. ويتع ن النظر في االنبعاج وفقا  لممممممممممم   2-1-7-2-9-6بموج   

 .8-3-2-9-6لم 

،  4- 3- 2- 9- 6و   12- 2- 2- 7- 6في    يج  أال تتجاوز االسمممممممممممتطالة الناتجة عن أن من اإلجهادات على النحو المب َّن 6-9-2-3-5
 ، أيهما أقل.ISO 527-2:2012عند انكسار الراتنج الذن يحدده الم يار   في أن اتجاه، القيمة المشار إل ها في الجدول التالي أو ُعُشر االستطالة 
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 الحدود المعروفة في الجدول أدناه.وترد أمثلة على  

   الحد األقصى لالنفعال في اإلجهاد )بالنسبة المئوية(  نوع الراتنج
 0,2 البوليستر أو الف نول غ ر المشبع

 0,25 ف ن لستر
 0,3 اإليبوكسي

 3-3-2-9-6انظر   الراتنج المتلدن بالحرارة
كما للهيكل فيما يتعلق بالضممممممممغط التصممممممممميمي الشارجي، يج  أن يكون معامل األمان األدنى لتحل ل االنبعاج الشطي   6-9-2-3-6

د في المدونة المعتمدة ألوعية الضغط المعمول بها، على أال يقل عن  ثالثة.  و محدَّ

بما في ذلك وصممالت األطراف، واالتصممال  يج  أن تكون المواد الالصممقة و/أو صممفائح التراو  المسممتشدمة في الوصممالت،  6-9-2-3-7
  12-2- 2- 7- 6قمادرة على تحممل األحممال الممذكورة في   الهيكمل ، ووصممممممممممممممالت األلواح المشممدة للتمّورات والحواجز مع  والهيكمل ب ن المعمدات  

يج  أال تكون    اإلجهادات في صمممممأيحة التراو ،  . ومن أجل تجن  تركزات 6- 3- 2- 9- 6و   4- 3- 2- 9- 6و   2- 3- 2- 9- 6و   1-3-2-2-9- 6و 
 . وال تقل مقاومة القص ب ن صأيحة التراو  ومحتويات الصهريج المتصل بها عن القيمة التالية:1:6زاوية االستدقاق المطبقة أوثر انحدارا  من 

𝜏𝜏 = γ𝑄𝑄𝑙𝑙 ≤
𝜏𝜏𝑅𝑅
𝐾𝐾  

 ح ا:

𝜏𝜏𝑅𝑅  يش ر إلى مقاومة القص ب ن الصفائح وفقا  للم يارISO 14130:1997 وCor 1:2003؛ 

Q و الشحنة لكل عرض وحدة للتوص ل الب ني؛  

𝐾𝐾  د وفقا  لم  ؛4-3-2-9-6 و عامل األمان المحدَّ

l و طول صأيحة التراو ؛  

γ   بدء التعطل.  مقيسا  بمتوسط إجهاد الوصلة بالنسبة إلى ذروة إجهاد الوصلة في موضع  ة الثلم   عاملم و 

 وُيسمح باتباع طرق حساب أخرى للوصالت بعد االتفاق مع السلطة المشتصة. 

البالسممممممممتيك المقوى باأللياف، بموج    المصممممممممنوعة من  الهياولُيسمممممممممح باسممممممممتشدام حواّف معدنية ووسممممممممائل إغالقها في   6-9-2-3-8
ز الفتحات في  2-7-6اشمممممممتراطات التصمممممممميم الواردة في   المصمممممممنوع من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف بح ا توفر على األقل نفس  الهيكل. وُتعزَّ

د في    ،عواممل األممان من اإلجهمادات الثمابتمة والمدينماميمة ، 6-3-2-9-6و  4-3-2-9-6و  2-3-2-9-6و  12-2-2-7-6على النحو المحمدَّ
 .2تزيد نسبة المحور للفتحات البيضاوية الشكل عن  نفسه. ويتع ن تقل ل عدد الفتحات إلى أدنى حد. ويج  أالالهيكل التي يوفر ا 

المصمممممممنوع من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف باسمممممممتشدام اللصمممممممق،   الهيكلوإذا ُدمجت الحواّف المعدنية أو المكونات في  
على الوصمممممممممممممملمة ب ن المعمدن والبالسممممممممممممممتيمك المقوى بماألليماف. وإذا ُثبّ تمت الحواّف المعمدنيمة   7-3-2-9-6الواردة في   تنطبق طريقمة التوصمممممممممممممميف

 المكونات بطريقة بديلة، مثل وصالت الرباطات الملولبة، تنطبق األحكام المناسبة الشاصة بم يار وعاء الضغط ذن الصلة. أو

 الهيكل، والوصممممالت داخل  الهيكل طبقات  بطريقة العناصممممر المحدودة التي تحاوي يكل  اله تجرى حسممممابات التحقق من متانة  9- 3- 2- 9- 6
ويجرن  الحاوية، والفتحات.    وإطار المصمممنوع من البالسمممتيك المقوى باأللياف  الهيكل المصمممنوع من البالسمممتيك المقوى باأللياف، والوصمممالت فيما ب ن  

 وفقا  للمدونة المعتمدة ألوعية الضغط، المعمول بها. التعامل مع حاالت التفرد باستشدام طريقة مناسبة  

 الهيكلالحد األدنى لسمك جدار  6-9-2-4
 الهيكلالمصممممنوع من البالسممممتيك المقوى باأللياف من خالل حسممممابات تحقق من متانة للهيكل يتم تأو د السمممممك األدنى  6-9-2-4-1

 .4-3-2-9-6في ضوء االشتراطات الشاصة بالمتانة الواردة في 

 

409 

ذلك،  ، ومع 4- 3- 2- 9- 6  المصمنوع من البالسمتيك المقوى باأللياف وفقا  ل  المكونة للهيكل يتم تحديد السممك األدنى للطبقات  6-9-2-4-2
 ملم. 3يتع ن في جميع األحوال أال يقل الحد األدنى لسمك الطبقات الهيكلية عن 

 مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف الهياكل ال مكونات معدات الصهاريج المحمولة ذات   5- 2- 9- 6
يج  أن تسممممتوفي معدات التشممممغ ل وفتحات القاع ووسممممائل تشأيف الضممممغط ووسممممائل القياس والدعامات وأطر الحماية   

. وإذا كان من الالزم إدماج أن م زات معدنية 17-2-7-6إلى  5-2-7-6في  ومرابط الرفع والتثب ت في الصهاريح النقالة االشتراطات الواردة
 .8-3-2-9-6المصنوع من البالستيك المقوى باأللياف، يج  تطب ق أحكام  الهيكلأخرى في 

 اعتماد التصميم 6-9-2-6
.  18- 2- 7- 6الواردة في    لالشمممممممتراطات ُيعتمد تصمممممممميم الصمممممممهاريج النقالة المصمممممممنوعة من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف وفقا   6-9-2-6-1

 .وتنطبق االشتراطات اإلضافية التالية على الصهاريج النقالة المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف 

 يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي ألغراض اعتماد التصميم، باإلضافة إلى ذلك، ما يلي: 6-9-2-6-2

الصمهاريج المصمنوعة من البالسمتيك المقوى باأللياف وفقا    هياولفي تصمنيع  نتائج اختبارات المواد المسمتشدمة  )أ(
 ؛1-7-2-9-6لالشتراطات الواردة في 

 .4-1-7-2-9-6نتائج اختبار سقوط الكرة وفقا  لالشتراطات الواردة في  )ب(

 .5-1-7-2-9-6نتائج اختبار مقاومة الحرائق وفقا  لألحكام الواردة في  )ج(

يوضمممممممممع برنامج لفحص عمر الشدمة، يكون جزءا  من دل ل التشمممممممممغ ل، لرصمممممممممد حالة الصمممممممممهريج في عمليات الفحص   6-9-2-6-3
دة في تحل مل التصممممممممممممممميم المذن ُيجرى بموجم   . وتمأخمذ طريقمة 4-3-2-9-6المدوريمة. ويركّ ز برنمامج الفحص على مواقع اإلجهماد الحرجمة المحمدَّ

اإلجهاد الحرج )على سممممب ل المثال، إجهاد الشممممد أو اإلجهاد الحاصممممل ب ن الصممممفائح(.  الفحص في االعتبار وضممممع الضممممرر المحتمل في موقع
  ويزاوج الفحص ب ن االختبارات البصممممممممرية واالختبارات غ ر المسممممممممببة للتل  )على سممممممممب ل المثال، االنبعاثات الصمممممممموتية، والتق يم بالموجات فوق 

الصمممهريج أو المواقع التمث لية   هيكل، يسممممح برنامج فحص عمر الشدمة بفحص نالتسمممش  الصممموتية، واالختبار الحرارن(. وفيما يتعلق بعناصمممر 
 المفرطة في الحسبان. التسش نلها ألخذ آثار 

د أدناه. ولهذا الغرض، يمكن االسممممتعاضممممة عن معدات   6-9-2-6-4 يشضممممع صممممهريج نموذجي تمث لي لالختبارات على النحو المحدَّ
 الشدمة بعناصر أخرى إذا لزم األمر.

فحص داخلي وخارجي وةياَس   ُيفحص النموذج األولي للتحقق من االمتثال لمواصممممممفات نوع التصممممممميم. ويشمممممممل ذلك إجراء  6-9-2-6-4-1
 األبعاد الرئيسية.

ده عملية يشضمممممممممع النموذج األولي، المجهز بوسمممممممممائل لقياس االنفعال في جميع المواقع ذات االنفعال  6-9-2-6-4-2 العالي، حسمممممممممبما تحدّ 
ل درجة االنفعال:4-3-2-9-6 التحقق من صحة التصميم وفقا  ل  ، لألحمال التالية، وتسجَّ

 ؛4-3-2-9-6ابات التصميم وفقا  لم الملء بالماء إلى أقصى درجة ملء. وتستشدم نتائج القياس لمعايرة حس )أ(

بمة على  )ب( المملء بمالمماء إلى أقصممممممممممممممى درجمة مملء وتعريضممممممممممممممه ألحممال ثمابتمة في جميع االتجما مات الثالثمة المركَّ
، 4-3-2-9-6 . وللمقارنة بحسمماب التصممميم وفقا  لالهيكلوصممالت زوايا الحاوية دون إضممافة كتلة إلى خارج 

 ويتم ةياسها؛ 12-2-2-7-6سبة إلى معامل التسارعات المطلوبة في ُتستقرأ االنفعاالت المسجلة بالن 

د. وفي إطار  ذا التحم ل، يتع ن أال )ج( أن   ظهر على الهيكلي  الملء بالماء واإلخضممممماع لضمممممغط االختبار المحدَّ
  .ي ضرر بصرن أو تسر 

 في أن من ظروف   4- 3- 2- 9- 6ب في  وال يتجاوز اإلجهاد المقابل لمسممتوى االنفعال المقيس عامل األمان األدنى المحسممو  
 التحم ل  ذه.

- 408 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

408 

 الحدود المعروفة في الجدول أدناه.وترد أمثلة على  

   الحد األقصى لالنفعال في اإلجهاد )بالنسبة المئوية(  نوع الراتنج
 0,2 البوليستر أو الف نول غ ر المشبع

 0,25 ف ن لستر
 0,3 اإليبوكسي

 3-3-2-9-6انظر   الراتنج المتلدن بالحرارة
كما للهيكل فيما يتعلق بالضممممممممغط التصممممممممميمي الشارجي، يج  أن يكون معامل األمان األدنى لتحل ل االنبعاج الشطي   6-9-2-3-6

د في المدونة المعتمدة ألوعية الضغط المعمول بها، على أال يقل عن  ثالثة.  و محدَّ

بما في ذلك وصممالت األطراف، واالتصممال  يج  أن تكون المواد الالصممقة و/أو صممفائح التراو  المسممتشدمة في الوصممالت،  6-9-2-3-7
  12-2- 2- 7- 6قمادرة على تحممل األحممال الممذكورة في   الهيكمل ، ووصممممممممممممممالت األلواح المشممدة للتمّورات والحواجز مع  والهيكمل ب ن المعمدات  

يج  أال تكون    اإلجهادات في صمممممأيحة التراو ،  . ومن أجل تجن  تركزات 6- 3- 2- 9- 6و   4- 3- 2- 9- 6و   2- 3- 2- 9- 6و   1-3-2-2-9- 6و 
 . وال تقل مقاومة القص ب ن صأيحة التراو  ومحتويات الصهريج المتصل بها عن القيمة التالية:1:6زاوية االستدقاق المطبقة أوثر انحدارا  من 

𝜏𝜏 = γ𝑄𝑄𝑙𝑙 ≤
𝜏𝜏𝑅𝑅
𝐾𝐾  

 ح ا:

𝜏𝜏𝑅𝑅  يش ر إلى مقاومة القص ب ن الصفائح وفقا  للم يارISO 14130:1997 وCor 1:2003؛ 

Q و الشحنة لكل عرض وحدة للتوص ل الب ني؛  

𝐾𝐾  د وفقا  لم  ؛4-3-2-9-6 و عامل األمان المحدَّ

l و طول صأيحة التراو ؛  

γ   بدء التعطل.  مقيسا  بمتوسط إجهاد الوصلة بالنسبة إلى ذروة إجهاد الوصلة في موضع  ة الثلم   عاملم و 

 وُيسمح باتباع طرق حساب أخرى للوصالت بعد االتفاق مع السلطة المشتصة. 

البالسممممممممتيك المقوى باأللياف، بموج    المصممممممممنوعة من  الهياولُيسمممممممممح باسممممممممتشدام حواّف معدنية ووسممممممممائل إغالقها في   6-9-2-3-8
ز الفتحات في  2-7-6اشمممممممتراطات التصمممممممميم الواردة في   المصمممممممنوع من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف بح ا توفر على األقل نفس  الهيكل. وُتعزَّ

د في    ،عواممل األممان من اإلجهمادات الثمابتمة والمدينماميمة ، 6-3-2-9-6و  4-3-2-9-6و  2-3-2-9-6و  12-2-2-7-6على النحو المحمدَّ
 .2تزيد نسبة المحور للفتحات البيضاوية الشكل عن  نفسه. ويتع ن تقل ل عدد الفتحات إلى أدنى حد. ويج  أالالهيكل التي يوفر ا 

المصمممممممنوع من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف باسمممممممتشدام اللصمممممممق،   الهيكلوإذا ُدمجت الحواّف المعدنية أو المكونات في  
على الوصمممممممممممممملمة ب ن المعمدن والبالسممممممممممممممتيمك المقوى بماألليماف. وإذا ُثبّ تمت الحواّف المعمدنيمة   7-3-2-9-6الواردة في   تنطبق طريقمة التوصمممممممممممممميف

 المكونات بطريقة بديلة، مثل وصالت الرباطات الملولبة، تنطبق األحكام المناسبة الشاصة بم يار وعاء الضغط ذن الصلة. أو

 الهيكل، والوصممممالت داخل  الهيكل طبقات  بطريقة العناصممممر المحدودة التي تحاوي يكل  اله تجرى حسممممابات التحقق من متانة  9- 3- 2- 9- 6
ويجرن  الحاوية، والفتحات.    وإطار المصمممنوع من البالسمممتيك المقوى باأللياف  الهيكل المصمممنوع من البالسمممتيك المقوى باأللياف، والوصمممالت فيما ب ن  

 وفقا  للمدونة المعتمدة ألوعية الضغط، المعمول بها. التعامل مع حاالت التفرد باستشدام طريقة مناسبة  

 الهيكلالحد األدنى لسمك جدار  6-9-2-4
 الهيكلالمصممممنوع من البالسممممتيك المقوى باأللياف من خالل حسممممابات تحقق من متانة للهيكل يتم تأو د السمممممك األدنى  6-9-2-4-1

 .4-3-2-9-6في ضوء االشتراطات الشاصة بالمتانة الواردة في 
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ذلك،  ، ومع 4- 3- 2- 9- 6  المصمنوع من البالسمتيك المقوى باأللياف وفقا  ل  المكونة للهيكل يتم تحديد السممك األدنى للطبقات  6-9-2-4-2
 ملم. 3يتع ن في جميع األحوال أال يقل الحد األدنى لسمك الطبقات الهيكلية عن 

 مصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف الهياكل ال مكونات معدات الصهاريج المحمولة ذات   5- 2- 9- 6
يج  أن تسممممتوفي معدات التشممممغ ل وفتحات القاع ووسممممائل تشأيف الضممممغط ووسممممائل القياس والدعامات وأطر الحماية   

. وإذا كان من الالزم إدماج أن م زات معدنية 17-2-7-6إلى  5-2-7-6في  ومرابط الرفع والتثب ت في الصهاريح النقالة االشتراطات الواردة
 .8-3-2-9-6المصنوع من البالستيك المقوى باأللياف، يج  تطب ق أحكام  الهيكلأخرى في 

 اعتماد التصميم 6-9-2-6
.  18- 2- 7- 6الواردة في    لالشمممممممتراطات ُيعتمد تصمممممممميم الصمممممممهاريج النقالة المصمممممممنوعة من البالسمممممممتيك المقوى باأللياف وفقا   6-9-2-6-1

 .وتنطبق االشتراطات اإلضافية التالية على الصهاريج النقالة المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف 

 يتضمن تقرير اختبار النموذج األولي ألغراض اعتماد التصميم، باإلضافة إلى ذلك، ما يلي: 6-9-2-6-2

الصمهاريج المصمنوعة من البالسمتيك المقوى باأللياف وفقا    هياولفي تصمنيع  نتائج اختبارات المواد المسمتشدمة  )أ(
 ؛1-7-2-9-6لالشتراطات الواردة في 

 .4-1-7-2-9-6نتائج اختبار سقوط الكرة وفقا  لالشتراطات الواردة في  )ب(

 .5-1-7-2-9-6نتائج اختبار مقاومة الحرائق وفقا  لألحكام الواردة في  )ج(

يوضمممممممممع برنامج لفحص عمر الشدمة، يكون جزءا  من دل ل التشمممممممممغ ل، لرصمممممممممد حالة الصمممممممممهريج في عمليات الفحص   6-9-2-6-3
دة في تحل مل التصممممممممممممممميم المذن ُيجرى بموجم   . وتمأخمذ طريقمة 4-3-2-9-6المدوريمة. ويركّ ز برنمامج الفحص على مواقع اإلجهماد الحرجمة المحمدَّ

اإلجهاد الحرج )على سممممب ل المثال، إجهاد الشممممد أو اإلجهاد الحاصممممل ب ن الصممممفائح(.  الفحص في االعتبار وضممممع الضممممرر المحتمل في موقع
  ويزاوج الفحص ب ن االختبارات البصممممممممرية واالختبارات غ ر المسممممممممببة للتل  )على سممممممممب ل المثال، االنبعاثات الصمممممممموتية، والتق يم بالموجات فوق 

الصمممهريج أو المواقع التمث لية   هيكل، يسممممح برنامج فحص عمر الشدمة بفحص نالتسمممش  الصممموتية، واالختبار الحرارن(. وفيما يتعلق بعناصمممر 
 المفرطة في الحسبان. التسش نلها ألخذ آثار 

د أدناه. ولهذا الغرض، يمكن االسممممتعاضممممة عن معدات   6-9-2-6-4 يشضممممع صممممهريج نموذجي تمث لي لالختبارات على النحو المحدَّ
 الشدمة بعناصر أخرى إذا لزم األمر.

فحص داخلي وخارجي وةياَس   ُيفحص النموذج األولي للتحقق من االمتثال لمواصممممممفات نوع التصممممممميم. ويشمممممممل ذلك إجراء  6-9-2-6-4-1
 األبعاد الرئيسية.

ده عملية يشضمممممممممع النموذج األولي، المجهز بوسمممممممممائل لقياس االنفعال في جميع المواقع ذات االنفعال  6-9-2-6-4-2 العالي، حسمممممممممبما تحدّ 
ل درجة االنفعال:4-3-2-9-6 التحقق من صحة التصميم وفقا  ل  ، لألحمال التالية، وتسجَّ

 ؛4-3-2-9-6ابات التصميم وفقا  لم الملء بالماء إلى أقصى درجة ملء. وتستشدم نتائج القياس لمعايرة حس )أ(

بمة على  )ب( المملء بمالمماء إلى أقصممممممممممممممى درجمة مملء وتعريضممممممممممممممه ألحممال ثمابتمة في جميع االتجما مات الثالثمة المركَّ
، 4-3-2-9-6 . وللمقارنة بحسمماب التصممميم وفقا  لالهيكلوصممالت زوايا الحاوية دون إضممافة كتلة إلى خارج 

 ويتم ةياسها؛ 12-2-2-7-6سبة إلى معامل التسارعات المطلوبة في ُتستقرأ االنفعاالت المسجلة بالن 

د. وفي إطار  ذا التحم ل، يتع ن أال )ج( أن   ظهر على الهيكلي  الملء بالماء واإلخضممممماع لضمممممغط االختبار المحدَّ
  .ي ضرر بصرن أو تسر 

 في أن من ظروف   4- 3- 2- 9- 6ب في  وال يتجاوز اإلجهاد المقابل لمسممتوى االنفعال المقيس عامل األمان األدنى المحسممو  
 التحم ل  ذه.
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 أحكام إضافية تنطبق على الصهاريج النقالة المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف  7- 2- 9- 6
 اختبار المواد 6-9-2-7-1
 الراتنجات 6-9-2-7-1-1

د اسمتطالة الراتنج   د درجة ISО 527-2:2012الناجمة عن الشمد وفقا  لممممممممممممممملم يار   تحدَّ حرارة التشموه الحرارن للراتنج   . وتحدَّ
 .ISO 75-1:2013وفقا  للم يار 

 الهياولع نات   6-9-2-7-1-2

يجوز اسممممتشدام ع نات   الهياول ممكنا،ع نات   يكن اسممممتقطاعقبل االختبار، تزال جميع الطالءات من الع نات. وإذا لم  
 موازية. وتشمل االختبارات ما يلي: هياول

 واألطراف؛ للهيكلسمك صفائح الجدار المركزن   )أ(

بممة وفقمما  للم يممار   )ب( ،  ISO 14127:2008 أو ISO 1172:1996المحتوى الشمممممممممممممممامممل وترك مم  التعزيزات المركَّ
 وأيضا  اتجاه طبقات التعزيزات وترت بها؛

                     ISO 527-4:1997مقممماوممممة الشمممممممممممممممممد، واالسممممممممممممممتطمممالمممة عنمممد االنكسمممممممممممممممممار ومعممماممممل المرونمممة وفقممما  للم يمممار   )ج(
المحيطي والطولي    ISO 527-5:2009أو   بمممماالتجمممما  ن  يتعلق  بمسممممممممممممممممماحممممات للهيكمممملفيممممما  يتعلق  . وفيممممما 

                       المصممممممممممممممنوع من البالسممممممممممممممتيممممك المقوى بممماألليمممماف، تجرى اختبممممارات على الصممممممممممممممفممممائح التمث ليممممة وفقمممما   الهيكممممل
.  (Kعامل األمان )م، لكي يتسممممممنى تق يم مدى مالءمة  ISO 527-5:2009أو    ISO 527-4:1997للم يار 

ومة الشمممممد باعتبار ا متوسمممممطا  وُيسمممممتشدم ما ال يقل عن سمممممت ع نات لكل مقياس لمقاومة الشمممممد، وُتسمممممتشدم مقا
 مطروحا  منه انحرافان م ياريان؛

د انعطممماف االنثنممماء وشممممممممممممممممدتمممه من خالل اختبمممار االنثنممماء بمقمممدار ثالث أو أربع نقممماط وفقممما   )د(  ISO  للم يمممار  يحمممدَّ
14125:1998 + Amd 1:2011    تقل عن  ملم ومسممممممافة دعم ال 50باسممممممتشدام ع نة ذات عرض أدنى قدره

