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  ٠- ٢الفصل 
  مقدمة

  املسؤوليات  ٠- ٠- ٢
  ).نالشاح(تتوىل مهمة التصنيف السلطة املختصة املناسبة عندما يكون ذلك مطلوباً، أو يقوم هبا املرسل     

  الرتب والشعب وجمموعات التعبئة  ١-٠-٢
  التعاريف  ١-١-٠-٢

والسلع اليت ختضع هلذه الالئحة يف إحدى تسع رتـب وفقـاً            ) مبا يف ذلك املخاليط واحملاليل    (تصنف املواد       
  :وفيما يلي هذه الرتب والُشعب. وتقسم بعض هذه الرتب إىل ُشعب. للخطر أو للخطر الرئيسي الذي تشكله

  املتفجرات  :١ الرتبة  
  املواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنفجار الشامل  :١-١الشعبة   -  
خطـر   املواد والسلع اليت تنطوي على خطر االنتثار ولكن ليس علـى            :٢-١الشعبة   -  

  االنفجار الشامل
للعصف  املواد والسلع اليت تنطوي على خطر احلريق وعلى خطر ضعيف           :٣-١الشعبة   -  

النتثار أو على كليهما، ولكن لـيس علـى خطـر           أو خطر ضعيف ل   
  االنفجار الشامل

  املواد والسلع اليت ال تنطوي على خطر ملحوظ  :٤-١الشعبة   -  
  االنفجار الشامل  ذات احلساسية الضعيفة جداً اليت تنطوي على خطراملواد  :٥-١الشعبة   -  
  االنفجار الشامل ي على خطرالسلع ذات احلساسية البالغة الضعف اليت ال تنطو  :٦-١الشعبة   -  

  الغازات  :٢الرتبة   
  الغازات اللهوبة  :١-٢الشعبة   -  
  الغازات غري اللهوبة، غري السمية  :٢-٢الشعبة   -  
   السميةالغازات  :٣-٢الشعبة   -  

  السوائل اللهوبة  :٣الرتبة   
 لـيت تطلـق غـازات هلوبـة       املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد املعرضة لالحتراق التلقائي؛ املواد ا          :٤الرتبة   

  لدى تالمسها مع املاء  
الـصلبـة   املواد الصلبة اللهوبة واملواد الذاتية التفاعل واملتفجــرات         :١-٤الشعبة   -  

  املرتوعة احلساسية
  املواد املعرضة لالحتراق التلقائي  :٢-٤الشعبة   -  
   تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاءاليتاملواد   :٣-٤الشعبة   -  

  املواد املؤكِسدة واألكاسيد الفوقية العضوية  :٥الرتبة   
  املواد املؤكِسدة  :١-٥الشعبة   -  
  الفوقية العضويةاألكاسيد  :٢-٥الشعبة   -  
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  املواد السمية واملواد املعدية  :٦الرتبة   
  املواد السمية  :١-٦الشعبة   -  
  املواد املعدية  :٢-٦ الشعبة  -  

  املواد املشعة  :٧الرتبة   
  املواد األكالة  :٨ة الرتب  
  مواد وسلع خطرة متنوعة، مبا يف ذلك املواد اخلطرة بيئياً  :٩الرتبة   
  .وال يعين الترتيب العددي للرتب والُشعب ترتيباً لدرجات اخلطر  

  . ، بدون وضع بطاقات تعريف إضافية، خطرة بالنسبة للبيئة٩ إىل ١وتعترب مواد كثرية مصنفة يف الرتب   ٢-١-٠-٢
  .وتنقل النفايات مبوجب اشتراطات الرتبة املناسبة بناء على مراعاة خماطرها واملعايري املنصوص عليها يف هذه الالئحة  ١-٢-١-٠-٢

 النفايات اليت ال ختضع على حنو آخر هلذه الالئحة ولكنها تكون مـشمولة     ٩وميكن أن تنقل يف إطار الرتبة           
  .)١(باتفاقية بازل

 تصنيف املواد يف ثالث جمموعات للتعبئة حسب درجة خطورهتا باستثناء املواد املدرجة             ألغراض التعبئة يتم    ٣-١-٠-٢
  :١-٤ واملواد الذاتية التفاعل املدرجة يف الشعبة ٢-٦ و٢-٥ ويف الشعبتني ٧ و٢ و١يف الرتب 
  املواد اليت تشكل خطورة عالية؛: `١`جمموعة التعبئة     
  خطورة متوسطة؛ املواد اليت تشكل : `٢`جمموعة التعبئة     
  .املواد اليت تشكل خطورة منخفضة: `٣`جمموعة التعبئة     

  . جمموعة التعبئة اليت تدرج فيها املادة٢-٣تبني قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل   
ويتم حتديد ما إذا كانت بضاعة خطرة بعينها تنطوي على خطر واحد أو أكثر من املخاطر الـيت متثلـها                      ٤-١-٠-٢

 والُشعب اليت تضمها، وإذا كان ذلك مناسباً يتم حتديد درجة اخلطر على أساس االشتراطات املنصوص عليها                 ٩  إىل ١ الرتب
  .٩-٢ إىل ١-٢يف الفصول 

وتصنف البضائع اخلطرة اليت تنطوي على خطر رتبة وشعبة واحدة حتت هذه الرتبة والشعبة ودرجة اخلطر                  ٥-١-٠-٢
وعندما تدرج سلعة أو مادة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة           . إذا كان ذلك مناسباً   ، اليت مت حتديدها     )جمموعة التعبئة (

، فإن رتبتها أو شعبتها، وخماطرها اإلضافية، وجمموعة التعبئة اخلاصة هبا، حيثما أمكن، تسحب مـن                ٢-٣الواردة يف الفصل    
  .هذه القائمة

ددة ألكثر من رتبة وشعبة خماطر واليت مل تدرج باالسـم يف قائمـة              البضائع اخلطرة اليت تستويف املعايري احمل       ٦-١-٠-٢
  .٣-٠-٢البضائع اخلطرة، تعّين هلا رتبة وشعبة وخماطر إضافية على أساس أسبقيات املخاطر املبينة يف 

_________________  
 ).١٩٨٩(ايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود اتفاقية بازل بشأن تنظيم حركة النف )١(
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   أرقام األمم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل  ٢-٠-٢
مم املتحدة واألمساء الرمسية املستخدمة يف النقل وفقاً لتـصنيفها بنـاء علـى              تعّين للبضائع اخلطرة أرقام األ      ١-٢-٠-٢

  .املخاطر اليت متثلها وتركيبها
وحيثما ُتذكر سلعة . ٢-٣تدرج البضائع اخلطرة األكثر شيوعاً يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل              ٢-٢-٠-٢

وميكـن  . النقل باالسم الرمسي املستخدم يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرةأو مادة على وجه التحديد باالسم، فإهنا تعّرف يف         
أو مضافات للتثبيت أو ألغراض أخرى ال       ) مثل الشوائب املشتقة من عملية اإلنتاج     (أن حتتوي هذه املواد على شوائب تقنية        

ة أو مضافات للتثبيـت أو ألغـراض        غري أن املواد األخرى املذكورة باالسم وحتتوي على شوائب تقني         . تؤثر على التصنيف  
أما بالنسبة للبضائع اخلطرة اليت ال تدرج على وجـه          ). ٥-٢-٠-٢انظر  (أخرى تؤثر على تصنيفها تعترب خملوطاً أو حملوالً         

لتعريف السلعة ) ٧-٢-٠-٢انظر " (غ م أ "-" غري حمددة على حنو آخر"أو بنود " نوعية"التحديد باالسم، فإهنا تعطى أمساء  
  .املادة عند النقلأو 

وتتضمن هذه القائمة أيضاً معلومـات  . لكل بند وارد يف قائمة البضائع اخلطرة" رقم األمم املتحدة "ويعطى      
، )حيثمـا حتـدد   (، وجمموعـة التعبئـة      )إن وجدت (ذات صلة فيما يتعلق بكل بند، مثل رتبة املخاطر، واملخاطر اإلضافية            