 الجدار. وُيستشدم ما ال يقل عن خمس ع نات.مرة من سمك  20

د عامل التمدد   ) م( عن طريق أخذ متوسممممممممممممط نتيجة ع نت ن على األقل ذواتي الشممممممممممممكل المب َّن في )د(، مع مراعاة   αيحدَّ
لمدة   ، 4- 2- 2- 9- 6التمدد في االنثناء بمقدار ثالث أو أربع نقاط، عند درجة الحرارة التصمممميمية القصممموى بموج   

 االختبار التالي على كل ع نة: ساعة. ويتع ن إجراء  1  000

هاز الثني، و ي مفرغة، في فرن مضمممممممبوط على أقصمممممممى درجة حرارة تصمممممممميمية  توضمممممممع الع نة في ج ’1‘
 دةيقة. 60وُتترع لتتأقلم لمدة ال تقل عن 

عند مسممممممممممتوى إجهاد ثن ي    ISO 14125:1998 + Amd 1:2011ويحمَّل ثني الع نة وفقا  للم يار  ’2‘
دة في )د( مقسممممممومة على أربعة. ويحاَفي على الحمل ال ميكانيكي في درجة الحرارة  يعادل الشممممممدة المحدَّ

 ساعة؛ 1 000التصميمية القصوى دون انقطاع لمدة ال تقل عن 

’. ويج  أن تبقى  2ويقاس االنحراف األولي بعد ست دقائق من التحم ل الكامل المشار إليه في )ه(‘ ’3‘
 الع نة محملة في معدات اختبار؛

 ’؛2ساعة من التحم ل الكامل المشار إليه في )ه(‘ 1 000ويقاس االنحراف األولي بعد  ’4‘

’ على االنحراف النهائي 3بقسممممممممة االنحراف األولي المشمممممممار إليه في )ه(‘ αوُيحسممممممم  عامل التمدد  ’5‘
 ’.4المشار إليه في )ه(‘

د عامل التقادم  )و( ل إلى جان  الشممكل المب َّن في )د(، ر نا   عن طريق أخذ متوسممط نتيجة ع نت ن على األق βيحدَّ
نقممماط، بممماالقتران مع الغمر في المممماء عنمممد درجمممة الحرارة   بمممالتحم مممل في االنحنممماء الثمممابمممت من ثالث أو أربع 
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سممممماعة. ويتع ن إجراء االختبار التالي على كل  1 000لمدة  4-2-2-9-6التصمممممميمية القصممممموى المب َّنة في  
 ع نة:

 ساعة؛ 24قدر ا °س لمدة  80تك يف، تجفَّ  الع نات في فرن عند درجة حرارة قبل االختبار أو ال ’1‘

وتحمَّل الع نة في وضمممممممع انحناء بمقدار ثالث نقاط أو أربع نقاط في درجة حرارة الغرفة، وفقا  للم يار  ’2‘
ISO 14125:1998 + Amd 1:2011 مسممممممممممتوى إجهاد االنحناء الذن يعادل الشممممممممممدة المحددة ، على

ل  6ويقاس االنحراف األولي   قسممممممممممومة على أربعة. )د( م  في  دقائق بعد إجراء التحم ل الكامل. وُتفصمممممممممممَ
 الع نة عن معدات االختبار؛

دون  سممماعة   1  000تقل عن   وُتغَمر الع نة المفرغة في الماء في درجة الحرارة التصمممميمية القصممموى لمدة ال  ’3‘
في    التك يف، ُتفصمممممممل الع نات ويتم الحفاظ على رطوبتها انقطاع في فترة تك يف المياه. وعند انقضممممممماء فترة  

 ’ في غضون ثالثة أيام؛4وُيستكمل اإلجراء الوارد في )و(‘  درجة حرارة الغرفة، 

’. ويقاس 2المذكورة في )و(‘ وتعرَّض الع نة للجولة الثانية من التحم ل الثابت، بطريقة مطابقة للطريقة  ’4‘
 الكامل. وُتفَصل الع نة من معدات االختبار؛  راء التحم ل االنحراف النهائي ست دقائق بعد إج 

’ على االنحراف النهائي 2بقسممممممممممممممة االنحراف األولي الوارد بيانه في )و(‘  βوُيحسمممممممممممممَ  عامل التقادم   ’5‘
 ’.4الوارد بيانه في )و(‘

 ISO اريجم  ةيماس مقماوممة الوصممممممممممممممالت للقص ب ن الصممممممممممممممفمائح من خالل اختبمار ع نمات تمث ليمة وفقما  للم يم  )ز(
 ؛14130:1997

د كفاءة انطباق خصممائص تشممك ل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصممل   الراتنج المتصمملد بالحرارة وعمليات ما  )ح( تحدَّ
 بعد تصل   الصفائح باستشدام واحدة أو أوثر من الطرق التالية:

ل المتلدن بالحرارة أو درجة تصل   ’1‘   الراتنج المتصلد بالحرارة:  القياس المباشر لشصائص الراتنج المشكَّ
دة باسمممممممتشدام القياس الحرارن بالمسمممممممح  درجة حرارة التحول الزجاجي أو درجة حرارة االنصمممممممهار المحدَّ

 ؛ISO 11357-2:2016التفاضلي عبر الم يار 

ل المتلدن بالحرارة أو درجة تصل   الراتنج المتصلد بالحرارة: أو القياس غ ر المباشر للراتنج ’2‘  المشكَّ

 ؛ISО 75-1:2013درجة حرارة التشوه الحرارن عبر الم يار  -

عبر   درجة حرارة التحول الزجاجي أو درجة حرارة االنصمممهار باسمممتشدام التحل ل الحرارن الميكانيكي  -
 ؛ ISO 11359-1:2014الم يار  

 :ISO 6721-11:2019الميكانيكي الدينامي عبر الم يار  التحل ل الحرارن  -

 .EN 59:2016 أو ASTM D2583:2013-03اختبار باركول باستشدام الم يار -

التشمممممممغ ل مع المواد المراد نقلها.  ُتْثبت إحدى الطرق التالية التوافق الكيميائي للبطانة وأسمممممممطح الّتماس الكيميائي لمعدات  6-9-2-7-1-3
، وإفراز ردود فعمل  للهيكمل ومعمداتمه مع المواد المراد نقلهما، بمما في ذلمك التمد ور الكيميمائي    الهيكمل وتراعي عمليمة اإلثبمات  مذه جميع جوانم  توافق مواد  

 وردود فعل خطرة ب ن االثن ن.  حرجة للمحتويات 

  ، بما في ذلك أن بطانات داخلية الهيكل ، تشضمممممممممممممع الع نات التمث لية المأخوذة من  للهيكل من أجل إثبات أن تد ور  )أ(
س  50ºسممممممممممممممماعمة عنمد    1000لممدة    EN 977:1997ذات لحماممات، الختبمار التوافق الكيميمائي وفقما  للم يمار  

يج  أال  الحرارة التي يتم عند ا اعتماد مادة مع نة لنقلها. وبالمقارنة مع ع نة أولية،  الحد األقصمممممممممى لدرجة أو
في  25 نسممممممممبة  EN 978:1997يتجاوز فقدان المتانة ومعامل المرونة مقيسمممممممما  باختبار االنحناء وفقا  للم يار 

 لتجمد؛فصل الطبقات والبطانات وا المائة. وال ُتقبل آثار الشقوق والفقاعات والنقر وال
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 أحكام إضافية تنطبق على الصهاريج النقالة المصنوعة من البالستيك المقوى باأللياف  7- 2- 9- 6
 اختبار المواد 6-9-2-7-1
 الراتنجات 6-9-2-7-1-1

د اسمتطالة الراتنج   د درجة ISО 527-2:2012الناجمة عن الشمد وفقا  لممممممممممممممملم يار   تحدَّ حرارة التشموه الحرارن للراتنج   . وتحدَّ
 .ISO 75-1:2013وفقا  للم يار 

 الهياولع نات   6-9-2-7-1-2

يجوز اسممممتشدام ع نات   الهياول ممكنا،ع نات   يكن اسممممتقطاعقبل االختبار، تزال جميع الطالءات من الع نات. وإذا لم  
 موازية. وتشمل االختبارات ما يلي: هياول

 واألطراف؛ للهيكلسمك صفائح الجدار المركزن   )أ(

بممة وفقمما  للم يممار   )ب( ،  ISO 14127:2008 أو ISO 1172:1996المحتوى الشمممممممممممممممامممل وترك مم  التعزيزات المركَّ
 وأيضا  اتجاه طبقات التعزيزات وترت بها؛

                     ISO 527-4:1997مقممماوممممة الشمممممممممممممممممد، واالسممممممممممممممتطمممالمممة عنمممد االنكسمممممممممممممممممار ومعممماممممل المرونمممة وفقممما  للم يمممار   )ج(
المحيطي والطولي    ISO 527-5:2009أو   بمممماالتجمممما  ن  يتعلق  بمسممممممممممممممممماحممممات للهيكمممملفيممممما  يتعلق  . وفيممممما 

                       المصممممممممممممممنوع من البالسممممممممممممممتيممممك المقوى بممماألليمممماف، تجرى اختبممممارات على الصممممممممممممممفممممائح التمث ليممممة وفقمممما   الهيكممممل
.  (Kعامل األمان )م، لكي يتسممممممنى تق يم مدى مالءمة  ISO 527-5:2009أو    ISO 527-4:1997للم يار 

ومة الشمممممد باعتبار ا متوسمممممطا  وُيسمممممتشدم ما ال يقل عن سمممممت ع نات لكل مقياس لمقاومة الشمممممد، وُتسمممممتشدم مقا
 مطروحا  منه انحرافان م ياريان؛

د انعطممماف االنثنممماء وشممممممممممممممممدتمممه من خالل اختبمممار االنثنممماء بمقمممدار ثالث أو أربع نقممماط وفقممما   )د(  ISO  للم يمممار  يحمممدَّ
14125:1998 + Amd 1:2011    تقل عن  ملم ومسممممممافة دعم ال 50باسممممممتشدام ع نة ذات عرض أدنى قدره

 الجدار. وُيستشدم ما ال يقل عن خمس ع نات.مرة من سمك  20

د عامل التمدد   ) م( عن طريق أخذ متوسممممممممممممط نتيجة ع نت ن على األقل ذواتي الشممممممممممممكل المب َّن في )د(، مع مراعاة   αيحدَّ
لمدة   ، 4- 2- 2- 9- 6التمدد في االنثناء بمقدار ثالث أو أربع نقاط، عند درجة الحرارة التصمممميمية القصممموى بموج   

 االختبار التالي على كل ع نة: ساعة. ويتع ن إجراء  1  000

هاز الثني، و ي مفرغة، في فرن مضمممممممبوط على أقصمممممممى درجة حرارة تصمممممممميمية  توضمممممممع الع نة في ج ’1‘
 دةيقة. 60وُتترع لتتأقلم لمدة ال تقل عن 

عند مسممممممممممتوى إجهاد ثن ي    ISO 14125:1998 + Amd 1:2011ويحمَّل ثني الع نة وفقا  للم يار  ’2‘
دة في )د( مقسممممممومة على أربعة. ويحاَفي على الحمل ال ميكانيكي في درجة الحرارة  يعادل الشممممممدة المحدَّ
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’. ويج  أن تبقى  2ويقاس االنحراف األولي بعد ست دقائق من التحم ل الكامل المشار إليه في )ه(‘ ’3‘
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 ’؛2ساعة من التحم ل الكامل المشار إليه في )ه(‘ 1 000ويقاس االنحراف األولي بعد  ’4‘
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د عامل التقادم  )و( ل إلى جان  الشممكل المب َّن في )د(، ر نا   عن طريق أخذ متوسممط نتيجة ع نت ن على األق βيحدَّ
نقممماط، بممماالقتران مع الغمر في المممماء عنمممد درجمممة الحرارة   بمممالتحم مممل في االنحنممماء الثمممابمممت من ثالث أو أربع 
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سممممماعة. ويتع ن إجراء االختبار التالي على كل  1 000لمدة  4-2-2-9-6التصمممممميمية القصممممموى المب َّنة في  
 ع نة:

 ساعة؛ 24قدر ا °س لمدة  80تك يف، تجفَّ  الع نات في فرن عند درجة حرارة قبل االختبار أو ال ’1‘

وتحمَّل الع نة في وضمممممممع انحناء بمقدار ثالث نقاط أو أربع نقاط في درجة حرارة الغرفة، وفقا  للم يار  ’2‘
ISO 14125:1998 + Amd 1:2011 مسممممممممممتوى إجهاد االنحناء الذن يعادل الشممممممممممدة المحددة ، على

ل  6ويقاس االنحراف األولي   قسممممممممممومة على أربعة. )د( م  في  دقائق بعد إجراء التحم ل الكامل. وُتفصمممممممممممَ
 الع نة عن معدات االختبار؛

دون  سممماعة   1  000تقل عن   وُتغَمر الع نة المفرغة في الماء في درجة الحرارة التصمممميمية القصممموى لمدة ال  ’3‘
في    التك يف، ُتفصمممممممل الع نات ويتم الحفاظ على رطوبتها انقطاع في فترة تك يف المياه. وعند انقضممممممماء فترة  
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 ’.4الوارد بيانه في )و(‘

 ISO اريجم  ةيماس مقماوممة الوصممممممممممممممالت للقص ب ن الصممممممممممممممفمائح من خالل اختبمار ع نمات تمث ليمة وفقما  للم يم  )ز(
 ؛14130:1997

د كفاءة انطباق خصممائص تشممك ل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصممل   الراتنج المتصمملد بالحرارة وعمليات ما  )ح( تحدَّ
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ل المتلدن بالحرارة أو درجة تصل   ’1‘   الراتنج المتصلد بالحرارة:  القياس المباشر لشصائص الراتنج المشكَّ
دة باسمممممممتشدام القياس الحرارن بالمسمممممممح  درجة حرارة التحول الزجاجي أو درجة حرارة االنصمممممممهار المحدَّ

 ؛ISO 11357-2:2016التفاضلي عبر الم يار 

ل المتلدن بالحرارة أو درجة تصل   الراتنج المتصلد بالحرارة: أو القياس غ ر المباشر للراتنج ’2‘  المشكَّ
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عبر   درجة حرارة التحول الزجاجي أو درجة حرارة االنصمممهار باسمممتشدام التحل ل الحرارن الميكانيكي  -
 ؛ ISO 11359-1:2014الم يار  

 :ISO 6721-11:2019الميكانيكي الدينامي عبر الم يار  التحل ل الحرارن  -

 .EN 59:2016 أو ASTM D2583:2013-03اختبار باركول باستشدام الم يار -

التشمممممممغ ل مع المواد المراد نقلها.  ُتْثبت إحدى الطرق التالية التوافق الكيميائي للبطانة وأسمممممممطح الّتماس الكيميائي لمعدات  6-9-2-7-1-3
، وإفراز ردود فعمل  للهيكمل ومعمداتمه مع المواد المراد نقلهما، بمما في ذلمك التمد ور الكيميمائي    الهيكمل وتراعي عمليمة اإلثبمات  مذه جميع جوانم  توافق مواد  

 وردود فعل خطرة ب ن االثن ن.  حرجة للمحتويات 

  ، بما في ذلك أن بطانات داخلية الهيكل ، تشضمممممممممممممع الع نات التمث لية المأخوذة من  للهيكل من أجل إثبات أن تد ور  )أ(
س  50ºسممممممممممممممماعمة عنمد    1000لممدة    EN 977:1997ذات لحماممات، الختبمار التوافق الكيميمائي وفقما  للم يمار  

يج  أال  الحرارة التي يتم عند ا اعتماد مادة مع نة لنقلها. وبالمقارنة مع ع نة أولية،  الحد األقصمممممممممى لدرجة أو
في  25 نسممممممممبة  EN 978:1997يتجاوز فقدان المتانة ومعامل المرونة مقيسمممممممما  باختبار االنحناء وفقا  للم يار 

 لتجمد؛فصل الطبقات والبطانات وا المائة. وال ُتقبل آثار الشقوق والفقاعات والنقر وال
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التي تتالمس   الهيكلبيانات موثَّقة ومعتمدة عن تجارب إيجابية بشمأن توافق مواد الملء المعنية مع مواد صمنع   )ب(
 معها في درجات حرارة وأوقات وظروف تشغ ل أخرى ذات صلة؛

 لدى السلطة المشتصة؛   البيانات التقنية المنشورة في المؤلفات أو المعاي ر أو المصادر األخرى ذات الصلة، المقبولة  )ج(

 يجوز استشدام طرق أخرى للتحقق من التوافق الكيميائي بناء على اتفاق مع السلطة المشتصة. )د(

 EN 976-1:1997اختبار إسقاط الكرة وفقا  للم يار  6-9-2-7-1-4

. ويج  أال يحدث أن ضرر 6-6، رقم EN 976-1:1997يشضع النموذج األولي الختبار إسقاط الكرة وفقا  للم يار  
 مرئي داخل الصهريج أو خارجه.

 اختبار مقاومة الحرائق 6-9-2-7-1-5

د بمعدات التشممممممممممممغ ل والمعدات الهيكلية، ومملوء بالماء 6-9-2-7-1-5-1 من طاقته   80بنسممممممممممممبة   يعرَّض صممممممممممممهريج نموذجي تمث لي مزوَّ
له نفس التأث ر. ويعادل الحريق  الحريقوقود زيت تدفئة مفتوح أو أن نوع آخر من في ن ران حريق دةيقة   30القصممموى، لعملية غمر كامل لمدة 

ولفن( وامتصمممممماص -2واط/)م 10، ومعامل نقل الحرارة إلى الصممممممهريج 0,9°س، ودرجة االنبعاثية  800حريقا  نظرّيا  تبلغ درجة حرارة الله  فيه 
. ويجم  أن تتجماوز أبعماد ISO 21843:2018 للم يمار وفقما    2ك لوواط/م 75. ويجم  معمايرة صممممممممممممممافي تدفق الحرارة األدنى وقدره 0,8السممممممممممممممطح 

سممممم.  80سممممم و 50في كل جان  وأن تكون المسممممافة ب ن مسممممتوى الوقود والصممممهريج ب ن   سممممم  50حوض الوقود أبعاد الصممممهريج بما ال يقل عن 
 وتظل بقية الصهريج تحت مستوى السائل، بما في ذلك الفتحات ووسائل اإلغالق، مانعة للتسرب باستثناء التنقيط.

 الفحص واالختبار 6-9-2-8  
            وفقمما  لألحكممام الواردة  وعمة من البالسمممممممممممممتيممك المقوى بماألليمماف يجرى فحص واختبممار أوعيممة الصمممممممممممممهمماريج النقممالمة المصمممممممممممممن  6-9-2-8-1

. وباإلضمممافة إلى ذلك، يج  اختبار البطانات المتلدنة بالحرارة الملحومة بموج  م يار مناسممم ، بعد إجراء اختبارات الضمممغط  19-2-7-6في 
 .4-19-2-7-6 وفقا  لعمليات الفحص الدورية المحددة في

فحص مرتبطة بها بموج    وفضممممممممممممال  عن ذلك، تتَّبع عمليات الفحص األولي والدورن برنامج فحص فترة الشدمة وأية طرق  6-9-2-8-2
6-9-2-6-3. 

 .2-2-2-9-6ويتحقق الفحص واالختبار األوليان من أنَّ بناء الصهريج قد تم وفقا  لنظام الجودة الذن تتطلبه الفقرة  6-9-2-8-3

نة بعناصممممر  الهيكلذلك، يشممممار أثناء فحص  وباإلضممممافة إلى  6-9-2-8-4 أو توضممممع عل ها  تسممممش نإلى موضممممع المسمممماحات المسممممشَّ
في  الهيكلعالمات، أو تكون متاحة على رسمومات التصمميم أو تكون مرئية بتقنية مناسمبة )مثل األشمعة تحت الحمراء(. ويج  أن يأخذ فحص  

 ط الزائد والحمل الزائد الميكانيكي.المفرطة والتآول والتد ور والضغ التسش ناالعتبار آثار 

 االحتفاظ بالعينات 6-9-2-9  
ألغراض الفحص والتحقق من كل صمممممممهريج مصمممممممنَّع، وذلك  هيكل من)مثال قطعة من الفتحة(   يتع ن االحتفاظ بع نات 

في المسمممممتقبل لمدة خمس سمممممنوات من تاري  الفحص واالختبار األول  ن وحتى االنتهاء بنجاح من الفحص الدورن المطلوب الذن يجرى كل   الهيكل 
 خمس سنوات. 

 وضع العالمات 6-9-2-10  
يك المقوى وعة من البالسممت الهياول المصممن على الصممهاريج النقالة ذات  1-20-2-7-6تنطبق االشممتراطات الواردة في  6-9-2-10-1

 '.2)و( ' 1-20-2-7-6باأللياف باستثناء االشتراطات الواردة في 

: البالسممممممممممممتيك المقوى لهيكلل المكونة المواد' كما يلي: ب1)و(' 1-20-2-7-6يج  أن تكون المعلومات المطلوبة في   6-9-2-10-2
 ب، والراتنج مثل بالراتنج: ف ن ل استرب.Eمن النوع باألليافب، وألياف التقوية مثل بالتقوية: الزجاج 

باألليافب.من البالستيك المقوى   مصنوع   هيكل على الصهريج النقال ذن    2- 20- 2- 7- 6تنطبق االشتراطات الواردة في   6-9-2-10-3

 

 

 

 7الجزء 
 األحكام المتعلقة بعمليات النقل 

 مالحظة تمهيدية 

السمملطات المشتصممة بمشتل  وسممائط النقل  تترع عموما  صممياغة األحكام المفصمملة في  ذا الجزء للسمملطات الوطنية أو مالحظة:
التنف ذية التي تنطبق على جميع وسمممممممممائط النقل. ويُدخل في األحكام  1-7السممممممممملطات اإلقليمية. وألغراض  ذه الالئحة، يتضممممممممممن الفصمممممممممل  أو

يسممممتكمل عموما ، لتدرج فيه أحكام إضممممافية تنطبق على كل من وسممممائط النقل قد تضمممميفها السمممملطات الوطنية  الحسممممبان فصممممل إضممممافي، وإن لم
 السلطات اإلقليمية. المشتصة بوسائط النقل أو أو
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 7الجزء 
 األحكام المتعلقة بعمليات النقل 

 مالحظة تمهيدية 

السمملطات المشتصممة بمشتل  وسممائط النقل  تترع عموما  صممياغة األحكام المفصمملة في  ذا الجزء للسمملطات الوطنية أو مالحظة:
التنف ذية التي تنطبق على جميع وسمممممممممائط النقل. ويُدخل في األحكام  1-7السممممممممملطات اإلقليمية. وألغراض  ذه الالئحة، يتضممممممممممن الفصمممممممممل  أو

يسممممتكمل عموما ، لتدرج فيه أحكام إضممممافية تنطبق على كل من وسممممائط النقل قد تضمممميفها السمممملطات الوطنية  الحسممممبان فصممممل إضممممافي، وإن لم
 السلطات اإلقليمية. المشتصة بوسائط النقل أو أو
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 1-7فصل ال
 األحكام المتعلقة بعمليات النقل باستخدام جميع وسائط النقل 

 ، واألحكام العامة، واشتراطات التحميلالتطبيقنطاق  7-1-1

 يتضمن  ذا الفصل األحكام التي تنطبق على عمليات نقل البضائع الشطرة باستشدام جميع وسائط النقل.  1- 1- 1- 7

 إذا: تقدم بضائع خطرة للنقل إال ه الالئحة، اليحدد في مكان آخر من  ذ ما لم 7-1-1-2

تم تصمنيف البضمائع وتعبئتها ووضمع العالمات والسممات عل ها بصمورة صمحيحة، ووصمفها وإصمدار شمهادة ف ها   )أ(
 وتسج ل ذلك في مستند لنقل البضائع الشطرة؛

وجد مشلفات خطرة من بضممممممائع  ت  تقتضمممممميه  ذه الالئحة، وال وكانت البضممممممائع في حالة مناسممممممبة للنقل وفقا  لما )ب(
 خطرة ملتصقة على الطرد من الشارج.