  :وفيما يلي األنواع األربعة من البنود الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة. ، إخلواشتراطات التعبئة والنقل بالصهاريج
   بنود مفردة للمواد أو السلع اجليدة التحديد مثل  )أ(    
  أسيتون  ١٠٩٠      
  حملول نتريت األثيل؛  ١١٩٤      
   مثلبنود نوعية جملموعة جيدة التحديد من املواد أو السلع  )ب(    
  املواد الالصقة  ١١٣٣      
  منتجات عطرية  ١٢٦٦      
  مبيد آفات كربامات، صلب، مسي  ٢٧٥٧      
  أكسيد فوقي عضوي، النوع باء، سائل؛  ٣١٠١      
   مثلتغطي جمموعـة من املواد أو السلع هلا طبيعة كيميائية أو تقنية خاصة" غ م أ"بنود معّينة   )ج(    
  نترات، أمالح غري عضوية، غ م أ  ١٤٧٧      
  كحول، غ م أ؛  ١٩٨٧      

تغطي جمموعة من املواد أو السلع اليت تستويف معايري واحدة أو أكثر من الرتب " غ م أ"بنود عامة    )د(
   مثلأو الُشعب

  مادة صلبة هلوبة، عضوية، غ م أ  ١٣٢٥      
  .سائل هلوب، غ م أ  ١٩٩٣      

داً نوعياً وفقاً ملبادئ  حتت واحد من عشرين بن   ١-٤تصنف مجيع املواد الذاتية التفاعل اليت تندرج يف الشعبة            ٣-٢-٠-٢
  .١-٤-٢ والشكل ٣-٣-٢-٤-٢التصنيف والشكل البياين، الواردة يف 

 حتت واحد من عشرين بنداً نوعياً وفقاً ٢-٥وتصنف مجيع األكاسيد الفوقية العضوية اليت تندرج يف الشعبة      ٤-٢-٠-٢
  .١-٥-٢ والشكل ٣-٣-٥-٢ملبادئ التصنيف والشكل البياين، الواردة يف 
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 يعطى رقم األمم املتحدة واالسم الرمسي املستخدم يف النقل للمادة اخلطرة السائدة يف خملـوط أو حملـول                   ٥-٢-٠-٢
 مكون من مادة خطرة واحدة سائدة مدرجة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع             ةالالئحيستويف معايري التصنيف الواردة يف هذه       

أو آثار مادة أو أكثر من املواد املدرجة باالسـم          /د اليت ال ختضع هلذه الالئحة و      اخلطرة باإلضافة إىل واحدة أو أكثر من املوا       
  : يف قائمة البضائع اخلطرة، باستثناء احلاالت التاليةحتديداً

  أن يكون املخلوط أو احمللول مذكوراً باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة؛   )أ(
ينطبقان إال   االسم يف قائمة البضائع اخلطرة إىل أهنما ال       أو أن يشري اسم ووصف املادة املذكورة ب         )ب(

  على املادة النقية؛ 
األخطار الفرعية، أو جمموعة التعبئـة، أو       /أو أن تكون رتبة أو شعبة األخطار، أو اخلطر الفرعي           )ج(

 يف  احلالة الفيزيائية للمخلوط أو احمللول خمتلفة عن رتبة أو شعبة املادة اخلطرة املذكورة باالسـم              
  قائمة البضائع اخلطرة؛ 

أو أن تتطلب خصائص املخلوط أو احمللول وخواصهما تدابري استجابة يف حاالت الطوارئ ختتلف      )د(
  .عن التدابري املطلوبة للمادة املذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة حتديداً

، يعامل املخلوط أو احمللول باعتباره مادة خطرة غري         )أ(ويف تلك احلاالت األخرى، باستثناء احلالة املبينة يف             
  .مذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة

ويف حالة احمللول أو املخلوط الذي تتغري فيه رتبة املخاطر أو احلالة الفيزيائية أو جمموعة التعبئة باملقارنة مـع                     ٦-٢-٠-٢
  .غ م أ املناسب، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة بالتعبئة ووضع بطاقات التعريفاملادة املدرجة يف القائمة، فإنه يستخدم بند 

ال خيضع هلذه الالئحة أي خملوط أو حملول حيتوي على واحدة أو أكثر من املواد املذكورة باالسم يف هـذه                      ٧-٢-٠-٢
و احمللول ال تستويف معايري     الالئحة أو مصنفـة حتت بند غ م أ ومادة أخـرى أو أكثر إذا كانت خصائص خطر املخلوط أ                 

  ).مبا يف ذلك معايري التأثريات املعروفة على البشر(أي رتبة 
". غ م أ  " أو" نوعي"تصنف املواد أو السلع غري املذكورة باالسم حتديداً يف قائمة البضائع اخلطرة حتت بند                 ٨-٢-٠-٢

اردة يف هذا اجلزء، وتصنف السلعة أو املادة حتـت البنـد            وتصنف املادة أو السلعة وفقاً لتعاريف الرتب ومعايري االختبار الو         
وهذا يعين أن املادة    . )٢(الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة، الذي يصف املادة أو السلعة على أنسب حنو            " غ م أ  "النوعي أو البند    

، )ب(يف بند من النـوع      ، إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها        ٢-٢-٠-٢، كما هو مبني يف      )ج(ال تصنف يف بند من النوع       
  .)٢()ج(أو ) ب(إال إذا مل يكن باإلمكان تصنيفها يف بند من النوع ) د(ويف بند من النوع 

 ومل يعّين باالسم يف قائمـة  ةالالئحينسب املخلوط أو احمللول الذي يستويف معايري التصنيف الواردة يف هذه      ٩-٢-٠-٢
البضائع اخلطرة إىل بند حيمل االسم املستخدم يف النقل والوصف ورتبة أو شعبة      البضائع اخلطرة واملكون من اثنني أو أكثر من         

  .وجمموعة التعبئة اليت تصف على أدق حنو املخلوط أو احمللول) األخطار الفرعية(املخاطر واخلطر الفرعي 

_________________  
 .يف التذييل ألف" قائمة األمساء الرمسية املستخدمة يف النقل، النوعية أو غري احملددة على حنو آخر"انظر أيضاً  )٢(
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  أسبقيات خصائص املخاطر  ٣-٠-٢
 أو حملول ينطوي على أكثر من خطر، عندما ال يكون          يستخدم اجلدول التايل لتعيني رتبة أي مادة أو خملوط          ١-٣-٠-٢

وبالنسبة للبضائع اليت تنطوي على خماطر متعددة ومل تذكر         . ٢-٣مذكوراً باالسم يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل          
ة اليت حتدد ملخاطر هـذه      باالسم حتديداً يف القائمة، فإن األسبقية تعطى جملموعة التعبئة األشد صرامة من بني جمموعات التعبئ              

وال يتناول جـدول أسـبقيات   . البضائع، بصرف النظر عن ترتيب األسبقيات املبني يف جدول املخاطر الوارد يف هذا الفصل          
 أسبقيات خصائص خماطر املواد التالية املذكورة، نظراً ألن هذه اخلصائص الرئيسية تستأثر باألسبقية              ٣-٣-٠-٢املخاطر يف   

  :دائماً
  ؛١اد وسلع الرتبة مو  )أ(
  ؛٢غازات الرتبة   )ب(
   السائلة املرتوعة احلساسية؛٣متفجرات الرتبة   )ج(
  ؛١-٤املواد الذاتية التفاعل واملواد املتصلة هبا واملتفجرات املرتوعة احلساسية املدرجة يف الشعبة   )د(
  ؛٢-٤املواد التلقائية االشتعال مبّس اهلواء املدرجة يف الشعبة   )ه(
  ؛٢-٥اد الشعبة مو  )و(
  ؛)٣(`١` ذات السمية باالستنشاق اليت توجب إدراجها يف جمموعة التعبئة ١-٦مواد الشعبة   )ز(
  ؛٢-٦مواد الشعبة   )ح(
  .٧مواد الرتبة   )ط(

تصّنف ) حيث تكون األسبقية للخصائص اخلطرة األخرى(باستثناء املواد املشعة املعبأة يف عبوات مستثناة   ٢-٣-٠-٢
 ٢٩٠وينطبق احلكم اخلاص .  دائماً كما ُتحدد املخاطر اإلضافية٧عة اليت تتسم خبصائص خطرة أخرى يف الرتبة املواد املش

 . على املواد املشعة املعبأة يف عبوات مستثناة٣-٣الوارد يف الفصل 

  
  

_________________  
نطاق جمموعة  يف  ) ٥٠ت ق (والرذاذ   وهلا مسية باالستنشاق لألغربة      ٨باستثناء املواد أو املستحضرات اليت تستويف معايري الرتبة          )٣(