 قبول الناقلين البضائع الخطرة 7-1-1-3
 إذا: يقبل الناقل بضائع خطرة مهيأة للنقل إال يحدد في مكان آخر من  ذه الالئحة، ال ما لم 7-1-1-3-1

المسممتندات والمعلومات التي تقتضمم ها أحكام  ذه غ ره من  ُقّدمت له نسممشة من مسممتند نقل البضممائع الشطرة أو )أ(
 الالئحة؛

 أو ُقّدمت له في صيغة إلكترونية المعلومات المنطبقة على البضائع الشطرة. )ب(

المعلومات المنطبقة على البضمممائع الشطرة ُترَفق بهذه البضمممائع حتى وصمممولها إلى المقصمممد النهائي. ويجوز تدوين  ذه  7-1-1-3-2
 يجوز تدوينها في مستند آخر. وُتسلَّم  ذه المعلومات إلى المرسل إليه مع تسليمه البضائع الشطرة.  ستند نقل البضائع الشطرة كما المعلومات في م 

رة له بال  7-1-1-3-3 انقطاع  إذا ُقّدمت المعلومات المنطبقة على البضمائع الشطرة إلى الناقل في صميغة إلكترونية، يج  أن تظل متيسمّ 
 حتى الوصول إلى المقصد النهائي. ويج  في  ذه المعلومات أن يكون ممكنا  طبعها على الورق بدون تأخر.  ل، ط لة مدة النق 

 بالشروط التالية: تنقل بضائع خطرة إال يحدد في مكان آخر من  ذه الالئحة، ال ما لم 7-1-1-4

 دات النقل الشاحنة؛وضع العالمات وبطاقات الوسم ولوحات اإلعالن الشارجي بشكل مناس  على وح )أ(

 تقتضيه  ذه الالئحة. وتكون وحدات النقل الشاحنة في حالة مناسبة للنقل من النواحي األخرى وفقا لما )ب(

يكفي لتحمل الصممممممدمات وعمليات التحم ل التي  في وحدات نقل شمممممماحنة قوية بما ال تحّمل طرود البضممممممائع الشطرة إال 7-1-1-5
اة الظروف الالزم توقعها أثناء الرحلة المتوخاة. وتكون وحدة النقل الشمماحنة مبنية بشممكل يمنع فقد المحتويات. تحصممل عادة أثناء النقل، مع مراع

 وتزود وحدة النقل، ح ثما كان مناسبا ، بوسائل لتسه ل تأم ن ومناولة البضائع الشطرة.

خلّو ما من أن عطم  يمكن أن يؤثر في  تفحص وحمدة النقمل الشممممممممممممممماحنمة من المداخمل والشمارج قبمل التحم مل للتمأومد من   7-1-1-6
 سالمة الطرود المحّملة ف ها. سالمتها أو

ُتفحص وحدة النقل الشممممممماحنة للتأود من صمممممممالح تها لالسمممممممتشدام من ح ا الترك   ومن خلو ا من المشلفات المحتملة   
النتوءات أو من أن تد ور يمكن أن يؤثر على    ح ثما انطبق ذلك، من التي تتعارض مع الشممممممحنة ومن خلو األرضممممممية والجدران الداخلية والسممممممق ،  

 خالية من أن مظا ر العط  التي تؤثر في صمود الحاوية أمام التقلبات الجوية.  الشحنة داخلها، وأنَّ حاويات الشحن 
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ويعني مصممممممطلح بالصممممممالحية لالسممممممتشدام من ح ا الترك  ب أال تكون  ناع ع وب كب رة في المكونات الهيكلية لوحدة   
سمفلية النقل الشماحنة. وتشممل المكونات الهيكلية لوحدات النقل الشماحنة ألغراض متعددة الوسمائط، على سمب ل المثال، قضمبان المجارن العلوية وال

  والسمممممفلية، ودعامات وترك بات األركان، وفي حالة حاويات الشمممممحن، عتبة وعارضمممممة الباب، وعوارض األرضمممممية. العلوية  الجانبية، وقضمممممبان النهايات
 وتشمل الع وب الرئيسية ما يلي:

ثنيات أو شمممممممممممدوخا  أو كسمممممممممممورا  في مكّونات البنية أو العناصمممممممممممر الداعمة، أو أن عط  في معدات الشدمة أو  )أ(
 سالمة الوحدة؛يمكن أن تؤثر على  التشغ ل،

أو أن تشمممّوه في الشمممكل العام أو أن عط  في مناشممم  الرفع أو في معالم السمممطح الب ني لمعدات الرفع يحول  )ب(
دون التراصممممممممممم  الصمممممممممممحيح لمعدات المناولة، أو ترك   وتثب ت الهيكل أو المركبة أو العربة، أو اإلدخال في 

 خاليا السف نة؛ و، ح ثما انطبق ذلك؛

الت الباب وسممممداداته وخردواته أو غياب إحدا ا أو عدم صممممالح تها أن ت   وجود )ج( قب  أو لّي أو كسممممر في مفصممممّ 
 سب . ألن

. وفيما يتعلق بتعبئة  2- 4فيما يتعلق بتعبئة الصمممهاريج النقالة المحمولة وحاويات الغاز المتعددة العناصمممر، انظر الفصمممل   مالحظة:
 ب. 3- 4حاويات السوائ ، انظر الفصل  

ل ب ن البضممممممممائع غبر المتوافقة، سممممممممواء الشطرة أو 7-1-1-7 غ ر ا، وفقا  ألحكام  ذا  تحّمل وحدات النقل الشمممممممماحنة بح ا ُيفصممممممممَ
االشتراطات   بالحفي في مكان جافب، أو الفصل. وتستوفى تعليمات التحم ل الشاصة، مثل أسهم االتجاه، واشتراطات بعدم التنض د المزدوجب أو

 ة بوجه خاص. وكلما أمكن، ُتحّمل البضائع الشطرة السائلة تحت البضائع الشطرة الجافة.المتعلقة بضبط درجة الحرار 

الطرود التي تحتون على بضائع خطرة وسلعا  خطرة غ ر م بأة تؤمن في وحدة النقل الشاحنة بوسائل مناسبة قادرة على كبح  8- 1- 1- 7
ق ب ن البضممممائع، وكتائ  السممممند الطيّ عة لوحكام( بطريقة تمنع أية زحزحة أثناء النقل من  زيحان البضممممائع )مثل أحزمة التثب ت، وألواح التحشممممية التي تزلَّ 

الصمناديق الثق لة(، تثبت جميع البضمائع   تسمب  لها عطبا . وعندما تنقل بضمائع خطرة مع بضمائع أخرى )مثل اآلالت أو  شمأنها أن تغ ر اتجاه الطرود أو 
انفالت البضمممممممممممممائع الشطرة. ويمكن منع حركة الطرود كذلك بملء أن فراغات   الشممممممممممممماحنة بح ا يمنع انتثار أو ت بأ في وحدت النقل   بطريقة مأمونة أو 

تشممممد  ذه األربطة بإفراط   السمممم ور، ال  حالة اسممممتشدام وسممممائل الربط مثل أحزمة التطويق أو  بتكتيفها. وفي  بحصممممر الطرود أو  باسممممتشدام حشمممموات ر فد أو 
 ا. تشويهه  تحاشيا  إلعطاب الطرود أو 

حالة تحم ل أنواع مشتلفة من الطرود المصمممممممممممممة لغرض  تكن مصمممممممممممممة لهذا الغرض. وفي ال تنضمممممممممممد الطرود ما لم 7-1-1-9
يؤخذ في االعتبار توافقها للتنضم د بعضمها مع البعض. وح ثما يلزم تمنع الطرود المكدسمة من اإلضمرار بالطرود الموضموعة تحتها   التنضم د معا ،

 مل عنها الثقل.وذلك باستشدام وسائل تح

أثناء عمليات التحم ل والتنزيل، تراعى وقاية الطرود التي تحتون على بضممممائع خطرة من العط . ويولى ا تمام خاص   7-1-1-10
عارض التنزيل، وذلك لمنع حدوث عط    لمناولة الطرود أثناء إعداد ا للنقل، ولنوع وحدة النقل الشاحنة التي ستنقل عل ها، ولطريقة التحم ل أو

حالة اوتشممماف   عط  قد يؤدن إلى تسمممرب المحتويات. وفي تقبل للنقل أن طرود يظهر ف ها تسمممرب أو سممموء مناولتها. وال نتيجة لجر الطرود أو
ينقل  ذا الطرد بل يوضمع في مكان مأمون وفقا  للتعليمات التي تصمدر ا سملطة مشتصمة   عط  يسمب  انفالت المحتويات، ال طرد به تسمري  أو

 مسؤول مع ن ملم بالبضائع الشطرة والمشاطر التي تنطون عل ها والتداب ر التي ينبغي اتشاذ ا في حالة الطوارئ. ششص أو

ترد اشمممتراطات تشمممغ ل إضمممافية بشمممأن نقل العبوات والحاويات الوسممميطة في األحكام الشاصمممة المتعلقة بالتعبئة للعبوات  :1مالحظة 
 (.1-4والحاويات الوسيطة )انظر الفصل 

 IMO/ILO/UNECE Guidelinesيمكن كذلك االطالع على إرشممادات إضممافية بشممأن تعبئة وحدات النقل الشمماحنة في: :2الحظة م 
for Packing Cargo Transport Units (CTUs)  التي يتضممممممممممممنها ملحق المدونة الدولية للبضمممممممممممائع الشطرة ،International Maritime 

Dangerous Goods Code رسممممممممة الوطنية والمدونات المتعلقة بوسممممممممائط النقل )من قب ل االتفاق المنظم لتبادل واسممممممممتشدام عربات مدونات المما  ، أو
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakings (RIV 2000)السممممممكك الحديدية 

Appendix II loading guidelines الذن نشمممممره االتحاد الدولي للسممممم ، (( كك الحديديةUIC أو ،)  مدونة قواعد الممارسمممممة التي وضمممممعتها وزارة النقل
 بالمملكة المتحدة بشأن سالمة الحموالت على المركبات(. 
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يقل عن ثلثي ارتفاع حاوية   ال يج  نقل حاويات السوائ  المرنة داخل وس لة نقل ذات جوان  ونهايات صلبة تمتد لما 7-1-1-11
 السوائ  المرنة.

خاصمممممممممة لتوجيه  ، يج  إيالء عناية 2- 4- 5عند تحم ل حاويات السممممممممموائ  المرنة في حاوية شمممممممممحن على النحو المب ن في   :مالحظة 
 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing، وبشاصمة  2، المالحظة 10- 1- 1- 7التعبئة المتعلق بوحدات النقل الشماحنة المشمار إليه في  

Cargo Transport Units (CTUs)   يتضمنها ملحق المدونة الدولية للبضائع الشطرة   ، التيInternational Maritime Dangerous . 
تثبت حاويات السممممموائ  المرنة بوسمممممائل مناسمممممبة قادرة على منع حركة الحاوية في وسممممم لة النقل بطريقة تمنع أية حركة   7-1-1-11-1

عطبا . ويمكن منع حركة الحاويات كذلك بملء أن فراغات باسمممممتشدام حشممممموات ر فد تسمممممب  لها  أثناء النقل من شمممممأنها أن تغ ر اتجاه الحاوية أو
تشمممد  ذه األربطة بإفراط تحاشممميا  إلعطاب   السممم ور، ال حالة اسمممتشدام وسمممائل الربط مثل أحزمة التطويق أو بتكتيفها. وفي بحصمممر الطرود أو أو

 تشويهها. حاويات السوائ  المرنة أو

 النقل بالسكك الحديدية. ت السوائ  المرنة من أجل النقل البرن أوال تنضد حاويا 7-1-1-11-2

 الفصل بين البضائع الخطرة 7-1-2

السممممملعتان غ ر  ُتفصمممممل البضمممممائع غ ر المتوافقة بعضمممممها عن بعض أثناء النقل. وألغراض الفصمممممل، تعتبر المادتان أو 7-1-2-1
   ذا الشمممممأن، ترد تفاصممممم ل  أن حادث آخر. وفي  االنسمممممكاب، أو  طر في حالة التسمممممرب أو متوافقت ن كلما كان احتمال أن يؤدن تنضممممم د ما معا  إلى مشا 

 .2-3-1-7، و1-3-1-7في  1اشتراطات فصل مواد وسلع الرتبة 

أيضممممما  ترت بات   قد يشتل  مدى الشطر الناشممممم  من احتماالت التفاعل ب ن البضمممممائع الشطرة غ ر المتوافقة، ولذلك تشتل   2- 2- 1- 7
ويمكن تحق ق  ذا الفصمل في بعض الحاالت عن طريق اشمتراط مسمافات محددة ب ن البضمائع الشطرة. ويمكن    زمة حسمبما يناسم . الفصمل ب نها الال 

 السلع الشطرة المعنية.  ملء الفراغات الفاصلة ب ن  ذه البضائع بشحنات متوافقة مع المواد أو 

 الفصل ب ن البضائع بشصوص كل من وسائط النقل إلى المبادئ التالية:أحكام  ذه الالئحة ذات طابع عام. وتستند أحكام  3- 2- 1- 7

تفصمممممممل البضمممممممائع الشطرة غ ر المتوافقة بعضمممممممها عن بعض بح ا يتم تقل ل المشاطر بشمممممممكل فعال في حالة  )أ(
 وقوع أن عارض آخر؛ انسكاب عرضي أو حدوث تسرب أو

 التي تنطبق على أن من  ذه البضائع؛ عند تنض د بضائع خطرة معا ، تطبق أقسى اشتراطات الفصل )ب(

في حالة الطرود التي يتعّ ن أن تحمل بطاقات تشمممممممممم ر إلى مصممممممممممدر خطورة فرعية، ُتطبَّق اشممممممممممتراطات العزل  )ج(
المناسمممبة لمصمممدر الشطورة الفرعية إذا كانت  ذه االشمممتراطات أوثر صمممرامة من االشمممتراطات المقررة لمصمممدر 

 الشطورة األساسية.

 وز أن تحتون عبوة شاملة على بضائع خطرة تتفاعل فيما ب نها تفاعال  خطرا .ال يج 7-1-2-4

 تنطبق على نقل المتفجرات خاصةأحكام  7-1-3

 التي تنتمي لمجموعات توافق مختلفة 1فصل بضائع الرتبة  7-1-3-1
األنواع األخرى، لكن االعتبممارات العمليممة تزداد درجممة أمممان المواد والسمممممممممممممملع المتفجرة إذا نقممل كممل نوع منهمما بمعزل عن   مالحظة:

تحق ق   واالقتصممادية تحول دون تحق ق  ذه الحالة المثالية. ومن الناحية العملية، يقتضممي التوازن السممليم ب ن اشممتراطات األمان والعوامل األخرى 
 درجة مع نة من الجمع ب ن أنواع مشتلفة من المواد والسلع المتفجرة في النقل.

ُتعتَبر   1معا  في النقل، على بالتوافقب ب ن المتفجرات. فبضممممممائع الرتبة  1وق  مدى السممممممماح بتحم ل بضممممممائع الرتبة  يت  7-1-3-1-1
دث  بمتوافقمةب إذا كمان يمكن نقلهما معما  دون زيمادة ملحوظمة إمما في احتممال وقوع حمادث، وإمما في حجم اآلثمار المترتبمة على وقوع مثمل  مذا الحما

 لكمية محددة من الحمولة.

 )نون(، وفقا  للشروط التالية: N)واف( و K)أل ( إلى  Aيمكن نقل سلع مجموعات التوافق  7-1-3-1-2

 الش بة ذاته؛ يمكن أن تنقل معا  العبوات التي تحمل حرف مجموعة التوافق ذاته ورقم )أ(
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ويعني مصممممممطلح بالصممممممالحية لالسممممممتشدام من ح ا الترك  ب أال تكون  ناع ع وب كب رة في المكونات الهيكلية لوحدة   
سمفلية النقل الشماحنة. وتشممل المكونات الهيكلية لوحدات النقل الشماحنة ألغراض متعددة الوسمائط، على سمب ل المثال، قضمبان المجارن العلوية وال

  والسمممممفلية، ودعامات وترك بات األركان، وفي حالة حاويات الشمممممحن، عتبة وعارضمممممة الباب، وعوارض األرضمممممية. العلوية  الجانبية، وقضمممممبان النهايات
 وتشمل الع وب الرئيسية ما يلي:

ثنيات أو شمممممممممممدوخا  أو كسمممممممممممورا  في مكّونات البنية أو العناصمممممممممممر الداعمة، أو أن عط  في معدات الشدمة أو  )أ(
 سالمة الوحدة؛يمكن أن تؤثر على  التشغ ل،

أو أن تشمممّوه في الشمممكل العام أو أن عط  في مناشممم  الرفع أو في معالم السمممطح الب ني لمعدات الرفع يحول  )ب(
دون التراصممممممممممم  الصمممممممممممحيح لمعدات المناولة، أو ترك   وتثب ت الهيكل أو المركبة أو العربة، أو اإلدخال في 

 خاليا السف نة؛ و، ح ثما انطبق ذلك؛

الت الباب وسممممداداته وخردواته أو غياب إحدا ا أو عدم صممممالح تها أن ت   وجود )ج( قب  أو لّي أو كسممممر في مفصممممّ 
 سب . ألن

. وفيما يتعلق بتعبئة  2- 4فيما يتعلق بتعبئة الصمممهاريج النقالة المحمولة وحاويات الغاز المتعددة العناصمممر، انظر الفصمممل   مالحظة:
 ب. 3- 4حاويات السوائ ، انظر الفصل  

ل ب ن البضممممممممائع غبر المتوافقة، سممممممممواء الشطرة أو 7-1-1-7 غ ر ا، وفقا  ألحكام  ذا  تحّمل وحدات النقل الشمممممممماحنة بح ا ُيفصممممممممَ
االشتراطات   بالحفي في مكان جافب، أو الفصل. وتستوفى تعليمات التحم ل الشاصة، مثل أسهم االتجاه، واشتراطات بعدم التنض د المزدوجب أو

 ة بوجه خاص. وكلما أمكن، ُتحّمل البضائع الشطرة السائلة تحت البضائع الشطرة الجافة.المتعلقة بضبط درجة الحرار 

الطرود التي تحتون على بضائع خطرة وسلعا  خطرة غ ر م بأة تؤمن في وحدة النقل الشاحنة بوسائل مناسبة قادرة على كبح  8- 1- 1- 7
ق ب ن البضممممائع، وكتائ  السممممند الطيّ عة لوحكام( بطريقة تمنع أية زحزحة أثناء النقل من  زيحان البضممممائع )مثل أحزمة التثب ت، وألواح التحشممممية التي تزلَّ 

الصمناديق الثق لة(، تثبت جميع البضمائع   تسمب  لها عطبا . وعندما تنقل بضمائع خطرة مع بضمائع أخرى )مثل اآلالت أو  شمأنها أن تغ ر اتجاه الطرود أو 
انفالت البضمممممممممممممائع الشطرة. ويمكن منع حركة الطرود كذلك بملء أن فراغات   الشممممممممممممماحنة بح ا يمنع انتثار أو ت بأ في وحدت النقل   بطريقة مأمونة أو 

تشممممد  ذه األربطة بإفراط   السمممم ور، ال  حالة اسممممتشدام وسممممائل الربط مثل أحزمة التطويق أو  بتكتيفها. وفي  بحصممممر الطرود أو  باسممممتشدام حشمممموات ر فد أو 
 ا. تشويهه  تحاشيا  إلعطاب الطرود أو 

حالة تحم ل أنواع مشتلفة من الطرود المصمممممممممممممة لغرض  تكن مصمممممممممممممة لهذا الغرض. وفي ال تنضمممممممممممد الطرود ما لم 7-1-1-9
يؤخذ في االعتبار توافقها للتنضم د بعضمها مع البعض. وح ثما يلزم تمنع الطرود المكدسمة من اإلضمرار بالطرود الموضموعة تحتها   التنضم د معا ،

 مل عنها الثقل.وذلك باستشدام وسائل تح

أثناء عمليات التحم ل والتنزيل، تراعى وقاية الطرود التي تحتون على بضممممائع خطرة من العط . ويولى ا تمام خاص   7-1-1-10
عارض التنزيل، وذلك لمنع حدوث عط    لمناولة الطرود أثناء إعداد ا للنقل، ولنوع وحدة النقل الشاحنة التي ستنقل عل ها، ولطريقة التحم ل أو

حالة اوتشممماف   عط  قد يؤدن إلى تسمممرب المحتويات. وفي تقبل للنقل أن طرود يظهر ف ها تسمممرب أو سممموء مناولتها. وال نتيجة لجر الطرود أو
ينقل  ذا الطرد بل يوضمع في مكان مأمون وفقا  للتعليمات التي تصمدر ا سملطة مشتصمة   عط  يسمب  انفالت المحتويات، ال طرد به تسمري  أو

 مسؤول مع ن ملم بالبضائع الشطرة والمشاطر التي تنطون عل ها والتداب ر التي ينبغي اتشاذ ا في حالة الطوارئ. ششص أو

ترد اشمممتراطات تشمممغ ل إضمممافية بشمممأن نقل العبوات والحاويات الوسممميطة في األحكام الشاصمممة المتعلقة بالتعبئة للعبوات  :1مالحظة 
 (.1-4والحاويات الوسيطة )انظر الفصل 

 IMO/ILO/UNECE Guidelinesيمكن كذلك االطالع على إرشممادات إضممافية بشممأن تعبئة وحدات النقل الشمماحنة في: :2الحظة م 
for Packing Cargo Transport Units (CTUs)  التي يتضممممممممممممنها ملحق المدونة الدولية للبضمممممممممممائع الشطرة ،International Maritime 

Dangerous Goods Code رسممممممممة الوطنية والمدونات المتعلقة بوسممممممممائط النقل )من قب ل االتفاق المنظم لتبادل واسممممممممتشدام عربات مدونات المما  ، أو
 Agreement governing the exchange and use of Wagons between Railway Undertakings (RIV 2000)السممممممكك الحديدية 

Appendix II loading guidelines الذن نشمممممره االتحاد الدولي للسممممم ، (( كك الحديديةUIC أو ،)  مدونة قواعد الممارسمممممة التي وضمممممعتها وزارة النقل
 بالمملكة المتحدة بشأن سالمة الحموالت على المركبات(. 
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يقل عن ثلثي ارتفاع حاوية   ال يج  نقل حاويات السوائ  المرنة داخل وس لة نقل ذات جوان  ونهايات صلبة تمتد لما 7-1-1-11
 السوائ  المرنة.