 .٨أو أقل فقط، وهي تصنف يف الرتبة ' ٣'، ولكن هلا مسية عن طريق التعاطي بالفم أو التالمس اجللدي فقط يف نطاق جمموعة التعبئة '١'التعبئة 
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  أسبقيات املخاطر  ٣- ٣- ٠- ٢
  لرتبة أو الشعبة ا

 وجمموعة التعبئة
  
٢-٤ 

  
٣-٤ 

١-٥  
'١' 

١-٥  
'٢' 

١-٥  
'٣' 

١'، ١-٦'  
 )جلدي(

١'، ١-٦'  
 )فموي(

١-٦  
'٢' 

١-٦  
'٣' 

١'، ٨'  
 سائل

١'، ٨'  
 صلب

٢'، ٨'  
 سائل

٢'، ٨'  
 صلب

٣'، ٨'  
 سائل

٣'، ٨'  
 صلب

 - ٣ - ٣ - ٣ ٣ ٣ ٣ ٣    ٣-٤  )أ('١' ٣
 - ٣ - ٣ - ٨ ٣ ٣ ٣ ٣    ٣-٤  )أ('٢' ٣
 - ٣ - ٨ - ٨ )ب(٣     ١-٦ ١-٦ ١-٦    ٣-٤  )أ('٣' ٣
 ١-٤ - ١-٤ - ٨ - ١-٤ ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٤ ١-٤ ١-٥ ٣-٤ ٢-٤ )أ('٢' ١-٤
 ١-٤ - ٨ - ٨ - ١-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٤ ١-٤ ١-٥ ٣-٤ ٢-٤ )أ('٣' ١-٤
٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ ٢-٤ ٨ ٨ ٢-٤ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ٢-٤ ١-٥ ٣-٤  '٢' ٢-٤ 
٢-٤ ٢-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٢-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٢-٤ ١-٥ ١-٥ ٣-٤  '٣' ٢-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ١-٥   '١' ٣-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ٨ ٨ ٣-٤ ٣-٤ ٣-٤ ١-٦ ٣-٤ ٣-٤ ١-٥   '٢' ٣-٤ 
٣-٤ ٣-٤ ٨ ٨ ٨ ٨ ٣-٤ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٣-٤ ١-٥ ١-٥   '٣' ٣-٤ 
١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥      '١' ١-٥ 
١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ٨ ٨ ١-٥ ١-٥ ١-٥ ١-٦      '٢' ١-٥ 
١-٥ ١-٥ ٨ ٨ ٨ ٨ ١-٥ ١-٦ ١-٦ ١-٦      '٣' ١-٥ 
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          جلدي' ١' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          فموي' ١' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨          استنشاق' ٢' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨ ١-٦ ٨          جلدي' ٢' ١-٦
 ١-٦ ١-٦ ١-٦ ٨ ٨ ٨          فموي' ٢' ١-٦
٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨          '٣' ١-٦ 

  . خبالف املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية٣ خبالف املواد الذاتية التفاعل واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية ومواد الرتبة ١- ٤د الشعبة موا  )أ(  
  . بالنسبة ملبيدات اآلفات١- ٦  )ب(  
  .تعين أن اجلمع غري ممكن" - "العالمة   -   
  .٣- ٠- ٢ بالنسبة للمخاطر غري املبينة يف هذا اجلدول، انظر  
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  نقل العّينات   ٤-٠-٢
عندما تكون رتبة خماطر مادة ما غري مؤكدة وتنقل هذه املادة إلجراء اختبارات عليها، حتدد هلا مؤقتاً رتبـة          ١-٤-٠-٢

 :خماطر واسم رمسي للنقل ورقم تعريف استناداً إىل املعلومات املقدمة مـن املرسل عـن املادة مع تطبيق ما يلي

  تصنيف احملددة يف هذه الالئحة؛ معايري ال  )أ(    
 .٣-٠-٢وأسبقيات املخاطر املبينة يف   )ب(    

 .وتستخدم جمموعة التعبئة األشد صرامة لالسم الرمسي للنقل الذي يتم اختياره    

مثال، سائل هلـوب،    " (عّينة"وحيثما يستخدم هذا احلكم، يستكمل االسم الرمسي املستخدم يف النقل بكلمة                
مثالً، عّينة غاز، غري    (ويف بعض املواد، حيث يقدم اسم رمسي معّين للنقل لعّينة تعترب مستوفية ملعايري تصنيف معّينة                . )م أ، عّينة   غ

وعندما ُيستخدم بند غري حمدد على حنو آخر        . ، يستخدم ذلك االسم الرمسي للنقل     )٣١٦٧ مضغوط، هلوب، رقم األمم املتحدة    
 .٢٧٤ال االسم الرمسي املستخدم يف النقل باالسم الفين حسبما يشترطه احلكم اخلاص لنقل العّينة ال يلزم استكم) غ م أ(

تنقل عّينات املادة وفقاً لالشتراطات الواجب تطبيقها على االسم الرمسي للنقل الذي مت اختيـاره مؤقتـاً،                   ٢-٤-٠-٢
  :شريطة االعتبارات التالية

  ؛٢-١-١جب أال تكون املادة من املواد احملظور نقلها مبو  )أ(
   وأال تكون مادة معدية أو مادة مشعة؛١وأال تكون املادة مستوفية ملعايري الرتبة   )ب(
 إذا كانت مـادة     ١-٥-٢-٣-٥-٢أو  ) ب (٤-٢-٣-٢-٤-٢وأن تستويف املادة اشتراطات       )ج(

  ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي على التوايل؛
   كغم؛٢,٥اوز الوزن الصايف يف العبوة الواحدة وأن تنقل املادة يف عبوة جمّمعة وأال يتج  )د(
  .وأال تعبأ العّينة مع بضائع أخرى  )ه(
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  ١- ٢الفصل 
  املتفجرات– ١الرتبة 

  ملحوظات متهيدية  
 رتبة مقيدة، مبعىن أنه ال تقبل للنقل إال املواد والسلع املتفجرة املدرجة يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة                  ١الرتبة    :١مالحظة 

غري أن السلطات املختصة حتتفظ حبق املوافقة، باالتفاق املتبادل، على نقل املواد والسلع املتفجـرة ألغـراض                 . ٢-٣ الفصل   يف
سـلع  "و" مواد متفجرة، غري حمددة على حنو آخـر       "لذلك أُدرجت يف قائمة البضائع اخلطرة بنود باسم         . خاصة بشروط خاصة  

 .ال تستخدم هذه البنود إال عندما ال تكون هناك طريقة أخرى ممكنة للعملويقصد أ". متفجرة غري حمددة على حنو آخر

ولدى إعداد هـذه    . للسماح بنقل مواد جديدة   " متفجرات ناسفة من النوع ألف    "تستخدم بنود عامة مثل       :٢مالحظة 
 .ناقلني جتارينياملتطلبات، أُخذت الذخرية واملتفجرات احلربية يف االعتبار بالقدر الذي يرجح به نقلها بواسطة 

ويعطى هذا الوصف ألن بعـض املـصطلحات قـد          .  يف التذييل باء   ١يوصف عدد من مواد وسلع الرتبة         :٣مالحظة 
 .تكون معروفة جيداً أو قد خيتلف استعماهلا لألغراض التنظيمية ال

درجة خطر املادة وبالتايل     يف أن نوع العبوات يكون له يف كثري من احلاالت تأثري حاسم يف               ١تنفرد الرتبة     :٤مالحظة 
 .ويتم حتديد الشعبة الصحيحة باستخدام اإلجراءات املبينة يف هذا الفصل. يف تصنيفها يف شعبة بعينها

 التعاريف وأحكام عامة  ١-١-٢

  : ما يلي١تشمل الرتبة ١-١-١-٢
ا أن تكّون سـحابة      املواد اليت ال تنفجر بذاهتا، ولكن ميكنه       ١ال تدرج يف الرتبة     (املواد املتفجرة     )أ(

، باستثناء املواد األخطر من أن تنقل، أو املواد اليت تكـون            )متفجرة من الغاز أو البخار أو الغبار      
  درجة خطورهتا السائدة مناسبة إلدراجها يف رتبة أخرى؛

والسلع املتفجرة، باستثناء األدوات اليت حتتوي على مواد متفجـرة بكميـات أو ذات طبيعـة                  )ب(
ن يؤدي اشتعاهلا أو تشغيلها بطريق اخلطأ أو الصدفة أثناء النقل إىل حدوث أثر خارج   تسمح بأ  ال