خاصمممممممممة لتوجيه  ، يج  إيالء عناية 2- 4- 5عند تحم ل حاويات السممممممممموائ  المرنة في حاوية شمممممممممحن على النحو المب ن في   :مالحظة 
 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing، وبشاصمة  2، المالحظة 10- 1- 1- 7التعبئة المتعلق بوحدات النقل الشماحنة المشمار إليه في  

Cargo Transport Units (CTUs)   يتضمنها ملحق المدونة الدولية للبضائع الشطرة   ، التيInternational Maritime Dangerous . 
تثبت حاويات السممممموائ  المرنة بوسمممممائل مناسمممممبة قادرة على منع حركة الحاوية في وسممممم لة النقل بطريقة تمنع أية حركة   7-1-1-11-1

عطبا . ويمكن منع حركة الحاويات كذلك بملء أن فراغات باسمممممتشدام حشممممموات ر فد تسمممممب  لها  أثناء النقل من شمممممأنها أن تغ ر اتجاه الحاوية أو
تشمممد  ذه األربطة بإفراط تحاشممميا  إلعطاب   السممم ور، ال حالة اسمممتشدام وسمممائل الربط مثل أحزمة التطويق أو بتكتيفها. وفي بحصمممر الطرود أو أو

 تشويهها. حاويات السوائ  المرنة أو

 النقل بالسكك الحديدية. ت السوائ  المرنة من أجل النقل البرن أوال تنضد حاويا 7-1-1-11-2

 الفصل بين البضائع الخطرة 7-1-2

السممممملعتان غ ر  ُتفصمممممل البضمممممائع غ ر المتوافقة بعضمممممها عن بعض أثناء النقل. وألغراض الفصمممممل، تعتبر المادتان أو 7-1-2-1
   ذا الشمممممأن، ترد تفاصممممم ل  أن حادث آخر. وفي  االنسمممممكاب، أو  طر في حالة التسمممممرب أو متوافقت ن كلما كان احتمال أن يؤدن تنضممممم د ما معا  إلى مشا 

 .2-3-1-7، و1-3-1-7في  1اشتراطات فصل مواد وسلع الرتبة 

أيضممممما  ترت بات   قد يشتل  مدى الشطر الناشممممم  من احتماالت التفاعل ب ن البضمممممائع الشطرة غ ر المتوافقة، ولذلك تشتل   2- 2- 1- 7
ويمكن تحق ق  ذا الفصمل في بعض الحاالت عن طريق اشمتراط مسمافات محددة ب ن البضمائع الشطرة. ويمكن    زمة حسمبما يناسم . الفصمل ب نها الال 

 السلع الشطرة المعنية.  ملء الفراغات الفاصلة ب ن  ذه البضائع بشحنات متوافقة مع المواد أو 

 الفصل ب ن البضائع بشصوص كل من وسائط النقل إلى المبادئ التالية:أحكام  ذه الالئحة ذات طابع عام. وتستند أحكام  3- 2- 1- 7

تفصمممممممل البضمممممممائع الشطرة غ ر المتوافقة بعضمممممممها عن بعض بح ا يتم تقل ل المشاطر بشمممممممكل فعال في حالة  )أ(
 وقوع أن عارض آخر؛ انسكاب عرضي أو حدوث تسرب أو

 التي تنطبق على أن من  ذه البضائع؛ عند تنض د بضائع خطرة معا ، تطبق أقسى اشتراطات الفصل )ب(

في حالة الطرود التي يتعّ ن أن تحمل بطاقات تشمممممممممم ر إلى مصممممممممممدر خطورة فرعية، ُتطبَّق اشممممممممممتراطات العزل  )ج(
المناسمممبة لمصمممدر الشطورة الفرعية إذا كانت  ذه االشمممتراطات أوثر صمممرامة من االشمممتراطات المقررة لمصمممدر 

 الشطورة األساسية.

 وز أن تحتون عبوة شاملة على بضائع خطرة تتفاعل فيما ب نها تفاعال  خطرا .ال يج 7-1-2-4

 تنطبق على نقل المتفجرات خاصةأحكام  7-1-3

 التي تنتمي لمجموعات توافق مختلفة 1فصل بضائع الرتبة  7-1-3-1
األنواع األخرى، لكن االعتبممارات العمليممة تزداد درجممة أمممان المواد والسمممممممممممممملع المتفجرة إذا نقممل كممل نوع منهمما بمعزل عن   مالحظة:

تحق ق   واالقتصممادية تحول دون تحق ق  ذه الحالة المثالية. ومن الناحية العملية، يقتضممي التوازن السممليم ب ن اشممتراطات األمان والعوامل األخرى 
 درجة مع نة من الجمع ب ن أنواع مشتلفة من المواد والسلع المتفجرة في النقل.

ُتعتَبر   1معا  في النقل، على بالتوافقب ب ن المتفجرات. فبضممممممائع الرتبة  1وق  مدى السممممممماح بتحم ل بضممممممائع الرتبة  يت  7-1-3-1-1
دث  بمتوافقمةب إذا كمان يمكن نقلهما معما  دون زيمادة ملحوظمة إمما في احتممال وقوع حمادث، وإمما في حجم اآلثمار المترتبمة على وقوع مثمل  مذا الحما

 لكمية محددة من الحمولة.

 )نون(، وفقا  للشروط التالية: N)واف( و K)أل ( إلى  Aيمكن نقل سلع مجموعات التوافق  7-1-3-1-2

 الش بة ذاته؛ يمكن أن تنقل معا  العبوات التي تحمل حرف مجموعة التوافق ذاته ورقم )أ(
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يمكن أن تنقل معا  سممممممملع مجموعة التوافق ذاتها وإن اختلفت أرقام الشمممممممع ، شمممممممريطة معاملة الشمممممممحنة بأوملها   )ب(
)دال( مع   D، مجموعة التوافق 5-1األصمغر. غ ر أنه عند نقل بضمائع الشم بة   وكأنها من الشم بة ذات الرقم

لها ألغراض النقل وكأنها من  )دال(، يتع ن معاملة الشمممممممحنة بأوم D، مجموعة التوافق 2-1بضمممممممائع الشممممممم بة  
 ؛D، مجموعة التوافق 1-1الش بة 

عن  يجمع في النقممل ب ن الطرود التي تحمممل حروف مجموعممات توافق مشتلفممة )بصممممممممممممممرف النظر عموممما ، ال )ج(
على   )قاف(، وذلك  S) اء(، و  E)دال(، و  D)جيم(، و  Cفي حالة حروف مجموعات التوافق   الش بة( إال رقم

 .4-1-3-1-7و 3-1-3-1-7ي النحو المشروح ف

)نون( تحدد ا األحكام   N)واف( و K)أل ( إلى  A ناع بعض التوليفات المسممممممموح بها في نطاق مجموعات التوافق   مالحظة:
 المنطبقة على مشتل  وسائط النقل.

شمممماحنة واحدة،  نقل وحدة ) اء( معا  في وحدة شممممحن أو  E)دال( و D)جيم( و Cيسمممممح بنقل سمممملع مجموعات التوافق   7-1-3-1-3
)ب(. وتدرج أية 2-1-3-1-7ورد في  . وتع ن الشمم بة المناسممبة وفقا  لما3-1-2 و موضممح في   شممريطة تع  ن رمز التصممنيف العام طبقا  لما

)جيم(   Cة توليفة لمواد مجموعات التوافق  ) اء(. وتدرج أي  E) اء( في مجموعة التوافق   E)دال( و  D)جيم( و Cتوليفة لسمملع من المجموعات 
 ، مع مراعاة الشصائص السائدة للحمولة المجمعة.1-1-2-1-2)دال( في أنس  مجموعة توافق وردت في  Dو

 والم. )قاف( مع بضائع أية مجموعة توافق أخرى فيما عدا المجموعت ن أل  Sيمكن نقل بضائع مجموعة التوافق  7-1-3-1-4

مع  تنقل بضائع  ذه المجموعة إال )الم( مع بضائع مجموعات التوافق األخرى. وال Lال تنقل بضائع مجموعة التوافق   7-1-3-1-5
 )الم( ذاتها. Lنوع البضائع نفسه في نطاق مجموعة التوافق 

األخرى باستثناء  )ب(( مع مجموعات التوافق  2- 1- 3- 1- 7)نون( )انظر    Nتنقل بضائع مجموعة التوافق  بوجه عام، ال  7-1-3-1-6
) اء(، تعتبر من مجموعة  E)دال( و D)جيم( و C)قاف(. غ ر أنه إذا نقلت  ذه البضممممائع مع بضممممائع مجموعات التوافق  Sالتوافق    مجموعة 
 (.3-1-3-1-7)دال( )انظر أيضا   Dالتوافق 

شحن، والشاحنات البرية، وعربات  مع بضائع خطرة من رتب أخرى في حاويات ال  1النقل المختلط لبضائع من الرتبة   7-1-3-2
 السكك الحديدية

عربات سممكك  مركبات برية أو مع بضممائع خطرة من الرت  األخرى في حاويات شممحن أو 1ال تنقل بضممائع من الرتبة  7-1-3-2-1
 ينص على خالف ذلك في  ذه الالئحة. حديدية ما لم

 )قاف(، مع بضائع خطرة من الرت  األخرى. S، من مجموعة التوافق 4-1يجوز أن تنقل بضائع من الش بة  7-1-3-2-2

( مع 0083 األمم المتحدة المدرجة تحت رقم Cيجوز نقل متفجرات عصمممأية )باسمممتثناء المتفجرات العصمممأية من النوع   7-1-3-2-3
االمم   الم نترات األمون وم )المدرجة تحت رقم معلق أو مسممممممممتحل  أو ، أو(2067و  1942نترات األمون وم المدرجة تحت رقمي األمم المتحدة 

( والنترات الفلزيمة األرضمممممممممممممميمة القلويمة )مثمل الممدرجمة تحمت 1486األمم المتحمدة   والنترات الفلزيمة القلويمة )مثمل الممدرجمة تحمت رقم( 3375المتحمدة  
ألغراض الترت   والفصمممممممل والتنضممممممم د والحمولة   1ه متفجرات عصمممممممأية من الرتبة  (، بشمممممممرط أن يعامل المجموع باعتبار 1454األمم المتحدة  رقم

 القصوى المسموح بها.

  (، 2722األمم المتحدة   (، ونترات الل ث وم )رقم 1451األمم المتحدة   يشمممممل مصممممطلح النترات الفلزية القلوية نترات السمممم زيوم )رقم  مالحظة:
(. 1498األمم المتحدة  (، ونترات الصمممممموديوم )رقم1477األمم المتحدة  ، ونترات الروب ديوم )رقم(1486األمم المتحدة   ونترات البوتاسمممممم وم )رقم

(، 2464األمم المتحدة  (، ونترات الب ريل وم )رقم1446 األمم المتحدة ويشممممممممممممل مصمممممممممممطلح النترات الفلزية األرضمممممممممممية القلوية نترات الباريوم )رقم
 (.1507األمم المتحدة  (، ونترات السترونس وم )رقم1474األمم المتحدة  (، ونترات المغن زيوم )رقم1454األمم المتحدة  ونترات الكلس وم )رقم

كمعدات أن تنقل  1( التي تحتون على بضممممممممائع من الرتبة  2990و 3072يجوز في أجهزة اإلنقاذ )رقما األمم المتحدة  7-1-3-2-4
 مع البضائع الشطرة التي من نوع البضائع الموجودة في  ذه األجهزة.
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من   ، 4- 1 سممممممممحابات أحزمة المقاعد من الشمممممممم بة  وحدات الوسممممممممائد الهوائية أو  يجوز نقل أدوات نف  الوسممممممممائد الهوائية أو  5- 2- 3- 1- 7
( مع أدوات نف  الوسممممممائد الهوائية ووحدات الوسممممممائد الهوائية وسممممممحابات أحزمة المقاعد من 0503األمم المتحدة  )زان( )رقم Gمجموعة التوافق  

 (.3268األمم المتحدة  )رقم 9الرتبة  

 نقل المتفجرات في حاويات الشحن والشاحنات البرية وعربات السكك الحديدية 7-1-3-3
ع   يتعلق بالمسممممممماح ق ال  فيما  1- 3- 3- 1- 7   3- 1جيم، و  3- 1زان، و  1- 1دال، و   1- 1جيم، و   1- 1حرة االنسمممممممياب المدرجة في الشمممممممُّ

ع  زان   غطاء غ ر معدني. زان، تكون أرضية حاوية الشحن ذات سطح أو 3-1زان، و 2-1زان، و 1-1، واأللعاب النارية المدرجة في الشُّ

 أحكام خاصة تنطبق على نقل الغازات 7-1-4

في وحدات نقل  إال  327للتشلص منها بموج  بنود الحكم الشاص  ال تنقل األيروسممممممموالت ألغراض إعادة معالجتها أو 7-1-4-1
 تنقل في حاويات الشحن المغلقة. شاحنة ج دة التهوية، وال

ــعبة    أحكام 7-1-5 ــة تنطبق على نقل المواد الذاتية التفاعل المدرجة في الشـ ــوية   1- 4خاصـ ــيد الفوقية العضـ   المدرجة  واألكاسـ
 والمواد المثبَّتة بضبط درجة الحرارة )بخالف المواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية( 2-5في الشعبة 

يج  أن توفَّر الحماية لجميع المواد الذاتية التفاعل واألواسمم د الفوةية العضمموية والمواد المسممببة للتماثر من تأث ر أشممعة   7-1-5-1
 ميع مصادر الحرارة، وأن توضع في أماون ج دة التهوية.الشمس المباشرة وج

 مع نة. بعض المواد التي تنقل في ظروف ضبط درجة الحرارة يحظر نقلها بطرائق نقل :مالحظة

ح ثما يجمع عدد من الطرود في حاوية شحن أو شاحنة برية مغلقة أو وحدة نقل، يراعى أال تسب  الكمية الكلية للمادة  7-1-5-2
 وأنواع وعدد الطرود وطريقة التنض د أن خطورة انفجارية.

 أحكام ضبط درجة الحرارة 7-1-5-3
، وأواسم د فوةية عضموية مع نة  4- 3- 2- 4- 2 الفقرة تنطبق  ذه األحكام على مواد مع نة ذاتية التفاعل حسم  اشمتراطات   7-1-5-3-1

الوارد في الفصمل    386أو الحكم الشاص   2- 5- 2- 4- 2سم  اشمتراطات الفقرة ، ومواد مع نة مسمببة للتماثر ح 1- 4- 3- 5- 2حسم  اشمتراطات الفقرة 
 وال يمكن نقلها إال في ظروف تمّكن من ضبط درجة الحرارة. 3-3

 تنطبق  ذه األحكام أيضا  على نقل المواد التي: 7-1-5-3-2

 TEMPERATURE ب بدرجة الحرارة مضممممممبوطةيتضمممممممن اسمممممممها الرسمممممممي المسممممممتشدم في الشممممممحن كلمة ب )أ(
CONTROLLED   قممممائمممممة المواد الشطرة الواردة في الفصمممممممممممممممممل    2ب كممممما  و مب ن في العمود              2-3من 

 ؛6-2-1-3أو وفقا  للفقرة 

          (SAPT)أو درجمممة تمممماثر ممما المممذاتي التسممممممممممممممممارع    (SADT)وتكون درجمممة حرارة انحاللهممما المممذاتي التسممممممممممممممممارع   )ب(
 بالشكل الذن تقدم المادة فيه للنقل:)مع أو بدون تثب ت كيميائي(  

‘1‘ 50ºس أو أقل في عبوات أو حاويات وسيطة؛ أو 

‘2‘ 45ºأو أقل في صهاريج نقالة. س 

 وح ن ال يسممتشدم التثبيط الكيميائي لتثب ت مادة متفاعلة، ما قد يولد كميات خطرة من الحرارة والغاز أو البشار في ظروف  
تتجاوز النقل العادية، تنقل  ذه المواد مع ضممممبط لدرجة الحرارة. وال تنطبق  ذه األحكام على المواد التي ُتثبت بإضممممافة مثبطات كيميائية بح ا 

 ‘ أعاله.2‘ أو ‘1)ب(‘ حرارة انحاللها الذاتي التسارع أو درجة تماثر ا الذاتي التسارع الدرجة التي وردت في درجة

- 418 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

418 

يمكن أن تنقل معا  سممممممملع مجموعة التوافق ذاتها وإن اختلفت أرقام الشمممممممع ، شمممممممريطة معاملة الشمممممممحنة بأوملها   )ب(
)دال( مع   D، مجموعة التوافق 5-1األصمغر. غ ر أنه عند نقل بضمائع الشم بة   وكأنها من الشم بة ذات الرقم

لها ألغراض النقل وكأنها من  )دال(، يتع ن معاملة الشمممممممحنة بأوم D، مجموعة التوافق 2-1بضمممممممائع الشممممممم بة  
 ؛D، مجموعة التوافق 1-1الش بة 

عن  يجمع في النقممل ب ن الطرود التي تحمممل حروف مجموعممات توافق مشتلفممة )بصممممممممممممممرف النظر عموممما ، ال )ج(
على   )قاف(، وذلك  S) اء(، و  E)دال(، و  D)جيم(، و  Cفي حالة حروف مجموعات التوافق   الش بة( إال رقم

 .4-1-3-1-7و 3-1-3-1-7ي النحو المشروح ف

)نون( تحدد ا األحكام   N)واف( و K)أل ( إلى  A ناع بعض التوليفات المسممممممموح بها في نطاق مجموعات التوافق   مالحظة:
 المنطبقة على مشتل  وسائط النقل.

شمممماحنة واحدة،  نقل وحدة ) اء( معا  في وحدة شممممحن أو  E)دال( و D)جيم( و Cيسمممممح بنقل سمممملع مجموعات التوافق   7-1-3-1-3
)ب(. وتدرج أية 2-1-3-1-7ورد في  . وتع ن الشمم بة المناسممبة وفقا  لما3-1-2 و موضممح في   شممريطة تع  ن رمز التصممنيف العام طبقا  لما

)جيم(   Cة توليفة لمواد مجموعات التوافق  ) اء(. وتدرج أي  E) اء( في مجموعة التوافق   E)دال( و  D)جيم( و Cتوليفة لسمملع من المجموعات 
 ، مع مراعاة الشصائص السائدة للحمولة المجمعة.1-1-2-1-2)دال( في أنس  مجموعة توافق وردت في  Dو

 والم. )قاف( مع بضائع أية مجموعة توافق أخرى فيما عدا المجموعت ن أل  Sيمكن نقل بضائع مجموعة التوافق  7-1-3-1-4

مع  تنقل بضائع  ذه المجموعة إال )الم( مع بضائع مجموعات التوافق األخرى. وال Lال تنقل بضائع مجموعة التوافق   7-1-3-1-5
 )الم( ذاتها. Lنوع البضائع نفسه في نطاق مجموعة التوافق 

األخرى باستثناء  )ب(( مع مجموعات التوافق  2- 1- 3- 1- 7)نون( )انظر    Nتنقل بضائع مجموعة التوافق  بوجه عام، ال  7-1-3-1-6
) اء(، تعتبر من مجموعة  E)دال( و D)جيم( و C)قاف(. غ ر أنه إذا نقلت  ذه البضممممائع مع بضممممائع مجموعات التوافق  Sالتوافق    مجموعة 
 (.3-1-3-1-7)دال( )انظر أيضا   Dالتوافق 

شحن، والشاحنات البرية، وعربات  مع بضائع خطرة من رتب أخرى في حاويات ال  1النقل المختلط لبضائع من الرتبة   7-1-3-2
 السكك الحديدية

عربات سممكك  مركبات برية أو مع بضممائع خطرة من الرت  األخرى في حاويات شممحن أو 1ال تنقل بضممائع من الرتبة  7-1-3-2-1
 ينص على خالف ذلك في  ذه الالئحة. حديدية ما لم

 )قاف(، مع بضائع خطرة من الرت  األخرى. S، من مجموعة التوافق 4-1يجوز أن تنقل بضائع من الش بة  7-1-3-2-2

( مع 0083 األمم المتحدة المدرجة تحت رقم Cيجوز نقل متفجرات عصمممأية )باسمممتثناء المتفجرات العصمممأية من النوع   7-1-3-2-3
االمم   الم نترات األمون وم )المدرجة تحت رقم معلق أو مسممممممممتحل  أو ، أو(2067و  1942نترات األمون وم المدرجة تحت رقمي األمم المتحدة 

( والنترات الفلزيمة األرضمممممممممممممميمة القلويمة )مثمل الممدرجمة تحمت 1486األمم المتحمدة   والنترات الفلزيمة القلويمة )مثمل الممدرجمة تحمت رقم( 3375المتحمدة  
ألغراض الترت   والفصمممممممل والتنضممممممم د والحمولة   1ه متفجرات عصمممممممأية من الرتبة  (، بشمممممممرط أن يعامل المجموع باعتبار 1454األمم المتحدة  رقم

 القصوى المسموح بها.

  (، 2722األمم المتحدة   (، ونترات الل ث وم )رقم 1451األمم المتحدة   يشمممممل مصممممطلح النترات الفلزية القلوية نترات السمممم زيوم )رقم  مالحظة:
(. 1498األمم المتحدة  (، ونترات الصمممممموديوم )رقم1477األمم المتحدة  ، ونترات الروب ديوم )رقم(1486األمم المتحدة   ونترات البوتاسمممممم وم )رقم

(، 2464األمم المتحدة  (، ونترات الب ريل وم )رقم1446 األمم المتحدة ويشممممممممممممل مصمممممممممممطلح النترات الفلزية األرضمممممممممممية القلوية نترات الباريوم )رقم
 (.1507األمم المتحدة  (، ونترات السترونس وم )رقم1474األمم المتحدة  (، ونترات المغن زيوم )رقم1454األمم المتحدة  ونترات الكلس وم )رقم

كمعدات أن تنقل  1( التي تحتون على بضممممممممائع من الرتبة  2990و 3072يجوز في أجهزة اإلنقاذ )رقما األمم المتحدة  7-1-3-2-4
 مع البضائع الشطرة التي من نوع البضائع الموجودة في  ذه األجهزة.
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من   ، 4- 1 سممممممممحابات أحزمة المقاعد من الشمممممممم بة  وحدات الوسممممممممائد الهوائية أو  يجوز نقل أدوات نف  الوسممممممممائد الهوائية أو  5- 2- 3- 1- 7
( مع أدوات نف  الوسممممممائد الهوائية ووحدات الوسممممممائد الهوائية وسممممممحابات أحزمة المقاعد من 0503األمم المتحدة  )زان( )رقم Gمجموعة التوافق  

 (.3268األمم المتحدة  )رقم 9الرتبة  

 نقل المتفجرات في حاويات الشحن والشاحنات البرية وعربات السكك الحديدية 7-1-3-3
ع   يتعلق بالمسممممممماح ق ال  فيما  1- 3- 3- 1- 7   3- 1جيم، و  3- 1زان، و  1- 1دال، و   1- 1جيم، و   1- 1حرة االنسمممممممياب المدرجة في الشمممممممُّ

ع  زان   غطاء غ ر معدني. زان، تكون أرضية حاوية الشحن ذات سطح أو 3-1زان، و 2-1زان، و 1-1، واأللعاب النارية المدرجة في الشُّ

 أحكام خاصة تنطبق على نقل الغازات 7-1-4

في وحدات نقل  إال  327للتشلص منها بموج  بنود الحكم الشاص  ال تنقل األيروسممممممموالت ألغراض إعادة معالجتها أو 7-1-4-1
 تنقل في حاويات الشحن المغلقة. شاحنة ج دة التهوية، وال

ــعبة    أحكام 7-1-5 ــة تنطبق على نقل المواد الذاتية التفاعل المدرجة في الشـ ــوية   1- 4خاصـ ــيد الفوقية العضـ   المدرجة  واألكاسـ
 والمواد المثبَّتة بضبط درجة الحرارة )بخالف المواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية( 2-5في الشعبة 

يج  أن توفَّر الحماية لجميع المواد الذاتية التفاعل واألواسمم د الفوةية العضمموية والمواد المسممببة للتماثر من تأث ر أشممعة   7-1-5-1
 ميع مصادر الحرارة، وأن توضع في أماون ج دة التهوية.الشمس المباشرة وج

 مع نة. بعض المواد التي تنقل في ظروف ضبط درجة الحرارة يحظر نقلها بطرائق نقل :مالحظة

ح ثما يجمع عدد من الطرود في حاوية شحن أو شاحنة برية مغلقة أو وحدة نقل، يراعى أال تسب  الكمية الكلية للمادة  7-1-5-2
 وأنواع وعدد الطرود وطريقة التنض د أن خطورة انفجارية.