  ؛)٦-٣-١-٢انظر (األداة، سواء يف شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو ضوضاء عالية 
أعاله، واليت تصنع إلحداث تأثري عملي مماثل لالنفجـار      ) ب(و) أ(واملواد والسلع اليت مل ترد يف         )ج(

 .و ألغراض األلعاب الناريةأ

  .حيظر نقل املواد املتفجرة الفائقة احلساسية أو النشطة إىل حد يعرضها للتفاعل التلقائي  ٢-١-١-٢
 التعاريف  ٣-١-١-٢

  :ألغراض هذه الالئحة، تستخدم التعاريف التالية
هتا نتيجـة تفاعـل     قادرة يف حد ذا   ) أو خليط من املواد   ( هي مادة صلبة أو سائلة       املادة املتفجرة   )أ(

كيميائي على توليد غازات هلا درجة حرارة وضغط بسرعة يترتب عليها حدوث أضرار باملنطقة              
  وتندرج حتت هذا التعريف مواد األلعاب النارية حىت لو مل تتولد عنها غازات؛. احمليطة
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ري أو ضوئي أو     هي مواد أو خماليط من مواد الغرض منها إحداث تأثري حرا           مواد األلعاب النارية    )ب(
صويت أو توليد غاز أو دخان أو جمموعة من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت كيميائية غري تفجريية                

  طاردة للحرارة وذاتية املداومة؛
  ؛ة حتتوي على مادة متفجرة أو أكثر هي سلعالسلعة املتفجرة  )ج(
قد أضيفت  ")  أو خافضة للحساسية   مادة ملطِّفة "أو  ( يعين أن مادة ما      خمفَّض احلساسية  ملطَّف أو   )د(

وجتعل املادة امللطِّفة املتفجر غري حـساس أو أقـل          . إىل متفجر لتعزيز سالمته يف املناولة والنقل      
والعوامل امللطِّفـة   . احلرارة أو االرتطام أو الصدم أو النقر أو االحتكاك        : حساسية لألفعال التالية  

) مثـل الكلوروفلوروبـوليمرات   (بـوليمرات   تشتمل، دون أن تقتصر، على الشمع والورق وال       
 ).مثل هالم البترول والربافني(والكحول والزيوت 

 الُشَعب  ٤-١-١-٢

  : إىل ست ُشعب على النحو التايل١تنقسم الرتبة     
حيدث  الـذي االنفجار الشامل هـو  (املواد والسلع اليت تتسم مبخاطر انفجار شامل          ١-١الشعبة   )أ(  

  ؛) آن واحد تقريباًيف الشحنة بأكملها يف
  املواد والسلع اليت تتسم خبطر االنتثار وليس هلا خطر االنفجار الشامل؛  ٢-١الشعبة   )ب(  
خطر انتثار   املواد والسلع اليت تتسم خبطر اشتعال النار وهلا إما خطر عصف ضئيل أو              ٣-١الشعبة   )ج(  

  ضئيل أو كالمها، ولكنها ال تتسم خبطر االنفجار الشامل
  :ل هذه الشعبة املواد والسلعوتشم      
  اليت تولّد حرارة إشعاعية كبرية؛   `١`      
  انتثار ضئيل أو اليت حتترق الواحدة تلو األخرى، وينتج عنها تأثري عصف أو  `٢`      

  أو كالمها؛  
 املواد والسلع اليت ال متثل خطراً كبرياً  ٤-١الشعبة   )د(  

إال خطراً ضئيالً إذا اشـتعلت أو بـدأ         تشمل هذه الشعبة املواد والسلع اليت ال متثل         
وتقتصر اآلثار إىل حد كبري على العبوة ذاهتا، وال يتوقع أن تتناثر            . تشغيلها أثناء النقل  

وجيب أال تسبب أي نـار      . منها أي قطع ذات حجم كبري أو أن تصل إىل مدى بعيد           
  خارجية انفجاراً شبه فوري لكل حمتويات العبوة تقريباً؛

 املواد والسلع اليت تندرج حتت هذه الشعبة إىل جمموعة التوافـق            تنتمي  :مالحظة
معبأة أو مصممة حبيث تنحصر أي آثار خطرية تنشأ مـن التـشغيل              إذا كانت ) ق(

تتلف العبوة بسبب النار، ويف هذه احلالة تكون أي آثار           العرضي يف العبوة ذاهتا ما مل     
 أو حتول دون مكافحة احلريق      بدرجة كبرية  عصف أو انتثار حمدودة بدرجة ال تعوق      

   .جبوار العبوة مباشرة أو أي إجراء طوارئ آخر
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  الشامل جداً واليت تنطوي على خطر االنفجاراملواد ذات احلساسية الضعيفة   ٥-١الشعبة   )ه(  
تشمل هذه الشعبة املواد اليت تتسم خبطر االنفجار الشامل ولكن حساسيتها ضـعيفة             

 احتماالت اشتعاهلا أو انتقاهلا من حالة االحتراق إىل حالة حبيث تقل إىل حد كبري جداً   
  االنفجار يف ظروف النقل العادية؛

يزيد احتمال االنتقال من حالة االحتراق إىل حالة االنفجار يف حالة نقـل             : مالحظة
 .كبرية من املادة يف سفينة كميات

  الشامل نطوي على خطر االنفجارالسلع ذات احلساسية البالغة الضعف واليت ال ت  ٦-١الشعبة   )و(  
تشمل هذه الشعبة السلع اليت ال حتتوي إال على مواد قليلة احلساسية للغاية واليت تقل               

  .احتماالت اشتعاهلا أو انتشارها عرضاً إىل حد ال يذكر
 . على انفجار سلعة مفردة٦-١ خطر سلع الشعبة يقتصر  :مالحظة

ية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بـد أن ينظـر أوالً يف                أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجري        ٥-١-١-٢
  : يف احلاالت التالية١وال تصنف البضائع يف الرتبة . ٣-١-٢ وفقاً لإلجراءات املبينة يف ١تصنيفها يف الرتبة 

ن عندما يكون نقل املادة املتفجرة حمظوراً بسبب فرط حساسية املادة، وبالتايل ال تنقـل إال بـإذ         )أ(
  خاص؛ 

أو عندما تندرج املادة أو السلعة يف نطاق املواد والسلع املتفجرة املستبعدة على وجه التحديد من                  )ب(
   وفقاً لتعريف هذه الرتبة؛ ١الرتبة 

 .أو عندما ال تتسم السلعة أو املادة خبصائص تفجريية  )ج(

 جمموعات التوافق  ٢-١-٢

) ٤- ١- ١- ٢انظر  (ت ُشعب، تبعاً لنوع اخلطر الذي متثله         يف واحدة من س    ١تصنف بضائع الرتبة      ١- ٢- ١- ٢
ويـبني  . ويف واحدة من ثالث عشرة جمموعة توافـق حتدد أنواع املواد والسلع املتفجـرة الـيت تعتـرب متوافقـة                  

 نظام التصنيف يف جمموعات التوافق، وشعب املخـاطر املمكنـة الـيت         ٢- ١- ٢- ١- ٢ و ١- ١- ٢- ١- ٢  اجلدوالن
  .رموز التصنيف املقابلةترتبط بكل جمموعة، و
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  رموز التصنيف ١- ١- ٢- ١- ٢
  

 وصف املادة أو السلعة املطلوب تصنيفها
 جمموعة
 التوافق

  رمز
 التصنيف

  ألف١- ١ ألف مادة متفجرة أولية
ويتضمن ذلك . سلعة حتتوي على مادة متفجرة أولية وال حتتوي على وسيليت تأمني فعالتني أو أكثر

الناسفة وجمموعات املفجرات الناسفة والشعائل من نوع كبسوالت بعض السلع، مثل املفجرات 
 القدح، على الرغم من أهنا ال حتتوي على متفجرات أولية

   باء١- ١ باء
   باء٢- ١
  باء٤- ١

   جيم١- ١ جيم مادة متفجرة دافعة أو مادة أو سلعة متفجرة حارقة أخرى حتتوي على مثل هذه املادة املتفجرة
   جيم٢- ١
   جيم٣- ١
  جيم٤- ١

مادة متفجرة مفجرة ثانوية أو بارود أسود أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية، ويف 
كل حالة بدون وسائل إشعال وبدون حشوة دافعة، أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة أولية 