 أحكام ضبط درجة الحرارة 7-1-5-3
، وأواسم د فوةية عضموية مع نة  4- 3- 2- 4- 2 الفقرة تنطبق  ذه األحكام على مواد مع نة ذاتية التفاعل حسم  اشمتراطات   7-1-5-3-1

الوارد في الفصمل    386أو الحكم الشاص   2- 5- 2- 4- 2سم  اشمتراطات الفقرة ، ومواد مع نة مسمببة للتماثر ح 1- 4- 3- 5- 2حسم  اشمتراطات الفقرة 
 وال يمكن نقلها إال في ظروف تمّكن من ضبط درجة الحرارة. 3-3

 تنطبق  ذه األحكام أيضا  على نقل المواد التي: 7-1-5-3-2

 TEMPERATURE ب بدرجة الحرارة مضممممممبوطةيتضمممممممن اسمممممممها الرسمممممممي المسممممممتشدم في الشممممممحن كلمة ب )أ(
CONTROLLED   قممممائمممممة المواد الشطرة الواردة في الفصمممممممممممممممممل    2ب كممممما  و مب ن في العمود              2-3من 

 ؛6-2-1-3أو وفقا  للفقرة 

          (SAPT)أو درجمممة تمممماثر ممما المممذاتي التسممممممممممممممممارع    (SADT)وتكون درجمممة حرارة انحاللهممما المممذاتي التسممممممممممممممممارع   )ب(
 بالشكل الذن تقدم المادة فيه للنقل:)مع أو بدون تثب ت كيميائي(  

‘1‘ 50ºس أو أقل في عبوات أو حاويات وسيطة؛ أو 

‘2‘ 45ºأو أقل في صهاريج نقالة. س 

 وح ن ال يسممتشدم التثبيط الكيميائي لتثب ت مادة متفاعلة، ما قد يولد كميات خطرة من الحرارة والغاز أو البشار في ظروف  
تتجاوز النقل العادية، تنقل  ذه المواد مع ضممممبط لدرجة الحرارة. وال تنطبق  ذه األحكام على المواد التي ُتثبت بإضممممافة مثبطات كيميائية بح ا 

 ‘ أعاله.2‘ أو ‘1)ب(‘ حرارة انحاللها الذاتي التسارع أو درجة تماثر ا الذاتي التسارع الدرجة التي وردت في درجة
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فة إلى ذلك، إذا كان االسممم الرسمممي المسممتشدم في الشممحن لمادة ذاتية التفاعل أو أوسمم د فوقي عضممون أو مادة باإلضمما 7-1-5-3-3
 س، 55º يشممممترط عادة نقلها مع ضممممبط لدرجة الحرارة، وتنقل في ظروف قد تتجاوز درجة الحرارة ف ها  ب وال STABILIZEDما يتضمممممن كلمة بمثبتةب ب 

 لحرارة.فإنه يمكن أن تتطل  ضبطا  لدرجة ا

بدرجة حرارة الضمبطب  ي الدرجة القصموى التي يمكن عند ا نقل المادة بشمكل مأمون. ويفترض أال تتجاوز درجة حرارة   7-1-5-3-4
س، وأن ال تسممممتمر الحرارة في  ذه الدرجة، إذا وصمممملت إل ها، إال فترة قصمممم رة نسممممبيا  في غضممممون 55ºالب ئة المحيطة مباشممممرة بالطرد أثناء النقل  

دان السمميطرة على درجة الحرارة، قد يلزم اتشاذ إجراءات طوارئ. وبدرجة حرارة الطوارئب  ي درجة الحرارة التي تنفذ سمماعة. وفي حالة فق  24 ول
 عند ا  ذه اإلجراءات.

 حساب درجتي حرارة الضبط والطوارئ  7-1-5-3-5

 نوع الوعاء 
درجة  /)أ(( SADTدرجة ) 

SAPT )درجة حرارة الطوارئ  درجة حرارة الضبط  )أ 

المممممممفمممردة   المممعمممبممموات 
والحاويات الوسميطة  

 للسوائ  

20 ºس أو أقل 
 س 35ºوأقل من  س  20º  أوبر من
 س35º أوبر من

 س20ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة  
 س15ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة  
 س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة  

 س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة 
 س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة 

  SADT/SAPTتحمممت درجمممة تحمممت درجمممة  
 س5ºبمقدار  

 س5ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة   س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة   س أو أقل45º الصهاريج النقالة 
 ( لمادة و ي م بأة للنقل.SADT/SAPTالذاتي التسارع/درجة حرارة االنحالل الذاتي التسارع )   أن درجة حرارة التماثر )أ(

  على أسممماس درجة حرارة االنحالل   5- 3- 5- 1- 7 تحسممم  درجة حرارة الضمممبط ودرجة حرارة الطوارئ باالسمممتعانة بالجدول  6- 3- 5- 1- 7
تي تعّرف بأنها أدنى درجة حرارة يمكن أن يحدث ف ها انحالل ذاتي  ال   (SAPT)أو درجة التماثر ذاتي التسممممممارع   (SADT)الذاتي التسممممممارع  

الذاتي   التسارع أو تماثر ذاتي التسارع لمادة ما في العبوة أو الحاوية الوسيطة أو الصهريج النقال المستشدم في النقل. وُتحدد درجة االنحالل 
دة ما لضمممبط درجة الحرارة أثناء النقل. وترد األحكام المتعلقة بتحديد  التسمممارع ودرجة التماثر الذاتي التسمممارع لتقرير مدى ضمممرورة إخضممماع ما 

تماثر  درجة االنحالل الذاتي التسمممممممارع ودرجة التماثر الذاتي التسمممممممارع للمواد الذاتية التفاعل واألواسممممممم د الفوةية العضممممممموية والمواد المسمممممممببة لل 
 ، على التوالي. 2- 5- 2- 4- 2و   2- 4- 3- 5- 2و   4- 3- 2- 4- 2 في 
  للمواد الذاتية التفاعل المدرجة حاليا  في فئات،   3- 2- 3- 2- 4- 2ترد درجات حرارة الضمممبط والطوارئ، حسممم  االنطباق، في   7- 3- 5- 1- 7

 لألواس د الفوةية العضوية المدرجة حاليا  في فئات. 4-2-3-5-2وفي 
 يلزم اختيار ا لتفادن أن فصل خطر لألطوار. يجوز أن تقل درجة الحرارة الفعلية أثناء النقل عن درجة حرارة الضبط، ولكن  7-1-5-3-8
 النقل في ظروف خاضعة لضبط لدرجة الحرارة 7-1-5-4

نظرا  إلى أن الظروف التي تؤخممذ في االعتبممار تشتل  من طريقممة نقممل إلى أخرى، فلن تحتون الفقرات التمماليممة إال على  مالحظة:
 توج هات عامة.

مع َّنة سمممة أسمماسممية في النقل المأمون للمواد المثبتة بضممبط درجة الحرارة. وبصممورة يشممكل الحفاظ على درجة الحرارة ال 7-1-5-4-1
 عامة يلزم ما يلي:

 إجراء فحص شامل لوحدة النقل الشاحنة قبل التحم ل؛ )أ(
 وإعطاء الناقل تعليمات بشأن تشغ ل منظومة التبريد؛ )ب(
 وتع  ن إجراءات تتَّشذ في حال اختالل الضبط؛ )ج(
 ورصد منتظم لدرجات الحرارة التشغ لية؛ )د(
 وتوف ر منظومة تبريد احتياطية أو قطع غيار. )ه(
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ُيكفل الوصممممول المباشممممر إلى أجهزة الضممممبط واسممممتشممممعار الحرارة في منظومة التبريد وتكون جميع الوصممممالت الكهربائية  7-1-5-4-2
خل وحدة النقل الشمماحنة بواسممطة جهازن اسممتشممعار مسممتقل ن، وتسممجل القراءات  مقاومة لتقلبات األحوال الجوية. وتقاس درجة حرارة ح ز الهواء دا

سماعات وتسمج لها. وفي حالة نقل مواد  6-4بح ا يمكن بسمهولة كشم  أن تغ رات تطرأ على درجة الحرارة. ويلزم التحقق من درجة الحرارة كل 
ار مرئية ومسممممموعة، مزودة بمصممممدر للطاقة مسممممتقل عن منظومة س، تزود وحدة النقل الشمممماحنة بأجهزة إنذ25ºتقل درجة حرارة ضممممبطها عن +

 التبريد، ومضبوطة لتعمل عند درجة حرارة الضبط أو دونها.

في حالة تجاوز درجة حرارة الضممممبط أثناء النقل، يباشممممر تنف ذ إجراءات عاجلة تشمممممل أن إصممممالحات ضممممرورية ألجهزة   7-1-5-4-3
صمممممملبة مثال (. كما يجرى التحقق بشممممممكل متواتر من درجة الحرارة ومن اسممممممتعدادات  )بإضممممممافة مواد تبريد سممممممائلة أوالتبريد أو زيادة طاقة التبريد  

 إجراءات الطوارئ. ويتع ن الشروع في إجراءات الطوارئ ح ن تصل درجة الحرارة إلى الدرجة الحرجة للطوارئ. تنف ذ

 ي حالة النقل على عوامل عدة منها:يتوق  تالؤم وس لة مع نة لضبط درجة الحرارة ف 7-1-5-4-4
 درجة )درجات( حرارة ضبط المادة )المواد( المنقولة؛ )أ(

 والفرق ب ن درجة حرارة الضبط واألحوال المتوقعة لدرجة الحرارة المحيطة؛ )ب(

 وفعالية العزل الحرارن؛ )ج(

 ومدة النقل؛ )د(

 والسماح بهامش أمان احتياطا  لحاالت التأخر. )ه(
 تتلشص الطرائق المالئمة لمنع تجاوز درجة حرارة الضبط فيما يلي، مرتبة تصاعديا  حس  قدرة الضبط: 7-1-5-4-5

العزل الحرارن بشممممممممرط أن تكون درجة الحرارة البدئية للمادة )المواد( المقرر نقلها أقل من درجة حرارة الضممممممممبط  )أ(
 بقدر كاف؛

 العزل الحرارن بمنظومة تبريد بشرط: )ب(

حمل كمية كافية من مادة التبريد )النتروج ن المسممممممممممّ ل أو ثاني أوسمممممممممم د الكربون الجاف على سممممممممممب ل  '1'
 المثال( بما يسمح بهامش معقول احتياطا  لحاالت التأخر؛

 وعدم استشدام األوسج ن المسّ ل أو الهواء كمواد تبريد؛ '2'

 ريد؛وتوف ر تأث ر تبريد منتظم حتى بعد استهالع معظم مادة التب  '3'

 وكتابة تحذير واضح على باب )أبواب( الوحدة بضرورة تهويتها قبل دخولها؛ '4'

التبريد الميكانيكي المفرد، بشممرط اسممتشدام ترك بات كهربائية مانعة لالنفجار داخل ُحجرات التبريد لمنع اشممتعال  )ج(
لوميض عن مجموع درجمممة حرارة  تقمممل ف هممما نقطمممة ا األبشرة اللهوبمممة المنبعثمممة من المواد المقرر نقلهممما التي ال

 س؛5ºالطوارئ +

 منظومة تبريد ميكانيكية مشتركة مع منظومة مادة تبريد شريطة: )د(

 أن تكون كل من المنظومت ن مستقلة عن األخرى؛ '1'

 أن تتحقق االشتراطات المب نة في )ب( و)ج(؛ '2'

 منظومة تبريد ميكانيكية مزدوجة شريطة: )ه(

 بالطاقة؛  باستثناء الوحدة المتكاملة للتزويد   نظومت ن مستقلة عن األخرى أن تكون كل من الم  ' 1' 

 وأن تكون كل من المنظومت ن علمى حدة قادرة على المحافظة على الضبط المالئم لدرجة الحرارة؛  ' 2' 

س، تسمممتعمل  °5+  وفي حالة المادة )المواد( التي تقل ف ها نقطة االشمممتعال عن مجموع درجة حرارة الطوارئ  ' 3' 
 ترك بات كهربائية مانعة لالنفجار في غرفة التبريد لمنع اشتعال األبشرة اللهوبة المنبعثة من المواد. 
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فة إلى ذلك، إذا كان االسممم الرسمممي المسممتشدم في الشممحن لمادة ذاتية التفاعل أو أوسمم د فوقي عضممون أو مادة باإلضمما 7-1-5-3-3
 س، 55º يشممممترط عادة نقلها مع ضممممبط لدرجة الحرارة، وتنقل في ظروف قد تتجاوز درجة الحرارة ف ها  ب وال STABILIZEDما يتضمممممن كلمة بمثبتةب ب 

 لحرارة.فإنه يمكن أن تتطل  ضبطا  لدرجة ا

بدرجة حرارة الضمبطب  ي الدرجة القصموى التي يمكن عند ا نقل المادة بشمكل مأمون. ويفترض أال تتجاوز درجة حرارة   7-1-5-3-4
س، وأن ال تسممممتمر الحرارة في  ذه الدرجة، إذا وصمممملت إل ها، إال فترة قصمممم رة نسممممبيا  في غضممممون 55ºالب ئة المحيطة مباشممممرة بالطرد أثناء النقل  

دان السمميطرة على درجة الحرارة، قد يلزم اتشاذ إجراءات طوارئ. وبدرجة حرارة الطوارئب  ي درجة الحرارة التي تنفذ سمماعة. وفي حالة فق  24 ول
 عند ا  ذه اإلجراءات.

 حساب درجتي حرارة الضبط والطوارئ  7-1-5-3-5

 نوع الوعاء 
درجة  /)أ(( SADTدرجة ) 

SAPT )درجة حرارة الطوارئ  درجة حرارة الضبط  )أ 

المممممممفمممردة   المممعمممبممموات 
والحاويات الوسميطة  

 للسوائ  

20 ºس أو أقل 
 س 35ºوأقل من  س  20º  أوبر من
 س35º أوبر من

 س20ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة  
 س15ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة  
 س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة  

 س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة 
 س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة 

  SADT/SAPTتحمممت درجمممة تحمممت درجمممة  
 س5ºبمقدار  

 س5ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة   س10ºبمقدار   SADT/SAPTتحت درجة   س أو أقل45º الصهاريج النقالة 
 ( لمادة و ي م بأة للنقل.SADT/SAPTالذاتي التسارع/درجة حرارة االنحالل الذاتي التسارع )   أن درجة حرارة التماثر )أ(

  على أسممماس درجة حرارة االنحالل   5- 3- 5- 1- 7 تحسممم  درجة حرارة الضمممبط ودرجة حرارة الطوارئ باالسمممتعانة بالجدول  6- 3- 5- 1- 7
تي تعّرف بأنها أدنى درجة حرارة يمكن أن يحدث ف ها انحالل ذاتي  ال   (SAPT)أو درجة التماثر ذاتي التسممممممارع   (SADT)الذاتي التسممممممارع  

الذاتي   التسارع أو تماثر ذاتي التسارع لمادة ما في العبوة أو الحاوية الوسيطة أو الصهريج النقال المستشدم في النقل. وُتحدد درجة االنحالل 
دة ما لضمممبط درجة الحرارة أثناء النقل. وترد األحكام المتعلقة بتحديد  التسمممارع ودرجة التماثر الذاتي التسمممارع لتقرير مدى ضمممرورة إخضممماع ما 

تماثر  درجة االنحالل الذاتي التسمممممممارع ودرجة التماثر الذاتي التسمممممممارع للمواد الذاتية التفاعل واألواسممممممم د الفوةية العضممممممموية والمواد المسمممممممببة لل 
 ، على التوالي. 2- 5- 2- 4- 2و   2- 4- 3- 5- 2و   4- 3- 2- 4- 2 في 
  للمواد الذاتية التفاعل المدرجة حاليا  في فئات،   3- 2- 3- 2- 4- 2ترد درجات حرارة الضمممبط والطوارئ، حسممم  االنطباق، في   7- 3- 5- 1- 7

 لألواس د الفوةية العضوية المدرجة حاليا  في فئات. 4-2-3-5-2وفي 
 يلزم اختيار ا لتفادن أن فصل خطر لألطوار. يجوز أن تقل درجة الحرارة الفعلية أثناء النقل عن درجة حرارة الضبط، ولكن  7-1-5-3-8
 النقل في ظروف خاضعة لضبط لدرجة الحرارة 7-1-5-4

نظرا  إلى أن الظروف التي تؤخممذ في االعتبممار تشتل  من طريقممة نقممل إلى أخرى، فلن تحتون الفقرات التمماليممة إال على  مالحظة:
 توج هات عامة.

مع َّنة سمممة أسمماسممية في النقل المأمون للمواد المثبتة بضممبط درجة الحرارة. وبصممورة يشممكل الحفاظ على درجة الحرارة ال 7-1-5-4-1
 عامة يلزم ما يلي:

 إجراء فحص شامل لوحدة النقل الشاحنة قبل التحم ل؛ )أ(
 وإعطاء الناقل تعليمات بشأن تشغ ل منظومة التبريد؛ )ب(
 وتع  ن إجراءات تتَّشذ في حال اختالل الضبط؛ )ج(
 ورصد منتظم لدرجات الحرارة التشغ لية؛ )د(
 وتوف ر منظومة تبريد احتياطية أو قطع غيار. )ه(
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ُيكفل الوصممممول المباشممممر إلى أجهزة الضممممبط واسممممتشممممعار الحرارة في منظومة التبريد وتكون جميع الوصممممالت الكهربائية  7-1-5-4-2
خل وحدة النقل الشمماحنة بواسممطة جهازن اسممتشممعار مسممتقل ن، وتسممجل القراءات  مقاومة لتقلبات األحوال الجوية. وتقاس درجة حرارة ح ز الهواء دا

سماعات وتسمج لها. وفي حالة نقل مواد  6-4بح ا يمكن بسمهولة كشم  أن تغ رات تطرأ على درجة الحرارة. ويلزم التحقق من درجة الحرارة كل 
ار مرئية ومسممممموعة، مزودة بمصممممدر للطاقة مسممممتقل عن منظومة س، تزود وحدة النقل الشمممماحنة بأجهزة إنذ25ºتقل درجة حرارة ضممممبطها عن +

 التبريد، ومضبوطة لتعمل عند درجة حرارة الضبط أو دونها.

في حالة تجاوز درجة حرارة الضممممبط أثناء النقل، يباشممممر تنف ذ إجراءات عاجلة تشمممممل أن إصممممالحات ضممممرورية ألجهزة   7-1-5-4-3
صمممممملبة مثال (. كما يجرى التحقق بشممممممكل متواتر من درجة الحرارة ومن اسممممممتعدادات  )بإضممممممافة مواد تبريد سممممممائلة أوالتبريد أو زيادة طاقة التبريد  

 إجراءات الطوارئ. ويتع ن الشروع في إجراءات الطوارئ ح ن تصل درجة الحرارة إلى الدرجة الحرجة للطوارئ. تنف ذ

 ي حالة النقل على عوامل عدة منها:يتوق  تالؤم وس لة مع نة لضبط درجة الحرارة ف 7-1-5-4-4
 درجة )درجات( حرارة ضبط المادة )المواد( المنقولة؛ )أ(

 والفرق ب ن درجة حرارة الضبط واألحوال المتوقعة لدرجة الحرارة المحيطة؛ )ب(

 وفعالية العزل الحرارن؛ )ج(

 ومدة النقل؛ )د(

 والسماح بهامش أمان احتياطا  لحاالت التأخر. )ه(
 تتلشص الطرائق المالئمة لمنع تجاوز درجة حرارة الضبط فيما يلي، مرتبة تصاعديا  حس  قدرة الضبط: 7-1-5-4-5

العزل الحرارن بشممممممممرط أن تكون درجة الحرارة البدئية للمادة )المواد( المقرر نقلها أقل من درجة حرارة الضممممممممبط  )أ(
 بقدر كاف؛

 العزل الحرارن بمنظومة تبريد بشرط: )ب(

حمل كمية كافية من مادة التبريد )النتروج ن المسممممممممممّ ل أو ثاني أوسمممممممممم د الكربون الجاف على سممممممممممب ل  '1'
 المثال( بما يسمح بهامش معقول احتياطا  لحاالت التأخر؛

 وعدم استشدام األوسج ن المسّ ل أو الهواء كمواد تبريد؛ '2'

 ريد؛وتوف ر تأث ر تبريد منتظم حتى بعد استهالع معظم مادة التب  '3'

 وكتابة تحذير واضح على باب )أبواب( الوحدة بضرورة تهويتها قبل دخولها؛ '4'

التبريد الميكانيكي المفرد، بشممرط اسممتشدام ترك بات كهربائية مانعة لالنفجار داخل ُحجرات التبريد لمنع اشممتعال  )ج(
لوميض عن مجموع درجمممة حرارة  تقمممل ف هممما نقطمممة ا األبشرة اللهوبمممة المنبعثمممة من المواد المقرر نقلهممما التي ال

 س؛5ºالطوارئ +

 منظومة تبريد ميكانيكية مشتركة مع منظومة مادة تبريد شريطة: )د(

 أن تكون كل من المنظومت ن مستقلة عن األخرى؛ '1'

 أن تتحقق االشتراطات المب نة في )ب( و)ج(؛ '2'

 منظومة تبريد ميكانيكية مزدوجة شريطة: )ه(

 بالطاقة؛  باستثناء الوحدة المتكاملة للتزويد   نظومت ن مستقلة عن األخرى أن تكون كل من الم  ' 1' 

 وأن تكون كل من المنظومت ن علمى حدة قادرة على المحافظة على الضبط المالئم لدرجة الحرارة؛  ' 2' 

س، تسمممتعمل  °5+  وفي حالة المادة )المواد( التي تقل ف ها نقطة االشمممتعال عن مجموع درجة حرارة الطوارئ  ' 3' 
 ترك بات كهربائية مانعة لالنفجار في غرفة التبريد لمنع اشتعال األبشرة اللهوبة المنبعثة من المواد. 
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 )محجوزة(. 7-1-6
 )المعدية( 2-6)السمية( والشعبة  1-6على نقل مواد الشعبة  تنطبقأحكام خاصة  7-1-7

 )السمية( 1-6مواد الشعبة  7-1-7-1

 اد الغذائيةالعزل عن المو  7-1-7-1-1

( مع مواد IIIو   IIو  Iالمعروف أنها مواد سمممممممية )مجموعات التعبئة   ال تنقل المواد التي تحمل عالمات المواد السمممممممية أو  
  الح واني، أو أن منتجات تؤكل ومشصممممصممممة لالسممممتهالع البشممممرن   مع األعالف، أو  معروف أنها مواد غذائية، أو  تحمل عالمات المواد الغذائية أو 

أية وحدة نقل شممممماحنة أخرى. ويمكن السمممممماح  حجرة واحدة في طائرة أو عنبر واحد في سمممممف نة أو شممممماحنة واحدة، أو في عربة سمممممكك حديدية أو
ا  شممممممريطة أن تقتنع السمممممملطة المشتصممممممة بأن تعبئة المواد والفصممممممل فيما ب نه  IIIو  IIبالتشأيف من  ذا الوضممممممع في حالة مواد مجموعتي التعبئة  

 الح واني. المواد األخرى التي تؤكل ومشصصة لالستهالع البشرن أو األعالف أو وافيان لمنع تلوث المواد الغذائية أو

 إزالة تلوث وحدات النقل الشاحنة 7-1-7-1-2

 أية وحدة نقل شمماحنة أخرى اسممتشدمت  ُحَجر الطائرة أو  عنابر السممفن أو  الشمماحنات أو  تفحص عربات السممكك الحديدية أو  
(، وذلك قبل إعادة اسمممتشدامها، بغية معرفة IIIو IIو  Iالمعروف أنها مواد سممممية )مجموعات التعبئة   لنقل مواد تحمل عالمات المواد السممممية أو

ى  أية وحدة نقل شممممماحنة أخر  ُحَجر الطائرة أو عنابر السمممممفن أو الشممممماحنات أو يعاد اسمممممتشدام عربات السمممممكك الحديدية أو إذا كانت ملوثة. وال ما
 ملوثة قبل أن يتم تطه ر ا.