 وحتتوي على وسيليت تأمني فعالتني أو أكثر

   دال١- ١ دال
   دال٢- ١
   دال٤- ١
  دال٥- ١

خبالف (توي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية، بدون وسيلة إشعال، مع حشوة دافعة سلعة حت
 )حشوة حتوي سائالً أو هالماً هلوباً أو ذايت االشتعال

   هاء١- ١ هاء
   هاء٢- ١
  هاء٤- ١

خبالف (، مع حشوة دافعة لإلشعالسلعة حتتوي على مادة متفجرة مفجرة ثانوية هلا وسائلها اخلاصة 
 أو بدون حشوة دافعة) الً أو هالماً هلوباً أو سوائل ذاتية االشتعالحشوة حتوي سائ

   واو١- ١ واو
   واو٢- ١
   واو٣- ١
  واو٤- ١

مادة لأللعاب النارية، أو سلعة حتتوي على مادة لأللعاب النارية، أو سلعة حتتوي على مادة 
يت تنشط باملاء أو خبالف السلع ال(متفجرة ومادة مضيئة أو حارقة أو مسّيلة للدموع أو مدخنة 

السلع اليت حتتوي على الفوسفور األبيض أو الفوسفيد، أو مادة تلقائية االشتعال مبّس اهلواء، أو 
 )سائل أو هالم هلوب، أو سوائل ذاتية االشتعال

   زاي١- ١ زاي
   زاي٢- ١
   زاي٣- ١
  زاي٤- ١

   حاء٢- ١ حاء سلعة حتتوي على مادة متفجرة وفوسفور أبيض
  حاء٣- ١

   ياء١- ١ ياء حتتوي على مادة متفجرة وسائل أو هالم هلوبسلعة 
   ياء٢- ١
  ياء٣- ١

   كاف٢- ١ كاف سلعة حتتوي على مادة متفجرة ومادة كيميائية مسية
  كاف٣- ١

يرجع مثالً إىل تنشيط املاء أو وجود (متفجرة أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة ومتثل خطراً خاصاً مادة 
انظر (    حيتاج إىل عزل كل نوع) و فوسفيد أو مادة تلقائية االشتعال مبّس اهلواءسوائل ذاتية االشتعال أ

٥-١-٣-١-٧( 

   الم١- ١ الم
   الم٢- ١
  الم٣- ١

  نون٦- ١ نون سلعة حتتوي فقط على مواد قليلة احلساسية للغاية
 داخل مادة أو سلعة معبأة أو مصممة حبيث حتبس أي تأثريات خطرة تنشأ من االشتعال العرضي يف

العبوة ما مل تتلف العبوة بسبب احلريق، ويف هذه احلالة تنحصر مجيع آثار العصف أو االنتثار حبيث ال 
 تعوق بدرجة كبرية أو حتول دون مكافحة احلريق أو أي إجراء طوارئ آخر جبوار العبوة مباشرة

  قاف٤- ١ قاف
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بئتها جنباً إىل جنب مع وسائل بدء اإلشعال اخلاصة هبا          ميكن إدخال سلع جمموعيت التوافق دال وهاء أو تع          :١مالحظة 
شريطة أن تتوفر يف هذه الوسائل وسيلتان واقيتان فعالتان على األقل هبدف منع حدوث انفجار يف حالة تشغيل وسائل بدء                    

  .وتنسب هذه السلع والعبوات إىل جمموعيت التوافق دال أو هاء. اإلشعال عن غري عمد
ئة سلع جمموعيت التوافق دال وهاء جنباً إىل جنب مع وسائل بدء اإلشعال اخلاصة هبا، اليت ال تتوفر ميكن تعب  :٢مالحظة 

فيها الوسيلتان الواقيتان الفعالتان عندما يكون من رأي السلطة املختصة لبلد املنشأ أن تشغيل وسائل بدء اإلشعال عن غري                   
  .وتنسب هذه العبوات إىل جمموعيت التوافق دال أو هاء. عمد ال يسبب انفجار السلعة يف ظروف النقل العادية

 نظام تصنيف املتفجرات، وتوافيق شعبة املخاطر وجمموعة التوافق ٢- ١- ٢- ١- ٢
 جمموعة التوافق

  شعبة
 املخاطر

اجملموع الكلي  قاف نون الم كاف ياء حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف
جملموعات 
 التوافق

 ٩    ل١-١   ي١-١   ز١-١  و١-١   ه١-١  د١-١  ج١-١  ب١-١  أ١-١ ١-١

 ١٠    ل٢-١  ك٢-١  ي٢-١  ح٢-١  ز٢-١  و٢-١   ه٢-١  د٢-١  ج٢-١  ب٢-١  ٢-١

 ٧    ل٣-١  ك٣-١  ي٣-١  ح٣-١  ز٣-١  و٣-١    ج٣-١   ٣-١

 ٧  ق٤-١       ز٤-١  و٤-١   ه٤-١  د٤-١  ج٤-١  ب٤-١  ٤-١

 ١           د٥-١    ٥-١

 ١   ن٦-١            ٦-١

  ٦-١ إىل ١-١
اجملموع لكل 
 جمموعات التوافق

٣٥ ١ ١ ٣ ٢ ٣ ٢ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤ ٣ ١ 

 جملموعات التوافق حبيث تستبعد الواحدة منـها األخـرى،          ١-١-٢-١-٢وضعت التعاريف الواردة يف       ٢-٢-١-٢
 جمموعة التوافق قاف مبين على التجربة، فـإن         وملا كان معيار  . باستثناء املادة أو السلعة اليت تصنف يف جمموعة التوافق قاف         

 .٤-١إدراج مادة ما يف هذه اجملموعة يرتبط بالضرورة باالختبارات اليت جترى لتعيني الشعبة 

 إجراءات التصنيف  ٣-١-٢

 عموميات  ١-٣-١-٢

ظر يف تصنيفها   أي مادة أو سلعة هلا خصائص تفجريية أو يشتبه أن تكون هلا خصائص تفجريية ال بد أن ين                   ١-١-٣-١-٢
 . شعبة مناسبة وجمموعة توافق مناسبة١وحتدد للمواد والسلع اليت تصنف يف الرتبة . ١يف الرتبة 

، ٢-٣ الفصل وفيما عدا املواد املدرجة بأمسائها الرمسية املستخدمة يف النقل يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف                ٢-١-٣-١-٢
وباإلضافة إىل ذلـك  .  إال بعد إخضاعها إلجراءات التصنيف املبينة يف هذا الفرع         ١الرتبة  ال تقدم أي بضائع للنقل باعتبارها من        

ويف هذا السياق يعترب منتجاً جديداً أي منتج ترى السلطة املختصة أنـه             . جيب إجراء التصنيف قبل تقدمي أي منتج جديد للنقل        
  :ينطوي على أي مما يلي

أو خليط جديد من مواد متفجرة تعترب خمتلفـة بـشكل           مادة متفجرة جديدة أو توليفة جديدة         )أ(
  ملحوظ عن التوليفات أو املخاليط األخرى الواردة يف التصنيف؛

 تصميم جديد لسلعة أو سلعة حتتوي على مادة متفجرة جديدة أو توليفة جديدة أو خليط جديد                 )ب(
  من مواد متفجرة؛

  اً جديداً من العبوة الداخلية؛تصميم جديد لعبوة مادة أو سلعة متفجرة تتضمن نوع  )ج(
 اخلارجية  اً نسبياً يف العبوة الداخلية أو     ميكن إغفال أمهية ذلك ما مل يتم التحقق من أن تغيرياً طفيف           : مالحظة

 .ميكن أن يكون حامساً وميكن أن حيّول خطراً ضعيفاً إىل خطر االنفجار الشامل
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 خماطر أحد املنتجات أن يقدم املعلومات الكافية بـشأن أمسـاء            على املنِتج أو مقدم الطلب من أجل تصنيف         ٣-١-٣-١-٢
ويفترض أن  . وخصائص مجيع املواد املتفجرة املوجودة يف املنتج، وعليه أن يقدم نتائج كافة االختبارات ذات الصلة اليت أجريت                

 .نتائجها قد اعتمدت بعد ذلكيكون قد مت إجراء االختبارات الصحيحة على مجيع املواد املتفجرة يف أي سلعة جديدة، وأن 

وجيب أن يتضمن التقرير . يوضع تقرير عن جمموعة االختبارات اليت أجريت طبقاً ملا تقتضيه السلطة املختصة       ٤-١-٣-١-٢
  :على وجه اخلصوص معلومات عما يلي