 )المعدية( 2-6مواد الشعبة  7-1-7-2

 مسؤولية الناقل 7-1-7-2-1

على النماقمل وموظأيمه فهم جميع األحكمام المنطبقمة على تعبئمة المواد المعمديمة، وبطماقمات وسمممممممممممممممهما ونقلهما والمسممممممممممممممتنمدات  
حالة   يتمشممممممممى مع القواعد النافذة. وفي للقواعد السممممممممارية، ويعجل بنقل الشممممممممحنات بماالمتعلقة بها فهما  تاما . ويقبل الناقل الشممممممممحنات التي تمتثل 

 المرسل إليه التشاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. المستندات، يبلغها فورا  للمرسل أو اوتشافه أن خطأ في بطاقات الوسم أو

 تسرب أواإلجراءات الواج  اتشاذ ا في حالة حدوث عط   7-1-7-2-2

حدث منها تسمممرب  على أن شمممشص مسمممؤول عن نقل عبوات تحتون على مواد معدية يتب ن له أنها أصممم بت بعط  أو 
 يلي: أن يقوم بما

 مناولتها في أض ق الحدود؛ تجن  مناولة الطرود أو )أ(

 وتفتيش الطرود المجاورة للكش  عن أن تلوث وعزل أن طرد يحتمل أن يكون قد تلوث؛ )ب(

  السمممملطة البيطرية المشتصممممة وتقديم معلومات عن أن بلد آخر من بلدان العبور الل سمممملطة الصممممحة العامة أو وإب  )ج(
 يحتمل أن يكون أششاص قد تعرضوا ف ها للشطر؛

 وإخطار المرسل و/أو المرسل إليه. )د(

 إزالة تلوث وحدات النقل الشاحنة 7-1-7-2-3

أية وحدة نقل شممممماحنة   ُحجر الطائرة أو عنابر السمممممفن أو البرية أوشممممماحنات الطرق   تفحص عربات السمممممكة الحديدية أو 
نقل، أخرى اسمممممتشدمت لنقل مواد معدية من أجل التأود من خلو ا من  ذه المواد قبل إعادة اسمممممتشدامها. وإذا تسمممممربت  ذه المواد المعدية أثناء ال

ل نشاط المادة المعدية المتسربة.يزال تلوث وحدة النقل الشاحنة قبل إعادة استشدامها. ويمكن القيام بعم  لية إزالة التلوث بأية وس لة ُتبط 
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 خاصة تنطبق على نقل المواد المشعة أحكام 7-1-8

 العزل 7-1-8-1
تعزل الطرود، والعبوات الشمممماملة، وحاويات الشممممحن التي تحتون على مواد مشممممعة، والمواد المشممممعة غ ر الم بأة، أثناء   7-1-8-1-1

 زين في عمليات العبور )الترانزيت( إلبعاد ا عن:النقل وأثناء التش

 5العمال في مناطق العمل المشممممغولة بصممممفة منتظمة، وذلك بمسممممافات تحسمممم  باسممممتشدام م يار جرعة مقداره  )أ(
 ملي سيفرت في السنة وبارامترات نموذجية متحفظة؛

وأفراد الجمهور، في المناطق التي يرتاد ا الجمهور بصممممفة منتظمة، وذلك بمسممممافات تحسمممم  باسممممتشدام م يار  )ب(
 ملي سيفرت في السنة وبارامترات نموذجية متحفظة؛ 1جرعة مقداره 

تحمض، وذلك بمسمممممممافات تحسممممممم  باسمممممممتشدام م يار تعرض ف لم فوتوغرافي غ ر  واألفالم الفوتوغرافية التي لم )ج(
 ملي سيفرت لكل شحنة من  ذا الف لم؛ 0,1إلشعاع بسب  نقل المادة المشعة مقداره محمض 

 .2-3-1-7و 2-1-7والمواد الشطرة األخرى وفقا  لألحكام الواردة في  )د(

في مقصمممممممممممممورات    III-YELLOWالثالثة  أو  II-YELLOWالعبوات الشممممممممممممماملة من الفئة الثانية   ال تنقل الطرود أو 7-1-8-1-2
 العبوات الشاملة. إذا كان األمر يتعلق بمقصورات مشصصة حصرا  لحراس مكلف ن بشكل خاص بمراةبة  ذه الطرود أو ب، إاليشغلها ركا

 حدود النشاط 7-1-8-2
مقصمممممممممممورة واحدة على ظهر   مجموُع ةيم النشممممممممممماط في عنبر واحد أو 2-8-1-7ال يتجاوز الحدوَد المب نة في الجدول   

أجسممممممممام   على ظهر أية وسمممممممم لة نقل أخرى، لنقل مواد غ ر م بأة ذات نشمممممممماط نوعي منشفض أو ية الداخلية أومرك  مالحي في المجارن المائ 
، يجوز تجاوز الحدود الواردة في SCO-III. وفي حالة األجسمممممممممممام الملوثة السمممممممممممطح IP-3والنوع    IP-2والنوع   IP-1ملوثة السمممممممممممطح من النوع  

شمممممريطة أن تتضممممممن خطة النقل تداب ر وقائية ُتعتمد خالل النقل للحصمممممول على مسمممممتوى إجمالي لألمان يعادل على األقل   2-8-1-7الجدول  
 المستوى الذن يمكن توافره إذا اعُتمدت تلك الحدود.

طرود صــــناعية  حدود النشــــاط اإلشــــعاعي للمواد ذات النشــــاط النوعي المنخفم واألجســــام الملوثة الســــطح داخل   :2-8-1-7الجدول 
 غير معبأة أو

حد النشاط اإلشعاعي لعنبر  
ُحجرة داخل مركب ينتقل على   أو

 المجاري المائية الداخلية 

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل النقل  
غير التي تستخدم في المجاري  

 طبيعة المادة المائية الداخلية 
 ( مواد ذات نشاط نوعي منشفضLSA-I)  بال حدود  بال حدود 

 ( مواد صلبة غ ر قابلة لالحتراقLSA-IIIو  LSA-II)  بال حدود  * 2Aمثل ةيمة  100
 ( مواد صلبة قابلة لالحتراق وجميع السوائل والغازاتLSA-IIIو  LSA-II)  2Aمثل ةيمة  2A 100أمثال ةيمة  10
 ( SCOأجسام ملوثة السطح )  2Aمثل ةيمة  2A 100أمثال ةيمة  10

* A2 .تعني ةيمة النشاط اإلشعاعي النوعي 

 التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور 7-1-8-3
 يراعى تنض د الشحنات بطريقة مأمونة. 7-1-8-3-1

عبوة شمممماملة ضمممممن شممممحنة عامة م بأة بدون تطب ق أن أحكام خاصممممة لتنضمممم د الشممممحنة،   تشزين طرد أو يجوز نقل أو 7-1-8-3-2
يتجاوز ف ها متوسممممممط الدفق الحرارن   قد تشممممممترطه السمممممملطة المشتصممممممة على وجه التحديد في شممممممهادة الموافقة المنطبقة، شممممممريطة أال باسممممممتثناء ما

 حقائ . لمجاورة مباشرة موضوعة داخل أوياس أوتكون البضائع ا ، وأال2وات/م 15السطحي 
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 )محجوزة(. 7-1-6
 )المعدية( 2-6)السمية( والشعبة  1-6على نقل مواد الشعبة  تنطبقأحكام خاصة  7-1-7

 )السمية( 1-6مواد الشعبة  7-1-7-1

 اد الغذائيةالعزل عن المو  7-1-7-1-1

( مع مواد IIIو   IIو  Iالمعروف أنها مواد سمممممممية )مجموعات التعبئة   ال تنقل المواد التي تحمل عالمات المواد السمممممممية أو  
  الح واني، أو أن منتجات تؤكل ومشصممممصممممة لالسممممتهالع البشممممرن   مع األعالف، أو  معروف أنها مواد غذائية، أو  تحمل عالمات المواد الغذائية أو 

أية وحدة نقل شممممماحنة أخرى. ويمكن السمممممماح  حجرة واحدة في طائرة أو عنبر واحد في سمممممف نة أو شممممماحنة واحدة، أو في عربة سمممممكك حديدية أو
ا  شممممممريطة أن تقتنع السمممممملطة المشتصممممممة بأن تعبئة المواد والفصممممممل فيما ب نه  IIIو  IIبالتشأيف من  ذا الوضممممممع في حالة مواد مجموعتي التعبئة  

 الح واني. المواد األخرى التي تؤكل ومشصصة لالستهالع البشرن أو األعالف أو وافيان لمنع تلوث المواد الغذائية أو

 إزالة تلوث وحدات النقل الشاحنة 7-1-7-1-2

 أية وحدة نقل شمماحنة أخرى اسممتشدمت  ُحَجر الطائرة أو  عنابر السممفن أو  الشمماحنات أو  تفحص عربات السممكك الحديدية أو  
(، وذلك قبل إعادة اسمممتشدامها، بغية معرفة IIIو IIو  Iالمعروف أنها مواد سممممية )مجموعات التعبئة   لنقل مواد تحمل عالمات المواد السممممية أو

ى  أية وحدة نقل شممممماحنة أخر  ُحَجر الطائرة أو عنابر السمممممفن أو الشممممماحنات أو يعاد اسمممممتشدام عربات السمممممكك الحديدية أو إذا كانت ملوثة. وال ما
 ملوثة قبل أن يتم تطه ر ا.

 )المعدية( 2-6مواد الشعبة  7-1-7-2

 مسؤولية الناقل 7-1-7-2-1

على النماقمل وموظأيمه فهم جميع األحكمام المنطبقمة على تعبئمة المواد المعمديمة، وبطماقمات وسمممممممممممممممهما ونقلهما والمسممممممممممممممتنمدات  
حالة   يتمشممممممممى مع القواعد النافذة. وفي للقواعد السممممممممارية، ويعجل بنقل الشممممممممحنات بماالمتعلقة بها فهما  تاما . ويقبل الناقل الشممممممممحنات التي تمتثل 

 المرسل إليه التشاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. المستندات، يبلغها فورا  للمرسل أو اوتشافه أن خطأ في بطاقات الوسم أو

 تسرب أواإلجراءات الواج  اتشاذ ا في حالة حدوث عط   7-1-7-2-2

حدث منها تسمممرب  على أن شمممشص مسمممؤول عن نقل عبوات تحتون على مواد معدية يتب ن له أنها أصممم بت بعط  أو 
 يلي: أن يقوم بما

 مناولتها في أض ق الحدود؛ تجن  مناولة الطرود أو )أ(

 وتفتيش الطرود المجاورة للكش  عن أن تلوث وعزل أن طرد يحتمل أن يكون قد تلوث؛ )ب(

  السمممملطة البيطرية المشتصممممة وتقديم معلومات عن أن بلد آخر من بلدان العبور الل سمممملطة الصممممحة العامة أو وإب  )ج(
 يحتمل أن يكون أششاص قد تعرضوا ف ها للشطر؛

 وإخطار المرسل و/أو المرسل إليه. )د(

 إزالة تلوث وحدات النقل الشاحنة 7-1-7-2-3

أية وحدة نقل شممممماحنة   ُحجر الطائرة أو عنابر السمممممفن أو البرية أوشممممماحنات الطرق   تفحص عربات السمممممكة الحديدية أو 
نقل، أخرى اسمممممتشدمت لنقل مواد معدية من أجل التأود من خلو ا من  ذه المواد قبل إعادة اسمممممتشدامها. وإذا تسمممممربت  ذه المواد المعدية أثناء ال

ل نشاط المادة المعدية المتسربة.يزال تلوث وحدة النقل الشاحنة قبل إعادة استشدامها. ويمكن القيام بعم  لية إزالة التلوث بأية وس لة ُتبط 
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 خاصة تنطبق على نقل المواد المشعة أحكام 7-1-8

 العزل 7-1-8-1
تعزل الطرود، والعبوات الشمممماملة، وحاويات الشممممحن التي تحتون على مواد مشممممعة، والمواد المشممممعة غ ر الم بأة، أثناء   7-1-8-1-1

 زين في عمليات العبور )الترانزيت( إلبعاد ا عن:النقل وأثناء التش

 5العمال في مناطق العمل المشممممغولة بصممممفة منتظمة، وذلك بمسممممافات تحسمممم  باسممممتشدام م يار جرعة مقداره  )أ(
 ملي سيفرت في السنة وبارامترات نموذجية متحفظة؛

وأفراد الجمهور، في المناطق التي يرتاد ا الجمهور بصممممفة منتظمة، وذلك بمسممممافات تحسمممم  باسممممتشدام م يار  )ب(
 ملي سيفرت في السنة وبارامترات نموذجية متحفظة؛ 1جرعة مقداره 

تحمض، وذلك بمسمممممممافات تحسممممممم  باسمممممممتشدام م يار تعرض ف لم فوتوغرافي غ ر  واألفالم الفوتوغرافية التي لم )ج(
 ملي سيفرت لكل شحنة من  ذا الف لم؛ 0,1إلشعاع بسب  نقل المادة المشعة مقداره محمض 

 .2-3-1-7و 2-1-7والمواد الشطرة األخرى وفقا  لألحكام الواردة في  )د(

في مقصمممممممممممممورات    III-YELLOWالثالثة  أو  II-YELLOWالعبوات الشممممممممممممماملة من الفئة الثانية   ال تنقل الطرود أو 7-1-8-1-2
 العبوات الشاملة. إذا كان األمر يتعلق بمقصورات مشصصة حصرا  لحراس مكلف ن بشكل خاص بمراةبة  ذه الطرود أو ب، إاليشغلها ركا

 حدود النشاط 7-1-8-2
مقصمممممممممممورة واحدة على ظهر   مجموُع ةيم النشممممممممممماط في عنبر واحد أو 2-8-1-7ال يتجاوز الحدوَد المب نة في الجدول   

أجسممممممممام   على ظهر أية وسمممممممم لة نقل أخرى، لنقل مواد غ ر م بأة ذات نشمممممممماط نوعي منشفض أو ية الداخلية أومرك  مالحي في المجارن المائ 
، يجوز تجاوز الحدود الواردة في SCO-III. وفي حالة األجسمممممممممممام الملوثة السمممممممممممطح IP-3والنوع    IP-2والنوع   IP-1ملوثة السمممممممممممطح من النوع  

شمممممريطة أن تتضممممممن خطة النقل تداب ر وقائية ُتعتمد خالل النقل للحصمممممول على مسمممممتوى إجمالي لألمان يعادل على األقل   2-8-1-7الجدول  
 المستوى الذن يمكن توافره إذا اعُتمدت تلك الحدود.

طرود صــــناعية  حدود النشــــاط اإلشــــعاعي للمواد ذات النشــــاط النوعي المنخفم واألجســــام الملوثة الســــطح داخل   :2-8-1-7الجدول 
 غير معبأة أو

حد النشاط اإلشعاعي لعنبر  
ُحجرة داخل مركب ينتقل على   أو

 المجاري المائية الداخلية 

حد النشاط اإلشعاعي لوسائل النقل  
غير التي تستخدم في المجاري  

 طبيعة المادة المائية الداخلية 
 ( مواد ذات نشاط نوعي منشفضLSA-I)  بال حدود  بال حدود 

 ( مواد صلبة غ ر قابلة لالحتراقLSA-IIIو  LSA-II)  بال حدود  * 2Aمثل ةيمة  100
 ( مواد صلبة قابلة لالحتراق وجميع السوائل والغازاتLSA-IIIو  LSA-II)  2Aمثل ةيمة  2A 100أمثال ةيمة  10
 ( SCOأجسام ملوثة السطح )  2Aمثل ةيمة  2A 100أمثال ةيمة  10

* A2 .تعني ةيمة النشاط اإلشعاعي النوعي 

 التنضيد أثناء النقل والتخزين خالل العبور 7-1-8-3
 يراعى تنض د الشحنات بطريقة مأمونة. 7-1-8-3-1

عبوة شمممماملة ضمممممن شممممحنة عامة م بأة بدون تطب ق أن أحكام خاصممممة لتنضمممم د الشممممحنة،   تشزين طرد أو يجوز نقل أو 7-1-8-3-2
يتجاوز ف ها متوسممممممط الدفق الحرارن   قد تشممممممترطه السمممممملطة المشتصممممممة على وجه التحديد في شممممممهادة الموافقة المنطبقة، شممممممريطة أال باسممممممتثناء ما

 حقائ . لمجاورة مباشرة موضوعة داخل أوياس أوتكون البضائع ا ، وأال2وات/م 15السطحي 
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 التالي: تراق  عملية تحم ل حاويات الشحن وتنض د الطرود والعبوات الشاملة وحاويات الشحن على النحو 7-1-8-3-3
، يق د العدد اإلجمالي LSA-Iيسممممممتوجبه شممممممرط االسممممممتشدام الحصممممممرن وشممممممحنات مواد المجموعة  باسممممممتثناء ما )أ(

يتجاوز المجموع الكلي  الشمممممممماملة وحاويات الشممممممممحن التي تحملها وسمممممممم لة نقل واحدة بح ا الللطرود والعبوات 
 ؛3-3-8-1-7لمؤشرات النقل، على متن وس لة النقل المعّ نة، القيم الموضحة في الجدول 

 ملي سيفرت/ساعة عند أية نقطة على السطح  2يراعى أال يتجاوز معدل الجرعة في ظل ظروف النقل العادية  )ب(
م من  ذا السمممممطح، باسمممممتثناء  2ملي سممممميفرت/سممممماعة على مسمممممافة  0,1الشارجي للمركبة أو حاوية الشمممممحن، و

الشمممممحنات التي تنقل في نطاق االسمممممتشدام الحصمممممرن بالشممممماحنات أو السمممممكك الحديدية، وفي تلك الحالة تكون 
 )ب( و)ج(؛ 2-1-3-2-7حول المركبة حسبما  و مب ن في  معدل الجرعة حدود

ال يتجاوز المجموع الكلي لمؤشممممممممممرات أمان الحالة الحرجية في حاوية الشممممممممممحن وعلى متن وسمممممممممم لة للنقل القيم  )ج(
 .2-4-8-1-7المب نة في الجدول 

 تخضع لالستخدام الحصري  حدود مؤشرات النقل في حاويات الشحن ووسائل النقل التي ال :3-3-8-1-7الجدول 
 ة شحن  حد المجموع الكلي لمؤشرات النقل في حاوي

 وسيلة النقل  نوع حاوية الشحن أو على متن وسيلة للنقل  أو
 حاوية شحن 
 حاوية شحن صغ رة 50
 حاوية شحن كب رة 50
 مركبة 50
 طائرة 
 للركاب  50

 للشحن  200
 مرك  على المجارن المائية الداخلية 50
 )أ(مرك  بحرن  
 مساحة محددة على ظهر المرك :   ُحجرة أو عنبر أو ( 1)  
 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة  50

 حاويات شحن كب رة  200
 مجموع المرك :  ( 2)  
 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة  200

 حاويات شحن كب رة  بال حدود 

تُنَقل في أن   يجوز نقلها بالسمممفن، شمممريطة أال  2-1-3-2-7على ظهر ا والمسمممتوفية ألحكام   أوالعبوات الشممماملة المحمولة في مركبة   الطرود أو )أ( 
 وقت من المركبة أثناء وجود  ذه على متن السف نة. 

في   إال 50 أية شمممحنة يتجاوز أمان الحرجية بها أو  10عبوة شممماملة يتجاوز مؤشمممر النقل بها   ال يجوز نقل أن طرد أو 7-1-8-3-4
 إطار االستشدام الحصرن.

 اشتراطات إضافية متعلقة بالنقل والتخزين في عمليات عبور المواد االنشطارية 7-1-8-4
ي أية يق د عدد الطرود والعبوات الشممممممماملة وحاويات الشمممممممحن التي تحتون على مواد انشمممممممطارية مشزونة خالل العبور ف 7-1-8-4-1

. ويراعى في تشزين كل مجموعة 50يتجاوز  مسمممماحة تشزين واحدة تق  دا  يجعل المجموع الكلي لمؤشممممرات أمان الحالة الحرجية في المجموعة ال
 م ب نها وب ن المجموعات األخرى. 6تقل عن  ترع مسافة ال
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في حاوية   الحرجية على متن وسممممممممممممم لة للنقل أوفي الحاالت التي يتجاوز ف ها المجموع الكلي لمؤشمممممممممممممرات أمان الحالة   7-1-8-4-2
م على األقل عن المجموعات  6، يراعى في التشزين فصممل  ذه المجموعة بمسممافة 2-4-8-1-7 و مسممموح به في الجدول   ، كما50الشممحن 

 خرى الحاملة مواد مشعة.عن وسائل النقل األ حاويات الشحن التي تحتون على مواد انشطارية أو العبوات الشاملة أو األخرى من الطرود أو

 حدود مؤشرات أمان الحالة الحرجية في حاويات الشحن ووسائل النقل الحاملة لمواد انشطارية :2-4-8-1-7الجدول 

 وسيلة النقل  نوع حاوية البضائع أو
 على متن وسيلة للنقل  حد المجموع الكلي لمؤشرات أمان الحالة الحرجية في حاوية شحن أو 

 تخضع لالستخدام الحصري  لالستخدام الحصري ال تخضع  
   حاوية شحن

 ال شيء  50 حاوية شحن صغ رة
 100 50 حاوية شحن كب رة

 100 50 مركية
   طائرة

 ال شيء  50 للركاب 
 100 50 للبضائع 

 100 50 مرك  على المجارن المائية الداخلية
   )أ(مرك  بحرن 

   محددة على ظهر المرك : مساحة   ُحجرة أو  عنبر أو  ( 1) 
 100 50 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة 
 100 50 حاويات شحن كب رة 

   في المرك :  مجموع ما ( 2) 
 )ج(200 )ب( 200 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة 
 )ج( بال حدود  )ب( بال حدود  حاويات شحن كب رة 

تنقل في أن   يجوز نقلها بالسمممفن، شمممريطة أال  2-1-3-2-7على ظهر ا والمسمممتوفية ألحكام   المحمولة في شممماحنة أوالعبوات الشممماملة   الطرود أو )أ( 
 تلك الحالة، تنطبق القيم المب نة تحت عنوان بتشضع لالستشدام الحصرنب.  وقت من المركبة أثناء وجود  ذه على ظهر المرك . وفي

، وتجرن مناولة وتنضممممم د كل 50يتجاوز المجموع الكلي لمؤشمممممرات أمان الحالة الحرجية في أية مجموعة  وتنضممممم د ا أاليراعى في مناولة الشمممممحنة   )ب( 
 م.  6تقل عن   مجموعة بح ا تترع ب نها وب ن المجموعات األخرى مسافة ال

، وتجرن مناولة وتنضممممم د كل 100في أية مجموعة يتجاوز المجموع الكلي لمؤشمممممرات أمان الحالة الحرجية   يراعى في مناولة وتنضممممم د الشمممممحنة أال )ج( 
حالة النقل الذن يشضمممع لالسمممتشدام الحصمممرن يجوز أن تشمممغل   م. وفي 6تقل عن  مجموعة بح ا تترع ب نها وب ن المجموعات األخرى مسمممافة ال

 حموالت أخرى مالئمة الح ز الفاصل ب ن المجموعات. 