  تركيب املادة أو تكوين السلعة؛  )أ(
  احد؛وكمية املادة أو عدد السلع املستخدمة يف االختبار الو  )ب(
  ونوع وتركيب العبوة؛  )ج(
 ونظام االختبار، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص طبيعة وسائل التشغيل أو اإلشـعال املـستعملة               )د(

  وكميتها وترتيبها؛
ووصف خطوات سري االختبار، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص الزمن الذي مير إىل أن يقع أول                   )ه(

  تفاعل وخصائصه، وتقدير ملدى اكتمال التفاعل؛تفاعل ملحوظ للمادة أو السلعة، ومدة ال
  ؛) متراً من موقع االختبار٢٥حىت (وتأثري التفاعل على البيئة احمليطة مباشرة   )و(
  ؛) متراً من موقع االختبار٢٥أكثر من (وتأثري التفاعل على املناطق األبعد   )ز(
  .واحلالة اجلوية السائدة أثناء االختبار  )ح(

حقق من التصنيف إذا كانت املادة أو السلعة أو عبوهتا تالفة وإذا كان من شأن هذا التلف أن يؤثر                   جيب الت   ٥-١-٣-١-٢
  .يف سلوك املادة يف االختبارات

  إجراءات التصنيف  ٢-٣-١-٢
ويتم التقييم على   . ١ النظام العام لتصنيف مادة أو سلعة ينظر يف إدراجها يف الرتبة             ١-١-٢يوضح الشكل     ١-٢-٣-١-٢

أوالً، جيب التأكد من احتمال انفجار املادة أو السلعة، والتأكد من مقبولية درجة ثباهتا وحـساسيتها الكيميائيـة                  . نيمرحلت
ولتشجيع توحيد نظام التقييم بواسطة السلطات املختصة، يوصى بتحليل البيانات الناجتة من االختبارات املناسـبة              . والفيزيائية

دليـل   يف اجلزء األول مـن       ٢-١٠بارات املالئمـة باستعمال املخطط الـوارد يف الشكل        بانتظام فيما يتصل مبعايري االخت    
، يلزم بعد ذلك االنتقال إىل املرحلة الثانية لتعيني شعبة املخاطر           ١وعندما تقبل املادة أو السلعة يف الرتبة        . االختبارات واملعايري 

  .ملنشور يف نفس ا٣-١٠الصحيحة باستعمال املخطط الوارد يف الشكل 
، إىل سـبع    ١وقد قسمت اختبارات القبول، واالختبارات األخرى لتعيني الشعبة الـصحيحة يف الرتبـة                ٢-٢-٣-١-٢

بترتيب  ويرتبط ترقيم هذه اجملموعات بتتابع تقييم النتائج ال       . دليل االختبارات واملعايري  جمموعات أدرجت يف اجلزء األول من       
  .إجراء االختبارات

  ات تصنيف مادة أو سلعةإجراء  ٣-٢-٣-١-٢
تقوم السلطة املختصة اليت حتدد طريقة االختبار النهائية لكل نوع من أنواع االختبارات بتحديـد معـايري                   :١مالحظة 

وحيثما يوجد اتفاق دويل على معايري االختبار فإن التفاصيل ترد يف املطبوع املشار إليه أعـاله والـذي      . االختبارات املناسبة 
  .االختبارات السبعيصف جمموعات 

وقد يقتضي النقل   . مل تصمم طريقة التقييم إال لتصنيف املواد والسلع املعبأة وتصنيف سلع غري معبأة مفردة               :٢مالحظة 
يف حاويات الشحن والشاحنات الربية وعربات السكك احلديدية إجراء اختبارات خاصة تأخذ يف االعتبـار كميـة املـادة                   

  .وميكن أن حتدد السلطة املختصة هذه االختبارات. واحلاوية املستخدمة يف النقلونوعها ) االحتباس الذايت(
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بالنظر إىل أنه توجد حاالت حدية يف أي نظام لالختبار، ينبغي أن تكون هناك سلطة أخرية تتخذ القـرار                     :٣مالحظة 
وتوفر جلنة األمم املتحـدة     . ي اختذ فيه  وقد ال حيظى هذا القرار بالقبول الدويل، ولذلك قد يسري فقط يف البلد الذ             . النهائي

ومن أجل حتقيق االعتراف الدويل بالتصنيف، ينبغي للسلطة املختصة         . خلرباء نقل البضائع اخلطرة حمفالً ملناقشة احلاالت احلدية       
  . إدخاهلاأن تقدم تفاصيل كاملة عن مجيع االختبارات اليت أجريت، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بطبيعة أي تعديالت مت

  ١- ١- ٢الشكل 
  جراءات لتصنيف مادة أو سلعةخمطط اإل

  

  إجراءات القبول

  املنتج املطلوب تصنيفه

 يرفض
 متفجر ولكنه أخطر من أن يسمح بنقله

  ١يقبل يف الرتبة

 تعيني شعبة املخاطر

 الشعبة
 أو ٣-١ أو ٢-١ أو ١-١
  ٦-١ أو ٥-١ أو ٤-١

  رمز التصنيف

  يرفض
  ١ال ينتمي إىل الرتبة 

  يني جمموعة التوافقتع

  جمموعة التوافق
ألف أو باء أو جيم أو دال أو 
هاء أو واو أو زاي أو حاء أو 
ياء أو كاف أو الم أو نون أو 

  قاف
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 إجراءات القبول  ٣-٣-١-٢

 من أجل تقرير ما إذا كان املنتج ٤ إىل ١تستخدم نتائج االختبارات األولية ونتائج اختبارات اجملموعات من   ١-٣-٣-١-٢
، ))ج (١-١-١-٢(  تفجريية عملية أو كألعاب ناريــة     وإذا كانت املادة مصنوعة إلحداث آثار     .  أم ال  ١مقبوالً يف الرتبة    

أما إذا رفضت سلعة أو سلعة معبأة أو مادة معبأة          . عندئذ ال تكون هناك ضرورة إلجراء جمموعيت االختبارات األوىل والثانية         
  .ا مقبولة، فقد يكون من العملي إعادة تصميم السلعة أو العبوة جلعله٤أو / و٣نتيجة إلجراء جمموعة االختبارات 

وينبغي توفري حتليل نظري أو بيانات اختبار أو أدلة سالمة أخرى           . قد تشتعل بعض األدوات عرضاً أثناء النقل        :مالحظة
وينبغي أن يأخذ هذا التقيـيم يف  . للتأكد من استبعاد احتمال وقوع مثل هذا احلدث أو من أن عواقبه لن تكون ذات أمهية تذكر    

 بوسائط النقل املقترحة، والكهرباء االستاتية، واإلشعاع الكهرمغناطيسي عند مجيع التـرددات املناسـبة              االعتبار االهتزاز املتصل  
وظروف الطقس غري املواتية وتوافق املواد املتفجرة مع أنواع اللصاق والدهان ومواد التعبئـة              ) ٢- وات م  ١٠٠الكثافة القصوى   (

توي على مواد متفجرة أولية لتقدير خماطر وعواقب االشتعال العارض لألدوات           وجيب تقييم مجيع السلع اليت حت     . اليت قد تالمسها  
ويتعّين تقيـيم مجيـع   . ويلزم تقييم مدى ِعَول صمامات اإلشعال مع مراعاة عدد خصائص األمان املستقلة . املذكورة أثناء النقل  

 املثال، عدم وجود إمكانيـة لتكـّون فراغـات أو      على سبيل (السلع واملواد املعبأة للتأكد من أهنا مصممة طبقاً ألصول الصنعة           
  ).طبقات رقيقة من مادة متفجرة، وعدم وجود احتمال سحق أو قرص للمواد املتفجرة بني أسطح صلبة

 تعيني ُشعب املخاطر  ٤-٣-١-٢

بة املخاطر  وجيب أن تعّين للمادة أو السلعة شع      . يتم تقييم شعبة املخاطر عادة على أساس نتائج االختبارات          ١-٤-٣-١-٢
وقد تؤخذ يف االعتبار كذلك     . اليت تتفق مع نتائج االختبارات اليت أجريت على املادة أو السلعة بالشكل الذي تقدم فيه للنقل               

 .نتائج أي اختبارات أخرى مت إجراؤها وأي بيانات مجعت من أي حوادث وقعت من قبل

 لتقرير مـا    ٥وتستخدم جمموعة االختبارات    .  املخاطر  لتقرير شعبة  ٧ و ٦ و ٥تستخدم جمموعة االختبارات      ٢-٤-٣-١-٢
 إلدراج املـواد والـسلع يف شـعب    ٦وتستخدم جمموعة االختبارات . ٥-١إذا كان ميكن إدراج مادة ما يف شعبة املخاطر       

  .٦-١ إلدراج السلع يف شعبة املخاطر ٧وتستخدم جمموعة االختبارات . ٤-١ و٣-١ و٢-١ و١-١املخاطر 
، جيوز للسلطة املختصة التنازل عن االختبارات إذا أمكن إجراء التـصنيف            "قاف"الة جمموعة التوافق    يف ح   ٣-٤-٣-١-٢

  .بالقياس باستخدام نتائج اختبارات سلعة مماثلة
  تصنيف األلعاب النارية يف ُشعب املخاطر  ٥-٣-١-٢
 على أساس  ٤-١ و ٣-١ و ٢-١ و ١-١ الناريـة عـادة فـي ُشعــب املخاطـر       األلعـابتصنَّـف    ١-٥-٣-١-٢

ولكن ملا كان نطاق هذه السلع واسعاً جداً وكانت مرافق االختبار غري            . ٦بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات       
  .٢-٥-٣-١-٢متوافرة دائماً، فإن التصنيف يف شعب املخاطر ميكن أن يتم أيضاً وفقاً لإلجراءات املبينة يف الفقرة 

، دون ٠٣٣٦ أو ٠٣٣٥ أو ٠٣٣٤ أو ٠٣٣٣ النارية قياساً يف أرقـام األمـم املتحـدة         األلعاب ميكن تصنيف   ٢-٥-٣-١-٢
. ٥-٥-٣-١-٢، وفقاً جلدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية يف الفقـرة           ٦احلاجة إىل االختبار مبوجب جمموعة االختبارات       

ة يف اجلدول فتصنَّف على أساس بيانات االختبار املـستمدة          أما السلع غري احملدد   . ويتم هذا التصنيف مبوافقة السلطة املختصة     
  .٦من جمموعة االختبارات 

 ٧-٥-٣-١-٢  من اجلدول الوارد يف الفقرة     ١ال ينبغي إضافة أنواع أخرى من األلعاب النارية إىل العمود             :١مالحظة 
  .ية املعنية بنقل البضائع اخلطرة لكي تنظر فيهاإال على أساس بيانات اختبار كاملة مقدمة إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرع

ينبغي أن تقدَّم إىل جلنة خرباء األمم املتحدة الفرعية املعنية بنقل البضائع اخلطرة لعلمها بياناُت االختبـارات                   :٢مالحظة 
 يف   الوارد  من اجلدول  ٤يف العمود    احملددة   اليت حتصل عليها السلطات املختصة واليت تؤيد أو تعارض تصنيف األلعاب النارية           

  ).٣-٢-٣-١-٢ يف الفقرة ٣انظر أيضاً املالحظة  (٥ يف شعب املخاطر املذكورة يف العمود ٥-٥-٣-١-٢الفقرة 
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يف احلاالت اليت تعبأ فيها ألعاب نارية تنتمي إىل أكثر من شعبة خماطر يف عبوة واحدة فإهنا تـصنَّف علـى                       ٣-٥-٣-١-٢
  . على خالف ذلك٦ تدل بيانات االختبار املستمدة من جمموعة االختبارات أساس شعبة املخاطر األعلى ما مل

 ال ينطبق إال على األصناف املعبأة يف صـناديق          ٥-٥-٣-١-٢التصنيف املبني يف اجلدول الوارد يف الفقرة          ٤-٥-٣-١-٢
  .(4G)من األلواح الليفية 

  )١(جدول التصنيف االفتراضي لأللعاب النارية  ٥-٥-٣-١-٢
حتيل النسب املئوية الواردة يف اجلدول، ما مل ُيذكر خالف ذلـك، إىل الكتلـة الكليـة                   :١ مالحظة

مثل حمركات الصواريخ، واحلشوة الدافعـة، واحلـشوة املتفجـرة، وحـشوة            (ملكونات األلعاب النارية    
  ).املؤثرات

حوق أو مـواد ناريـة يف شـكل مـس     إىل اجلدول هذا يف" الومضي املكون" عبارة تشري  :٢مالحظة "
كوحدات نارية حسبما تظهر يف األلعاب النارية، اليت تستخدم إلنتاج تأثري صويت أو تستخدم كحـشو ة                 

 ملي ثانية لكل نـصف  ٨متفجرة أو حشوة رافعة، إال إذا ثبت أن الوقت املستغرق لزيادة الضغط يتجاوز        
 دليل االختبـارات   من٧ التذييل  الوارد يفHSLغرام من مكون األلعاب النارية يف اختبار املكون الومضي          

  .واملعايري
  :تشري األبعاد باملليمترات إىل  :٣مالحظة 

قطر كرة القذيفة يف حالة القذائف الكروية والقذائف األسطوانية املزدوجـة             -
  ؛)peanutقذائف (االنفجار 

  طول القذيفة يف حالة القذائف األسطوانية؛  -
عبة النارية أو حيتوي عليهـا يف حالـة   القطر الداخلي لألنبوب الذي يشمل الل      -

  قذائف اهلاون، والشموع الرومانية، وأنابيب الطلقة، واأللغام؛
القطر الداخلي للهاون املخصص الحتواء اللغم، يف حالة األلغام الكيـسية أو              -

  .األلغام األسطوانية

_________________  
 ٦يتضمن هذا اجلدول قائمة بتصنيفات األلعاب النارية اليت ميكن استخدامها يف حالة عدم توافر بيانات جمموعة االختبارات                   )١(

 ).٢-٥-٣-١-٢انظر الفقرة (
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  التصنيف  املواصفات  التعريف  :مرادفات : /يشمل  النوع
قذيفة، كروية أو   

 وانيةأسط
  زاي١-١ مجيع قذائف املؤثرات الصوتية

  زاي١-١  مم ١٨٠ ≥: قذيفة ألوان 

، ٪٢٥>  مم مبكون ومضي ١٨٠ <: قذيفة ألوان
 أو مؤثرات صوتية/كمسحوق طليق و

  زاي١-١

، ٪٢٥ ≤ مم مبكون ومضي     ١٨٠ <: ألوانقذيفة  
 أو مؤثرات صوتية/كمسحوق طليق و

  زاي٣-١

قذيفة جوية، قذيفـة    : قذيفة عرض كروية  
ألوان، قذيفـة أصـباغ، قذيفـة متعـددة         
االنفجارات، قذيفة متعددة املؤثرات، قذيفة     
مائية، قذيفة مظلية، قذيفة دخانية، قذيفـة       

حتية، قذيفة  : جنمية؛ قذيفة املؤثرات الصوتية   
 صوتية، رعد، رزمة قذائف جوية

ود بـصمامة   جهاز حبشوة دافعة أو بدوهنا، مز     
) وحـدات (تأخري وحشوة متفجرة، ووحدة     

نارية أو مواد نارية طليقة، ومصمم إلطالقـه        
 من هاون

 غ،  ٦٠ ≤ مم، أو مكون نـاري       ٥٠ ≤: قذيفة ألوان 
أو مؤثرات  /، كمسحوق طليق و   ٪٢ ≤مبكون ومضي   

 صوتية

  زاي٤-١

قذيفـة  (قذيفة أسطوانية مزدوجة االنفجار     
peanut( 

أكثر يف  جهاز ذو قذيفتني جويتني كرويتني أو       
غالف واحد تدفعه احلشوة الدافعة نفسها اليت       

 هلا صمامات تأخري خارجية منفصلة

 القذيفة اجلوية الكروية األخطر هي اليت حتدد التصنيف

 ي زا١-١ مجيع القذائف الصوتية

  زاي١-١  مم١٨٠ ≥: قذيفة ألوان

٪، كمسحوق طليق ٢٥ >مبكون ومضي  : قذيفة ألوان 
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي١-١

جتميع يشمل قذيفة كروية أو أسطوانية داخل        هاون ملقم مسبقاً، قذيفة يف هاون
 هاون تطلَق منه القذيفة

  زاي ٢-١  مم ١٨٠ < مم و٥٠ >: قذيفة ألوان

 

 غ،  ٦٠ ≤ مم، أو مكون نـاري       ٥٠ ≤: قذيفة ألوان   
أو /، كمـسحوق طليـق و     ٪٢٥ ≤مبكون ومـضي    
 مؤثرات صوتية