 االشتراطات التالية: 5-3-2-7-2حد األحكام من )أ( إلى )و( الواردة في تستوفي المواد االنشطارية التي تفي بأ 7-1-8-4-3

 لكل شحنة؛ 5-3-2-7-2بأحد األحكام من )أ( إلى )و( الواردة في  ال يسمح إال )أ(

)و( لكل شممحنة ما  5- 3- 2- 7- 2بإحدى المواد االنشممطارية المعتمدة في الطرود المصممنفة وفقا  ألحكام  ال يسمممح إال  )ب( 
 هادة االعتماد بوجود مواد متعددة؛ تسمح ش  لم 

تتجاوز ف ها  )ج( في شمممممحنة ال5-3-2-7-2تنقل المواد االنشمممممطارية الم بأة في طرود مصمممممنفة وفقا  ألحكام  )ج(
 ل؛ 45وتلة النويدات االنشطارية 

تتجاوز ف ها   )د( في شممممممحنة ال5-3-2-7-2تنقل المواد االنشممممممطارية الم بأة في طرود مصممممممنفة وفقا  ألحكام  )د(
 ل؛ 15وتلة النويدات االنشطارية 

)ه( بموج  االسممممتشدام 5-3-2-7-2الم بأة والمصممممنفة وفقا  ألحكام  تنقل المواد االنشممممطارية غ ر الم بأة أو )ه(
 ل. 45ف ها كتلة النويدات االنشطارية تتجاوز  الحصرن في وس لة نقل ال
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 التالي: تراق  عملية تحم ل حاويات الشحن وتنض د الطرود والعبوات الشاملة وحاويات الشحن على النحو 7-1-8-3-3
، يق د العدد اإلجمالي LSA-Iيسممممممتوجبه شممممممرط االسممممممتشدام الحصممممممرن وشممممممحنات مواد المجموعة  باسممممممتثناء ما )أ(

يتجاوز المجموع الكلي  الشمممممممماملة وحاويات الشممممممممحن التي تحملها وسمممممممم لة نقل واحدة بح ا الللطرود والعبوات 
 ؛3-3-8-1-7لمؤشرات النقل، على متن وس لة النقل المعّ نة، القيم الموضحة في الجدول 

 ملي سيفرت/ساعة عند أية نقطة على السطح  2يراعى أال يتجاوز معدل الجرعة في ظل ظروف النقل العادية  )ب(
م من  ذا السمممممطح، باسمممممتثناء  2ملي سممممميفرت/سممممماعة على مسمممممافة  0,1الشارجي للمركبة أو حاوية الشمممممحن، و

الشمممممحنات التي تنقل في نطاق االسمممممتشدام الحصمممممرن بالشممممماحنات أو السمممممكك الحديدية، وفي تلك الحالة تكون 
 )ب( و)ج(؛ 2-1-3-2-7حول المركبة حسبما  و مب ن في  معدل الجرعة حدود

ال يتجاوز المجموع الكلي لمؤشممممممممممرات أمان الحالة الحرجية في حاوية الشممممممممممحن وعلى متن وسمممممممممم لة للنقل القيم  )ج(
 .2-4-8-1-7المب نة في الجدول 

 تخضع لالستخدام الحصري  حدود مؤشرات النقل في حاويات الشحن ووسائل النقل التي ال :3-3-8-1-7الجدول 
 ة شحن  حد المجموع الكلي لمؤشرات النقل في حاوي

 وسيلة النقل  نوع حاوية الشحن أو على متن وسيلة للنقل  أو
 حاوية شحن 
 حاوية شحن صغ رة 50
 حاوية شحن كب رة 50
 مركبة 50
 طائرة 
 للركاب  50

 للشحن  200
 مرك  على المجارن المائية الداخلية 50
 )أ(مرك  بحرن  
 مساحة محددة على ظهر المرك :   ُحجرة أو عنبر أو ( 1)  
 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة  50

 حاويات شحن كب رة  200
 مجموع المرك :  ( 2)  
 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة  200

 حاويات شحن كب رة  بال حدود 

تُنَقل في أن   يجوز نقلها بالسمممفن، شمممريطة أال  2-1-3-2-7على ظهر ا والمسمممتوفية ألحكام   أوالعبوات الشممماملة المحمولة في مركبة   الطرود أو )أ( 
 وقت من المركبة أثناء وجود  ذه على متن السف نة. 

في   إال 50 أية شمممحنة يتجاوز أمان الحرجية بها أو  10عبوة شممماملة يتجاوز مؤشمممر النقل بها   ال يجوز نقل أن طرد أو 7-1-8-3-4
 إطار االستشدام الحصرن.

 اشتراطات إضافية متعلقة بالنقل والتخزين في عمليات عبور المواد االنشطارية 7-1-8-4
ي أية يق د عدد الطرود والعبوات الشممممممماملة وحاويات الشمممممممحن التي تحتون على مواد انشمممممممطارية مشزونة خالل العبور ف 7-1-8-4-1

. ويراعى في تشزين كل مجموعة 50يتجاوز  مسمممماحة تشزين واحدة تق  دا  يجعل المجموع الكلي لمؤشممممرات أمان الحالة الحرجية في المجموعة ال
 م ب نها وب ن المجموعات األخرى. 6تقل عن  ترع مسافة ال
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في حاوية   الحرجية على متن وسممممممممممممم لة للنقل أوفي الحاالت التي يتجاوز ف ها المجموع الكلي لمؤشمممممممممممممرات أمان الحالة   7-1-8-4-2
م على األقل عن المجموعات  6، يراعى في التشزين فصممل  ذه المجموعة بمسممافة 2-4-8-1-7 و مسممموح به في الجدول   ، كما50الشممحن 

 خرى الحاملة مواد مشعة.عن وسائل النقل األ حاويات الشحن التي تحتون على مواد انشطارية أو العبوات الشاملة أو األخرى من الطرود أو

 حدود مؤشرات أمان الحالة الحرجية في حاويات الشحن ووسائل النقل الحاملة لمواد انشطارية :2-4-8-1-7الجدول 

 وسيلة النقل  نوع حاوية البضائع أو
 على متن وسيلة للنقل  حد المجموع الكلي لمؤشرات أمان الحالة الحرجية في حاوية شحن أو 

 تخضع لالستخدام الحصري  لالستخدام الحصري ال تخضع  
   حاوية شحن

 ال شيء  50 حاوية شحن صغ رة
 100 50 حاوية شحن كب رة

 100 50 مركية
   طائرة

 ال شيء  50 للركاب 
 100 50 للبضائع 

 100 50 مرك  على المجارن المائية الداخلية
   )أ(مرك  بحرن 

   محددة على ظهر المرك : مساحة   ُحجرة أو  عنبر أو  ( 1) 
 100 50 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة 
 100 50 حاويات شحن كب رة 

   في المرك :  مجموع ما ( 2) 
 )ج(200 )ب( 200 طرود، عبوات شاملة، حاويات شحن صغ رة 
 )ج( بال حدود  )ب( بال حدود  حاويات شحن كب رة 

تنقل في أن   يجوز نقلها بالسمممفن، شمممريطة أال  2-1-3-2-7على ظهر ا والمسمممتوفية ألحكام   المحمولة في شممماحنة أوالعبوات الشممماملة   الطرود أو )أ( 
 تلك الحالة، تنطبق القيم المب نة تحت عنوان بتشضع لالستشدام الحصرنب.  وقت من المركبة أثناء وجود  ذه على ظهر المرك . وفي

، وتجرن مناولة وتنضممممم د كل 50يتجاوز المجموع الكلي لمؤشمممممرات أمان الحالة الحرجية في أية مجموعة  وتنضممممم د ا أاليراعى في مناولة الشمممممحنة   )ب( 
 م.  6تقل عن   مجموعة بح ا تترع ب نها وب ن المجموعات األخرى مسافة ال

، وتجرن مناولة وتنضممممم د كل 100في أية مجموعة يتجاوز المجموع الكلي لمؤشمممممرات أمان الحالة الحرجية   يراعى في مناولة وتنضممممم د الشمممممحنة أال )ج( 
حالة النقل الذن يشضمممع لالسمممتشدام الحصمممرن يجوز أن تشمممغل   م. وفي 6تقل عن  مجموعة بح ا تترع ب نها وب ن المجموعات األخرى مسمممافة ال

 حموالت أخرى مالئمة الح ز الفاصل ب ن المجموعات. 

 االشتراطات التالية: 5-3-2-7-2حد األحكام من )أ( إلى )و( الواردة في تستوفي المواد االنشطارية التي تفي بأ 7-1-8-4-3

 لكل شحنة؛ 5-3-2-7-2بأحد األحكام من )أ( إلى )و( الواردة في  ال يسمح إال )أ(

)و( لكل شممحنة ما  5- 3- 2- 7- 2بإحدى المواد االنشممطارية المعتمدة في الطرود المصممنفة وفقا  ألحكام  ال يسمممح إال  )ب( 
 هادة االعتماد بوجود مواد متعددة؛ تسمح ش  لم 

تتجاوز ف ها  )ج( في شمممممحنة ال5-3-2-7-2تنقل المواد االنشمممممطارية الم بأة في طرود مصمممممنفة وفقا  ألحكام  )ج(
 ل؛ 45وتلة النويدات االنشطارية 

تتجاوز ف ها   )د( في شممممممحنة ال5-3-2-7-2تنقل المواد االنشممممممطارية الم بأة في طرود مصممممممنفة وفقا  ألحكام  )د(
 ل؛ 15وتلة النويدات االنشطارية 

)ه( بموج  االسممممتشدام 5-3-2-7-2الم بأة والمصممممنفة وفقا  ألحكام  تنقل المواد االنشممممطارية غ ر الم بأة أو )ه(
 ل. 45ف ها كتلة النويدات االنشطارية تتجاوز  الحصرن في وس لة نقل ال
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 تسرب، والعبوات الملوثة الطرود المصابة بعطب أو 7-1-8-5
إذا اشمممممتبه في أن الطرد ربما حصمممممل منه تسمممممرب  يحصمممممل منه تسمممممرب، أو أصممممم   بعط  أو إذا اتضمممممح أن طردا  ما 7-1-8-5-1
تقدير مدى التلوث ومعدل الجرعة في الطرد نتيجة لذلك. ويشممممل   يمكن ُأصممم   بعط ، تقّ د معاينة الطرد، ويتولى شمممشص مؤ ل بأسمممرع ما أو

مر ذلك. نطاق التق يم الطرد، ووسم لة النقل، ومسماحات التحم ل والتفريغ المتاخمة، وجميع المواد األخرى المنقولة في وسم لة النقل إذا اقتضمى األ
 ئة، وفقا  لألحكام التي تضمعها السملطة المشتصمة المعنية، بغية التغل  وتتشذ خطوات إضمافية، عند االقتضماء، لوقاية األشمشاص والممتلكات والب 

 العط  وتقل لها إلى الحد األدنى. على عواق   ذا التسرب أو

ظروف النقل  التي تسمرّ ب المحتويات المشمعة بكميات تتجاوز الحدود المسمموح بها في يجوز نقل الطرود المعطوبة، أو 7-1-8-5-2
 تلوثها. إعادة ته ئتها وإزالة ترسل حتى يتم إصالحها أو ؤقت مقبول يشضع لوشراف، ولكن الالعادية، إلى موقع م

تجرى فحوص دورية لوسم لة النقل والمعدات التي تسمتشدم بصمورة منتظمة في نقل المواد المشمعة لغرض تحديد مسمتوى  7-1-8-5-3
 وث والمدى الذن تنقل فيه المواد المشعة.التلوث. ويراعى التناس  ب ن تواتر مثل  ذه الفحوص واحتمال التل

، يقوم شممممشص مؤ ل في أسممممرع وقت ممكن بإزالة تلوث أية وسمممم لة نقل 5- 5- 8- 1- 7 و منصمممموص عليه في   باسممممتثناء ما  4- 5- 8- 1- 7
  5يظهر ف ها معدل جرعة يتجاوز   أثناء نقل المواد المشممممممممعة، أو   2- 1- 9- 1- 4أن جزء منها أصمممممممم   بالتلوث فوق الحدود المذكورة في   معدات أو  أو 

 لشروط التالية:إذا استوف ت ا  يسمح بإعادة استشدامها إال  ميكروسيفرت/ساعة على السطح، وال 

 ؛2-1-9-1-4يتجاوز الحدود المذكورة في  وان التلوث غ ر المعاَلج ال )أ(

 ميكروسيفرت/ساعة على السطح. 5وان معدل الجرعة الناجم عن التلوث الثابت أقل من  )ب(

رن فهي مسممتثناة وسمم لة نقل مشصممصممة لنقل مواد مشممعة غ ر م بأة في إطار االسممتشدام الحصمم  أية حاوية شممحن، ، أو 7-1-8-5-5
دامت في نطاق ذلك االسممممممممممتشدام  يتعلق بأسممممممممممطحها الداخلية فقط وما ، فيما4-5-8-1-7و 4-1-9-1-4من الشممممممممممروط الواردة في الفقرت ن  

 الحصرن دون غ ره.

 اشتراطات أخرى  7-1-8-6
المعنية في أقرب وقت ممكن، ويقدم ح ن يتعذر تسمممممليم الشمممممحنة، توضمممممع في مكان مأمون، وتبلغ السممممملطة المشتصمممممة   7-1-8-6-1

 طل  للحصول على التعليمات التي تتعلق بالتداب ر التي تتشذ.

 العوارض التي تصيب بضائع خطرة أثناء النقل التبليغ عن الحوادث أو 7-1-9
دولة التي وقعت  أثناء النقل تبلَّغ عنها السمملطة المشتصممة لل  الحوادث والعوارض التي تنطون على إصممابة بضممائع خطرة 7-1-9-1

 ف ها، وذلك وفقا  لمقتضيات التبليغ في تلك الدولة ووفقا  للقانون الدولي المنطبق.

، ووصممم  الحادث 4- 1- 4- 5والمعلومات التي تبّلغ تتضممممن على األقل وصممم  البضمممائع على النحو المنصممموص عليه في   2- 9- 1- 7
الصممممممممممهريج، وعالمات التعريف،   الشطرة، ومعلومات عن االحتواء )مثل نوع العبوة أو العارض، والتاري  والمكان، والشسممممممممممائر المقدرة في البضممممممممممائع   أو 

 الصهريج تسب  في تسرب البضائع الشطرة.  والسعة والكمية( وسب  ونوع أن خلل في العبوة أو 

ضممممممائع الشطرة،  العوارض أنواع مع نة من الب  يجوز أن تسممممممتثنى من  ذه االشممممممتراطات المتعلقة بالتبليغ عن الحوادث أو 7-1-9-3
 يقره القانون الدولي المنطبق. وذلك على النحو الذن تحدده السلطة المشتصة أو

 بمعلومات نقل البضائع الخطرة االحتفاظ 7-1-10
حددته  ذه الالئحة،   يحتفي الناقل بنسممممشة من مسممممتند نقل البضممممائع الشطرة وبالمعلومات والوثائق اإلضممممافية، طبقا  لما 7-1-10-1

 تقل عن ثالثة أشهر. اللفترة 

 في نظام حاسوبي، ُيفتَرض في الناقل أن يستطيع تقديمها مطبوعة على الورق. وفي حالة حفي المستندات إلكترونيا  أو 7-1-10-2
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 2-7الفصل 
 أحكام تتعلق بطرائق نقل محددة

 التطبيق واألحكام العامة 7-2-1

يتضممممن  ذا الفصمممل أحكاما  تنطبق على عمليات نقل البضمممائع الشطرة بطرائق نقل بع نها. وتضممماف  ذه األحكام إلى  7-2-1-1
 .1-7األحكام التي تنطبق على جميع وسائط النقل على النحو المنصوص عليه في الفصل 

 خاصة تنطبق على نقل الصهاريج النقالة على المركبات أحكام 7-2-2

على مركبات تكون وسمممممائل التثب ت ف ها قادرة في ظروف أقصمممممى حمولة مسمممممموح بها للصمممممهاريج   النقالة إال   ال تنقل الصمممممهاريج  
 ، حسبما يناس . 12- 2- 4- 7- 6في   أو   9- 2- 3- 7- 6و   12- 2- 2- 7- 6النقالة على امتصاص الُقوى المب نة في  

 تنطبق على نقل المواد المشعة خاصةأحكام  7-2-3

 وبالطرق البرية النقل بالسكك الحديدية 7-2-3-1
حاويات للشممحن موسممومة بأن  عبوات شمماملة أو  يج  في مركبات السممكك الحديدية والشمماحنات البرية التي تنقل طرودا  أو  7-2-3-1-1

( غ ر م بأة أو  LSA-1مواد منشفضممممة النشمممماط النوعي )  تنقل  ، أو 7E أو   7Cو   7Bو  7Aكالنماذج   2- 2- 2- 2- 5من البطاقات الموضممممحة في  
 ( على كل من:7D)النموذج   1- 3- 5، أن ُتبدن لوحة اإلعالن الشارجية المب نة في الشكل SCO-IIIأو   SCO-Iأجساما ملوثة السطح  

 الجدارين الجانب  ن الشارج  ن في حالة مركبات السكك الحديدية؛ )أ(

 ة المركبات البرية.الجدارين الجانب  ن الشارج  ن والجدار الشلفي الشارجي في حال )ب(

وإذا كانت المركبة بدون جوان ، يجوز تثب ت لوحات اإلعالن الشارجية على الوحدة المقلة للحمولة مباشمممرة شمممريطة أن  
في  حاويات الشحن. أما حاويات الشحن الكب رة الحجم، يكتفي باللوحات المثبتة على الصهاريج أو حالة الصهاريج أو تكون مرئية بسهولة؛ وفي

 1-3-5يكون عل ها مسمممممممممممماحة كافية لتثب ت لوحات أوبر حجما ، يجوز تقل ل أبعاد اللوحة الوارد وصممممممممممممفها في الشممممممممممممكل   لة المركبات التي الحا
 صلة لها بالمحتويات. مم. وتنزع كل لوحة ال 100 إلى

 يلي: ما معدل الجرعةيتجاوز  يتعلق بالشحنات الشاضعة لالستشدام الحصرن، ال فيما 7-2-3-1-2

يجوز أن يتجاوز  عبوة شمممماملة، وال ملي سمممميفرت/سمممماعة عند أية نقطة على السممممطح الشارجي ألن طرد أو 10 أ()
 بالشروط التالية: ملي سيفرت/ساعة إال 2

تكون المركبة مزودة بسمممياج يحول دون وصمممول األشمممشاص غ ر المأذون لهم إلى داخل السمممياج أثناء   '1'
 ظروف النقل العادية؛

العبوة الشمممممممممماملة بح ا يظل وضممممممممممعها ثابتا  داخل سممممممممممياج المركبة في  ات لتأم ن الطرد أووتتشذ ترت ب  '2'
 ظروف النقل العادية؛

 تنزيل؛ وال يتشلل نقل الشحنة أن تحم ل أو '3'

السمفلي،  في ذلك السمطح العلون أو ملي سميفرت/سماعة عند أية نقطة على السمطوح الشارجية للشماحنة، بما 2و )ب(
أو، في حالة المركبات المفتوحة، عند أية نقطة على األسمممطح المسمممتوية العمودية البارزة من الحواف الشارجية  

 لمركبة؛للمركبة، وعلى السطح العلون للحمولة، وعلى السطح الشارجي السفلي ل

م من السممطوح المسممتوية العمودية التي تمثلها السممطوح   2ملي سمميفرت/سمماعة عند أية نقطة على مسممافة   0,1و )ج(
م من  2 الجمانبيمة الشمارجيمة للمركبمة أو، في حالة نقمل الحمولة في مركبمة مفتوحة، عنمد أية نقطمة على مسممممممممممممممافة

 لمركبة.األسطح المستوية العمودية البارزة من الحواف الشارجية ل
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 تسرب، والعبوات الملوثة الطرود المصابة بعطب أو 7-1-8-5
إذا اشمممممتبه في أن الطرد ربما حصمممممل منه تسمممممرب  يحصمممممل منه تسمممممرب، أو أصممممم   بعط  أو إذا اتضمممممح أن طردا  ما 7-1-8-5-1
تقدير مدى التلوث ومعدل الجرعة في الطرد نتيجة لذلك. ويشممممل   يمكن ُأصممم   بعط ، تقّ د معاينة الطرد، ويتولى شمممشص مؤ ل بأسمممرع ما أو

مر ذلك. نطاق التق يم الطرد، ووسم لة النقل، ومسماحات التحم ل والتفريغ المتاخمة، وجميع المواد األخرى المنقولة في وسم لة النقل إذا اقتضمى األ
 ئة، وفقا  لألحكام التي تضمعها السملطة المشتصمة المعنية، بغية التغل  وتتشذ خطوات إضمافية، عند االقتضماء، لوقاية األشمشاص والممتلكات والب 

 العط  وتقل لها إلى الحد األدنى. على عواق   ذا التسرب أو

ظروف النقل  التي تسمرّ ب المحتويات المشمعة بكميات تتجاوز الحدود المسمموح بها في يجوز نقل الطرود المعطوبة، أو 7-1-8-5-2
 تلوثها. إعادة ته ئتها وإزالة ترسل حتى يتم إصالحها أو ؤقت مقبول يشضع لوشراف، ولكن الالعادية، إلى موقع م

تجرى فحوص دورية لوسم لة النقل والمعدات التي تسمتشدم بصمورة منتظمة في نقل المواد المشمعة لغرض تحديد مسمتوى  7-1-8-5-3
 وث والمدى الذن تنقل فيه المواد المشعة.التلوث. ويراعى التناس  ب ن تواتر مثل  ذه الفحوص واحتمال التل

، يقوم شممممشص مؤ ل في أسممممرع وقت ممكن بإزالة تلوث أية وسمممم لة نقل 5- 5- 8- 1- 7 و منصمممموص عليه في   باسممممتثناء ما  4- 5- 8- 1- 7
  5يظهر ف ها معدل جرعة يتجاوز   أثناء نقل المواد المشممممممممعة، أو   2- 1- 9- 1- 4أن جزء منها أصمممممممم   بالتلوث فوق الحدود المذكورة في   معدات أو  أو 

 لشروط التالية:إذا استوف ت ا  يسمح بإعادة استشدامها إال  ميكروسيفرت/ساعة على السطح، وال 

 ؛2-1-9-1-4يتجاوز الحدود المذكورة في  وان التلوث غ ر المعاَلج ال )أ(

 ميكروسيفرت/ساعة على السطح. 5وان معدل الجرعة الناجم عن التلوث الثابت أقل من  )ب(

رن فهي مسممتثناة وسمم لة نقل مشصممصممة لنقل مواد مشممعة غ ر م بأة في إطار االسممتشدام الحصمم  أية حاوية شممحن، ، أو 7-1-8-5-5
دامت في نطاق ذلك االسممممممممممتشدام  يتعلق بأسممممممممممطحها الداخلية فقط وما ، فيما4-5-8-1-7و 4-1-9-1-4من الشممممممممممروط الواردة في الفقرت ن  

 الحصرن دون غ ره.

 اشتراطات أخرى  7-1-8-6
المعنية في أقرب وقت ممكن، ويقدم ح ن يتعذر تسمممممليم الشمممممحنة، توضمممممع في مكان مأمون، وتبلغ السممممملطة المشتصمممممة   7-1-8-6-1

 طل  للحصول على التعليمات التي تتعلق بالتداب ر التي تتشذ.

 العوارض التي تصيب بضائع خطرة أثناء النقل التبليغ عن الحوادث أو 7-1-9
دولة التي وقعت  أثناء النقل تبلَّغ عنها السمملطة المشتصممة لل  الحوادث والعوارض التي تنطون على إصممابة بضممائع خطرة 7-1-9-1

 ف ها، وذلك وفقا  لمقتضيات التبليغ في تلك الدولة ووفقا  للقانون الدولي المنطبق.

، ووصممم  الحادث 4- 1- 4- 5والمعلومات التي تبّلغ تتضممممن على األقل وصممم  البضمممائع على النحو المنصممموص عليه في   2- 9- 1- 7
الصممممممممممهريج، وعالمات التعريف،   الشطرة، ومعلومات عن االحتواء )مثل نوع العبوة أو العارض، والتاري  والمكان، والشسممممممممممائر المقدرة في البضممممممممممائع   أو 

 الصهريج تسب  في تسرب البضائع الشطرة.  والسعة والكمية( وسب  ونوع أن خلل في العبوة أو 

ضممممممائع الشطرة،  العوارض أنواع مع نة من الب  يجوز أن تسممممممتثنى من  ذه االشممممممتراطات المتعلقة بالتبليغ عن الحوادث أو 7-1-9-3
 يقره القانون الدولي المنطبق. وذلك على النحو الذن تحدده السلطة المشتصة أو

 بمعلومات نقل البضائع الخطرة االحتفاظ 7-1-10
حددته  ذه الالئحة،   يحتفي الناقل بنسممممشة من مسممممتند نقل البضممممائع الشطرة وبالمعلومات والوثائق اإلضممممافية، طبقا  لما 7-1-10-1

 تقل عن ثالثة أشهر. اللفترة 

 في نظام حاسوبي، ُيفتَرض في الناقل أن يستطيع تقديمها مطبوعة على الورق. وفي حالة حفي المستندات إلكترونيا  أو 7-1-10-2
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 2-7الفصل 
 أحكام تتعلق بطرائق نقل محددة

 التطبيق واألحكام العامة 7-2-1

يتضممممن  ذا الفصمممل أحكاما  تنطبق على عمليات نقل البضمممائع الشطرة بطرائق نقل بع نها. وتضممماف  ذه األحكام إلى  7-2-1-1
 .1-7األحكام التي تنطبق على جميع وسائط النقل على النحو المنصوص عليه في الفصل 

 خاصة تنطبق على نقل الصهاريج النقالة على المركبات أحكام 7-2-2

على مركبات تكون وسمممممائل التثب ت ف ها قادرة في ظروف أقصمممممى حمولة مسمممممموح بها للصمممممهاريج   النقالة إال   ال تنقل الصمممممهاريج  
 ، حسبما يناس . 12- 2- 4- 7- 6في   أو   9- 2- 3- 7- 6و   12- 2- 2- 7- 6النقالة على امتصاص الُقوى المب نة في  

 تنطبق على نقل المواد المشعة خاصةأحكام  7-2-3

 وبالطرق البرية النقل بالسكك الحديدية 7-2-3-1
حاويات للشممحن موسممومة بأن  عبوات شمماملة أو  يج  في مركبات السممكك الحديدية والشمماحنات البرية التي تنقل طرودا  أو  7-2-3-1-1

( غ ر م بأة أو  LSA-1مواد منشفضممممة النشمممماط النوعي )  تنقل  ، أو 7E أو   7Cو   7Bو  7Aكالنماذج   2- 2- 2- 2- 5من البطاقات الموضممممحة في  
 ( على كل من:7D)النموذج   1- 3- 5، أن ُتبدن لوحة اإلعالن الشارجية المب نة في الشكل SCO-IIIأو   SCO-Iأجساما ملوثة السطح  

 الجدارين الجانب  ن الشارج  ن في حالة مركبات السكك الحديدية؛ )أ(

 ة المركبات البرية.الجدارين الجانب  ن الشارج  ن والجدار الشلفي الشارجي في حال )ب(

وإذا كانت المركبة بدون جوان ، يجوز تثب ت لوحات اإلعالن الشارجية على الوحدة المقلة للحمولة مباشمممرة شمممريطة أن  
في  حاويات الشحن. أما حاويات الشحن الكب رة الحجم، يكتفي باللوحات المثبتة على الصهاريج أو حالة الصهاريج أو تكون مرئية بسهولة؛ وفي

 1-3-5يكون عل ها مسمممممممممممماحة كافية لتثب ت لوحات أوبر حجما ، يجوز تقل ل أبعاد اللوحة الوارد وصممممممممممممفها في الشممممممممممممكل   لة المركبات التي الحا
 صلة لها بالمحتويات. مم. وتنزع كل لوحة ال 100 إلى

 يلي: ما معدل الجرعةيتجاوز  يتعلق بالشحنات الشاضعة لالستشدام الحصرن، ال فيما 7-2-3-1-2

يجوز أن يتجاوز  عبوة شمممماملة، وال ملي سمممميفرت/سمممماعة عند أية نقطة على السممممطح الشارجي ألن طرد أو 10 أ()
 بالشروط التالية: ملي سيفرت/ساعة إال 2

تكون المركبة مزودة بسمممياج يحول دون وصمممول األشمممشاص غ ر المأذون لهم إلى داخل السمممياج أثناء   '1'
 ظروف النقل العادية؛

العبوة الشمممممممممماملة بح ا يظل وضممممممممممعها ثابتا  داخل سممممممممممياج المركبة في  ات لتأم ن الطرد أووتتشذ ترت ب  '2'
 ظروف النقل العادية؛

 تنزيل؛ وال يتشلل نقل الشحنة أن تحم ل أو '3'

السمفلي،  في ذلك السمطح العلون أو ملي سميفرت/سماعة عند أية نقطة على السمطوح الشارجية للشماحنة، بما 2و )ب(
أو، في حالة المركبات المفتوحة، عند أية نقطة على األسمممطح المسمممتوية العمودية البارزة من الحواف الشارجية  

 لمركبة؛للمركبة، وعلى السطح العلون للحمولة، وعلى السطح الشارجي السفلي ل

م من السممطوح المسممتوية العمودية التي تمثلها السممطوح   2ملي سمميفرت/سمماعة عند أية نقطة على مسممافة   0,1و )ج(
م من  2 الجمانبيمة الشمارجيمة للمركبمة أو، في حالة نقمل الحمولة في مركبمة مفتوحة، عنمد أية نقطمة على مسممممممممممممممافة

 لمركبة.األسطح المستوية العمودية البارزة من الحواف الشارجية ل
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عبوات  يسمممممممممح لغ ر السممممممممائق والمسمممممممماعدين بالدخول في المركبات التي تحمل طرودا  أو في حالة المركبات البرية، ال 7-2-3-1-3
 .(III-YELLOW)الثالثة  أو (II-YELLOW)حاويات شحن عل ها البطاقات المم زة للفئت ن الثانية  شاملة أو

 النقل بالسفن 7-2-3-2

           السممممممممممممطحي  معدل الجرعةالعبوات الشمممممممممممماملة التي يفوق  نقل بالسممممممممممممفن بدون ترت   اسممممممممممممتثنائي العبوات أويحظر أن تُ  7-2-3-2-1
تنص عليه الحاشمممممممممية )أ( على  عل ها في إطار االسمممممممممتشدام الحصمممممممممرن، وفقا  لما تكن منقولة في مركبة أو ملي سممممممممميفرت/سممممممممماعة، ما لم 2بها  

 .3-3-8-1-7 الجدول

بحكم  -نقل شمحنات بواسمطة سمف نة مشصمصمة السمتعمال خاص و ي  3-3-8-1-7شمروط المب نة في يسمتثنى من ال 7-2-3-2-2
 مكّرسة لغرض نقل مواد مشعة، شريطة استيفاء الشروط التالية: -لكونها مستأجرة  تصميمها أو

تعتمد السمممممملطة المشتصممممممة في الدولة التي ُيرفع علمها على السممممممف نة برنامجا  للوقاية من اإلشممممممعاعات خاصمممممما   )أ(
 سلطة المشتصة في كل مرفأ تتوق  فيه السف نة إذا طل  ذلك؛بالشحنة، وتقره ال

في ذلك تحم ل أن شممحنات في مراف  تتوق  ف ها  وتحدد مسممبقا  الترت بات المتعلقة بالتنضمم د طوال الرحلة، بما )ب(
 السف نة على مسار ا؛

 ويشرف أششاص مؤ لون لنقل المواد المشعة على تحم ل الشحنات ونقلها وتنزيلها. )ج(

 النقل الجوي  7-2-3-3

 على متن طائرات الركاب. B(M)ال تنقل الطرود والشحنات الشاضعة لالستشدام الحصرن من النوع  7-2-3-3-1

المزودة بفتحات للتهوية، والطرود التي تتطل  تبريدا  خارجيا  بواسممممممممممممممطة منظومة    B(M)ال تنقل جوا  الطرود من النوع   7-2-3-3-2
 تبريد إضافية، والطرود التي تشضع لضوابط تشغ لية أثناء النقل، والطرود التي تحتون على مواد سائلة تلقائية االشتعال.

بموج    ملي سممممميفرت/سممممماعة إال 2السمممممطحي    الجرعة  معدلالعبوات الشممممماملة التي يتجاوز ف ها   ال تنقل جوا  الطرود أو 7-2-3-3-3
 ترت   استثنائي.

 أحكام تتعلق بأمان النقل البري والسكك الحديدية وعلى المجاري المائية الداخلية 7-2-4

 .4-1تضاف  ذه األحكام إلى األحكام المنطبقة على وسائط النقل كافة حسبما وردت في الفصل  مالحظة:

أفراد الطاقم في سفن الشحن وعربات السكك الحديدية وسفن المجارن المائية الداخلية التي تنقل بضائع خطرة  على كل   7-2-4-1
 في ذلك الصور الشمسية. أوراق إثبات الهوية، بما أن يحملوا أثناء النقل

عواق  البع دة المدى )انظر ُتسممتشدم وسممائل القياس من بعد وأجهزة التتّبع األخرى لرصممد حركة البضممائع الشطرة ذات ال 7-2-4-2
 (، عندما يكون ذلك مالئما  وتكون األجهزة مركبة مسبقا .4-1في الفصل  1-4-1الجدول 

يتأود الناقل من أن المركبات وسمفن الشمحن وسمفن المجارن المائية الداخلية التي تنقل بضمائع خطرة ذات عواق  بع دة  7-2-4-3
سمممممممف نة المجرى المائي   ( مزّودة بالوسمممممممائل والمعدات والترت بات الكف لة بمنع سمممممممرقة المركبة أو4-1في الفصمممممممل  1-4-1المدى )انظر الجدول 

 حمولتها، على أن تعمل  ذه األجهزة بشكل ج د وفعال في جميع األوقات. الداخلي أو

 تشتمل فحوص السالمة لوحدات النقل الشاحنة على تطب ق تداب ر األمن المناسبة. 7-2-4-4

 

 

  جدول المقابلة بين الفقرات
 الواردة  والجداول واألشكال

من الئحة النقل  2018طبعة عام في 
المأمون للمواد المشعة، الصادرة عن الوكالة  

 الدولية للطاقة الذرية، 
 

 ن للتوصيات يالعشر الثانية و  الطبعة المنقحةو 
 البضائع الخطرة  المتعلقة بنقل 

 
يمكن االطالع على أن تنقيح لجدول المقابلة  ذا في موقع ش بة النقل التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  مالحظة:

 .https://unece.org/transport/dangerous-goods و و:
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عبوات  يسمممممممممح لغ ر السممممممممائق والمسمممممممماعدين بالدخول في المركبات التي تحمل طرودا  أو في حالة المركبات البرية، ال 7-2-3-1-3
 .(III-YELLOW)الثالثة  أو (II-YELLOW)حاويات شحن عل ها البطاقات المم زة للفئت ن الثانية  شاملة أو

 النقل بالسفن 7-2-3-2

           السممممممممممممطحي  معدل الجرعةالعبوات الشمممممممممممماملة التي يفوق  نقل بالسممممممممممممفن بدون ترت   اسممممممممممممتثنائي العبوات أويحظر أن تُ  7-2-3-2-1
تنص عليه الحاشمممممممممية )أ( على  عل ها في إطار االسمممممممممتشدام الحصمممممممممرن، وفقا  لما تكن منقولة في مركبة أو ملي سممممممممميفرت/سممممممممماعة، ما لم 2بها  

 .3-3-8-1-7 الجدول

بحكم  -نقل شمحنات بواسمطة سمف نة مشصمصمة السمتعمال خاص و ي  3-3-8-1-7شمروط المب نة في يسمتثنى من ال 7-2-3-2-2
 مكّرسة لغرض نقل مواد مشعة، شريطة استيفاء الشروط التالية: -لكونها مستأجرة  تصميمها أو

تعتمد السمممممملطة المشتصممممممة في الدولة التي ُيرفع علمها على السممممممف نة برنامجا  للوقاية من اإلشممممممعاعات خاصمممممما   )أ(
 سلطة المشتصة في كل مرفأ تتوق  فيه السف نة إذا طل  ذلك؛بالشحنة، وتقره ال

في ذلك تحم ل أن شممحنات في مراف  تتوق  ف ها  وتحدد مسممبقا  الترت بات المتعلقة بالتنضمم د طوال الرحلة، بما )ب(
 السف نة على مسار ا؛

 ويشرف أششاص مؤ لون لنقل المواد المشعة على تحم ل الشحنات ونقلها وتنزيلها. )ج(

 النقل الجوي  7-2-3-3

 على متن طائرات الركاب. B(M)ال تنقل الطرود والشحنات الشاضعة لالستشدام الحصرن من النوع  7-2-3-3-1

المزودة بفتحات للتهوية، والطرود التي تتطل  تبريدا  خارجيا  بواسممممممممممممممطة منظومة    B(M)ال تنقل جوا  الطرود من النوع   7-2-3-3-2
 تبريد إضافية، والطرود التي تشضع لضوابط تشغ لية أثناء النقل، والطرود التي تحتون على مواد سائلة تلقائية االشتعال.

بموج    ملي سممممميفرت/سممممماعة إال 2السمممممطحي    الجرعة  معدلالعبوات الشممممماملة التي يتجاوز ف ها   ال تنقل جوا  الطرود أو 7-2-3-3-3
 ترت   استثنائي.

 أحكام تتعلق بأمان النقل البري والسكك الحديدية وعلى المجاري المائية الداخلية 7-2-4

 .4-1تضاف  ذه األحكام إلى األحكام المنطبقة على وسائط النقل كافة حسبما وردت في الفصل  مالحظة:

أفراد الطاقم في سفن الشحن وعربات السكك الحديدية وسفن المجارن المائية الداخلية التي تنقل بضائع خطرة  على كل   7-2-4-1
 في ذلك الصور الشمسية. أوراق إثبات الهوية، بما أن يحملوا أثناء النقل

عواق  البع دة المدى )انظر ُتسممتشدم وسممائل القياس من بعد وأجهزة التتّبع األخرى لرصممد حركة البضممائع الشطرة ذات ال 7-2-4-2
 (، عندما يكون ذلك مالئما  وتكون األجهزة مركبة مسبقا .4-1في الفصل  1-4-1الجدول 

يتأود الناقل من أن المركبات وسمفن الشمحن وسمفن المجارن المائية الداخلية التي تنقل بضمائع خطرة ذات عواق  بع دة  7-2-4-3
سمممممممف نة المجرى المائي   ( مزّودة بالوسمممممممائل والمعدات والترت بات الكف لة بمنع سمممممممرقة المركبة أو4-1في الفصمممممممل  1-4-1المدى )انظر الجدول 

 حمولتها، على أن تعمل  ذه األجهزة بشكل ج د وفعال في جميع األوقات. الداخلي أو

 تشتمل فحوص السالمة لوحدات النقل الشاحنة على تطب ق تداب ر األمن المناسبة. 7-2-4-4

 

 

  جدول المقابلة بين الفقرات
 الواردة  والجداول واألشكال

من الئحة النقل  2018طبعة عام في 
المأمون للمواد المشعة، الصادرة عن الوكالة  

 الدولية للطاقة الذرية، 
 

 ن للتوصيات يالعشر الثانية و  الطبعة المنقحةو 
 البضائع الخطرة  المتعلقة بنقل 

 
يمكن االطالع على أن تنقيح لجدول المقابلة  ذا في موقع ش بة النقل التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  مالحظة:

 .https://unece.org/transport/dangerous-goods و و:
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الفقرات   بين المقابلة

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 3.7.1.3 
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 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
231 1.2.1 ,4.1.9.1.1 

232 1.2.1 
233 1.2.1 
234 1.5.2.1 
235 1.2.1 
236 2.7.1.1 
237 1.2.1 
238 1.5.4.1 
239 2.7.1.3 
240 2.7.1.3 
241 2.7.1.3 
242 1.2.1 
243 1.2.1 
244 1.2.1 
245 2.7.1.3 
246 2.7.1.3 
247 2.7.1.3 
248 1.2.1 
249 1.2.1 
301 1.5.2.2 
302 1.5.2.3 
303 1.5.2.4 
304 1.5.2.5 
305 1.5.2.6 

306 1.5.3.1 

307 Recommendations §17 

308 Recommendations §18 
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  

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
410 3.3.1 SP336 

411 4.1.9.2.1 ,7.1.8.2 

412 2.7.2.4.3 

413 2.7.2.3.2 
414 4.1.9.2.1 ,7.1.8.2 
415 2.7.2.3.3 
416 2.7.2.3.4 
417 2.7.2.3.5  
418 4.1.9.3 

419 2.7.2.4.5 
420 2.7.2.4.5.1 
421 2.7.2.4 
422 2.7.2.4.1.1 
423 2.7.2.4.1.3 
423 (e:) 1.1.1.6 (b) 
424 2.7.2.4.1.4 
424 (c:) 1.1.1.6 (b) 
425 2.7.2.4.1.5 
426 2.7.2.4.1.6 
427 2.7.2.4.1.7 

428 2.7.2.4.4 

429 2.7.2.4.4 

430 2.7.2.4.4 

431 2.7.2.4.6.1 

432 2.7.2.4.6.2 

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 
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الفقرات   بين المقابلة

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 3.7.1.3 
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 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
231 1.2.1 ,4.1.9.1.1 

232 1.2.1 
233 1.2.1 
234 1.5.2.1 
235 1.2.1 
236 2.7.1.1 
237 1.2.1 
238 1.5.4.1 
239 2.7.1.3 
240 2.7.1.3 
241 2.7.1.3 
242 1.2.1 
243 1.2.1 
244 1.2.1 
245 2.7.1.3 
246 2.7.1.3 
247 2.7.1.3 
248 1.2.1 
249 1.2.1 
301 1.5.2.2 
302 1.5.2.3 
303 1.5.2.4 
304 1.5.2.5 
305 1.5.2.6 

306 1.5.3.1 

307 Recommendations §17 

308 Recommendations §18 
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  

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
410 3.3.1 SP336 

411 4.1.9.2.1 ,7.1.8.2 

412 2.7.2.4.3 

413 2.7.2.3.2 
414 4.1.9.2.1 ,7.1.8.2 
415 2.7.2.3.3 
416 2.7.2.3.4 
417 2.7.2.3.5  
418 4.1.9.3 

419 2.7.2.4.5 
420 2.7.2.4.5.1 
421 2.7.2.4 
422 2.7.2.4.1.1 
423 2.7.2.4.1.3 
423 (e:) 1.1.1.6 (b) 
424 2.7.2.4.1.4 
424 (c:) 1.1.1.6 (b) 
425 2.7.2.4.1.5 
426 2.7.2.4.1.6 
427 2.7.2.4.1.7 

428 2.7.2.4.4 

429 2.7.2.4.4 

430 2.7.2.4.4 

431 2.7.2.4.6.1 

432 2.7.2.4.6.2 

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 
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  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
516 2.7.2.4.1.2 

517 4.1.9.2.1 

518 4.1.9.2.2 

519 4.1.9.2.3 (new) 

520 4.1.9.2.4 

521 4.1.9.2.5 

522 7.1.8.2 

523 5.1.5.3.1 

524 5.1.5.3.2 

525 5.1.5.3.3 

526 4.1.9.1.10 

527 4.1.9.1.11 

528 4.1.9.1.12 

529 5.1.5.3.4 

530 5.1.5.3.5  ,5.2.1.5.8  ,
5.2.2.1.12.5  ,5.4.1.5.7.3 

531 5.2.1.5.1 

532 5.2.1.1  ,5.2.1.2 ,5.1.2.1 

533 5.2.1.5.3 

534 5.2.1.5.4 

535 5.2.1.5.5 
536 5.2.1.5.6 

537 5.2.1.5.7 

538 5.2.2.1.12.1 

539 5.2.2.1.12.1 

540 5.2.2.1.12.2 

541 5.2.2.1.12.3 

542 5.2.2.1.12.4 

543 5.3.1.1.5.1 

544 5.3.2.1.1 ,5.3.2.1.2 

545 5.1.1.2 

546 5.4.1.3  ,5.4.1.4.1  ,
5.4.1.5.7.1 

547 5.4.1.6.1 

548 X 

549 5.4.1.6 

550 5.4.1.6.2  

551 5.4.2.1 

552 5.4.2.2 

553 X 

554 5.4.1.5.7.2 
555 5.4.4 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 

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 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
612 6.4.2.6 

613 6.4.2.7 

614 6.4.2.8 

615 6.4.2.9 

616 6.4.2.10 

617 6.4.2.11 

618 6.4.2.12 

619 6.4.3.1 

620 6.4.3.2 

621 6.4.3.3 

622 6.4.4 

623 6.4.5.1 

624 6.4.5.1 ,6.4.5.2 

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 
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  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 
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) 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 
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) 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 

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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  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
516 2.7.2.4.1.2 

517 4.1.9.2.1 

518 4.1.9.2.2 

519 4.1.9.2.3 (new) 

520 4.1.9.2.4 

521 4.1.9.2.5 

522 7.1.8.2 

523 5.1.5.3.1 

524 5.1.5.3.2 

525 5.1.5.3.3 

526 4.1.9.1.10 

527 4.1.9.1.11 

528 4.1.9.1.12 

529 5.1.5.3.4 

530 5.1.5.3.5  ,5.2.1.5.8  ,
5.2.2.1.12.5  ,5.4.1.5.7.3 

531 5.2.1.5.1 

532 5.2.1.1  ,5.2.1.2 ,5.1.2.1 

533 5.2.1.5.3 

534 5.2.1.5.4 

535 5.2.1.5.5 
536 5.2.1.5.6 

537 5.2.1.5.7 

538 5.2.2.1.12.1 

539 5.2.2.1.12.1 

540 5.2.2.1.12.2 

541 5.2.2.1.12.3 

542 5.2.2.1.12.4 

543 5.3.1.1.5.1 

544 5.3.2.1.1 ,5.3.2.1.2 

545 5.1.1.2 

546 5.4.1.3  ,5.4.1.4.1  ,
5.4.1.5.7.1 

547 5.4.1.6.1 

548 X 

549 5.4.1.6 

550 5.4.1.6.2  

551 5.4.2.1 

552 5.4.2.2 

553 X 

554 5.4.1.5.7.2 
555 5.4.4 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 

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 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
612 6.4.2.6 

613 6.4.2.7 

614 6.4.2.8 

615 6.4.2.9 

616 6.4.2.10 

617 6.4.2.11 

618 6.4.2.12 

619 6.4.3.1 

620 6.4.3.2 

621 6.4.3.3 

622 6.4.4 

623 6.4.5.1 

624 6.4.5.1 ,6.4.5.2 

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 
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  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 
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) 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 
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) 

  الدولية   الوكالة 
 الالئحة التنظيمية النموذجية    الذرية   للطاقة 
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 

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 

 
 

- 433 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.



 

435 

 المقابلة بين األشكال المقابلة بين الجداول
 الالئحة التنظيمية النموذجية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الالئحة التنظيمية النموذجية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 5.2.1الشكل  1  2.7.2.1.1يتضمنه  1

2 2.7.2.2.1  2 
5.2.2.2.2 

No. 7A 

3 2.7.2.2.2  3 
5.2.2.2.2 

No. 7B 

4 2.7.2.4.1.2  4 
5.2.2.2.2 

No. 7C 

5 4.1.9.2.5  5 
5.2.2.2.2 

No. 7E 

6 7.1.8.2  6 
 5.3.1الشكل   5.3.1.2.2

No. 7D 

 5.3.3، الشكل 5.3.2.1.3 7  5.1.5.3.1 7

8 5.1.5.3.4    

9 X    

10 7.1.8.3.3    

11 7.1.8.4.2    

12 6.4.8.6    

13 6.4.11.2    

14 6.4.15.4    
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 المقابلة بين األشكال المقابلة بين الجداول
 الالئحة التنظيمية النموذجية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الالئحة التنظيمية النموذجية  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 5.2.1الشكل  1  2.7.2.1.1يتضمنه  1

2 2.7.2.2.1  2 
5.2.2.2.2 

No. 7A 

3 2.7.2.2.2  3 
5.2.2.2.2 

No. 7B 

4 2.7.2.4.1.2  4 
5.2.2.2.2 

No. 7C 

5 4.1.9.2.5  5 
5.2.2.2.2 

No. 7E 

6 7.1.8.2  6 
 5.3.1الشكل   5.3.1.2.2

No. 7D 

 5.3.3، الشكل 5.3.2.1.3 7  5.1.5.3.1 7

8 5.1.5.3.4    

9 X    

10 7.1.8.3.3    

11 7.1.8.4.2    

12 6.4.8.6    

13 6.4.11.2    

14 6.4.15.4    

- 435 -

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved.