  زاي٣-١
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 التصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
على قذائف صوتية ومواد    وحشوة متفجرة، حيتوي    

 خاملة ومصمم إلطالقه من هاون

 زاي  ١-١  مم١٢٠ >

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف صـوتية ذات        

 غ لكل وحدة صوتية، ومكون ٢٥ ≤مكون ومضي 
، واجلهـاز   ٪٦٠ ≥ ومواد خاملـة     ٪٣٣ ≤ومضي  

 مصمم إلطالقه من هاون

 زاي ٣-١ م م١٢٠ ≤

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
أو /وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف ألـوان و       

 وحدات نارية ومصمم إلطالقه من هاون

 زاي ١-١  مم٣٠٠ >

جهاز بدون حشوة دافعة، مزود بـصمامة تـأخري         
 ٧٠ ≤وحشوة متفجرة، حيتوي على قذائف ألـوان     

 ٪٢٥ ≤ ومـضي    أو وحدات نارية، ومبكون   /مم و 
، واجلهاز مصمم إلطالقه مـن      ٪٦٠ ≤ومادة نارية   

 هاون

 زاي ٣-١  مم٣٠٠ ≤ مم و٢٠٠ >

قذيفة، كروية أو   
 )تابع(أسطوانية 

  ) كروية(قذيفة القذائف 
حتيل النسب املئوية اخلاصة بقذيفة     (

القذائف إىل الكتلة اإلمجالية لصنف     
 )األلعاب النارية

جهاز مزود حبشوة دافعة وبصمامة تأخري وحـشوة        
أو / مم و  ٧٠ ≤متفجرة، حيتوي على قذائف ألوان      

 ومادة نارية   ٪٢٥ ≤وحدات نارية، ومبكون ومضي     
 ، واجلهاز مصمم إلطالقه من هاون٪٦٠ ≤

 زاي ٣-١  مم٢٠٠ ≤

جمموعـة  /بطارية
 مؤتلفة

سد، بومباردوس، عجـائن، باقـة      
النهاية، مسكبة، هجـني، أنابيـب      
متعددة، عجائن القذائف، بطاريات    

 فرقعة، بطاريات فرقعة ومضية

تشمل اجملموعة عدة عناصر تتضمن النوع نفـسه أو         
عدة أنواع يطابق كل منها نوعاً من أنواع األلعـاب          

ة يف هذا اجلدول، ومزودة بنقطـة أو        النارية املدرج 
 نقطيت إشعال

 نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف
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 التصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع

 مم، حيتوي على مكون ومـضي، أو القطـر          ٥٠ ≥القطر الداخلي   
 ٪٢٥ > مم وحيتوي على مكون ومضي ٥٠ <الداخلي 

  زاي١-١

  زاي٢-١  مم، ال حيتوي على مكون ومضي٥٠ ≥القطر الداخلي 

  زاي٣-١ ٪٢٥ ≤ مم وحيتوي على مكون ومضي ٥٠ <القطر الداخلي 

أنبوب حيتوي على جمموعة من الوحدات النارية        مشعة عرض، مشعة، قنيبالت مشعة رومانية
ـ       شوة دافعـة   ويتألف من مادة نارية متناوبة وح

 وصمامة ناقلة 

 غ وحيتوي علـى     ٢٥ ≤ مم، وكل وحدة نارية      ٣٠ ≤ الداخلي   القطر
 ٪٥ ≤مكون ومضي 

  زاي٤-١

 ومكـون  ٪٥ > غ، أو  ٢٥ > مم ووحدة نارية     ٣٠ ≤القطر الداخلي   
 ٪٢٥ ≤ومضي 

مشعة رومانية وحيدة الطلقـة،      أنبوب الطلقة  زاي٣-١
 هاون صغري ملقم مسبقاً

أنبوب حيتوي على وحدة نارية مؤلفة من مـادة         
 نارية وحشوة دافعة بصمامة ناقلة أو بدوهنا

  زاي٤-١ ٪٥ ≤ غ، ومكون ومضي ٢٥≤   مم ووحدة نارية ٣٠ ≤القطر الداخلي 

  زاي١-١ مؤثرات املكون الومضي فقط

  زاي١-١  من املكون الناري٪٢٥ >املكون الومضي 

  زاي٣-١ ٪٢٥ ≤ غ واملكون الومضي ٢٠ >املادة النارية 

صاروخ االهنيـار، صـاروخ      صاروخ
اإلشارة، صـاروخ الـصافرة،     
صاروخ الزجاجـة، صـاروخ     
األعايل، صاروخ قذيف، صاروخ    

 املائدة

أو وحـدات   /أنبوب حيتوي على مادة ناريـة و      
أو بوسيلة أخـرى  ) قضبان(نارية، جمهز بقضيب    

 لتثبيت الطريان، ومصمم إلطالقه يف اجلو

ن البارود األسود، واملكـون      غ، حشوة متفجرة م    ٢٠ ≤املادة النارية   
  غ١≤  غ لكل مؤثر صويت ووزهنا الكلي ٠,١٣ ≤الومضي 

  زاي٤-١

أو مؤثرات /كل مسحوق سائب و٪، على ش٢٥ >مكون ومضي 
 صوتية

  زاي١-١

٪، على شكل مسحوق سائب     ٢٥ ≤ مم ومكون ومضي     ١٨٠ ≥
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي١-١

، على شكل مسحوق سائب     ٪٢٥ ≤  مم ومكون ومضي   ١٨٠ <
 أو مؤثرات صوتية/و

  زاي٣-١

وعاء النار، لغم أرضي، لغـم      لغم
 كيسي، لغم أسطواين

أنبوب حيتوي على حشوة دافعـة ووحــدات       
ناريـة، واألنبوب مصمم لوضعه علـى سـطح        

واألثر الرئيسي هـو    . األرض أو لتثبيته يف األرض    
يع الوحدات النارية فـي دفعـة واحدة      إطالق مج 

أو صوتية مبعثرة علـى     /حتدث مؤثـرات مرئية و   
  نطاق واسع يف اجلو؛

  :أو
كيس من القماش أو الورق أو أسـطوانة ورقيـة          
حتتوي على حشـوة دافعـة ووحدات ناريـة،      
والكيس واألسطوانة مصممان لوضعهما يف هاون      

 ويعمالن كاللغم

 كمسحوق  ٪٥ ≤ غ، حيتوي على مكون ومضي       ١٥٠ ≤مادة نارية   
 غ، وكل مـؤثر    ٢٥ ≤كل وحدة نارية    . و مؤثرات صوتية  أ/سائب و 
  غ٣ ≤ غ؛ وكل صافرة، إن وجدت، ٢ <صويت 

  زاي٤-١
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 تصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع
بركان، حزمة، وابل، حربـة،      نافورة  زاي٣-١  كغم١ ≥مادة نارية 

نار البنغال، شـرار متطـاير،      
نـافورة أســطوانية، نــافورة  

 خمروطية، شعلة مضيئة

دنية حتتوي على مادة نارية مضغوطة أو علبة غري مع
  زاي٤-١  كغم١ <مادة نارية  مدجمة حتدث شراراً وهلباً

 غ لكـل    ٥ > :مطلقات شرار أساسها فوق الكلـورات     
  وحدات لكل رزمة١٠ >وحدة، أو 

مطلق شرار ُيحمل باليد، مطلق  مطلق الشرار  زاي٣-١
شرار ال ُيحمل باليد، مطلـق      

 شرار سلكي

مبادة ) من طرف واحد  (سلك صلب مكسو جزئياً     
 مزودة أو غري مزودة بوسيلة      نارية بطيئة االحتراق  

 غ لكل وحدة،    ٥ ≤  :فوق الكلورات مطلقات شرار أساسها     إشعال
   وحدات لكل رزمة؛١٠ ≤أو 

  غ لكل وحدة٣٠ ≤: مطلقات شرار أساسها النترات

  زاي٤-١

 غ لكل وحـدة أو  ٥ >  :وحدات أساسها فوق الكلورات 
  وحدات لكل رزمة١٠ >

مبادة ) من جهة واحدة  (عود غري معدين مكسو جزئياً       عود مغمس عود البنغال  زاي٣-١
  االحتراق، ومصمم حلمله باليدنارية بطيئة

 ≤غ لكل وحـدة و    ٥ ≤: وحدات أساسها فوق الكلورات   
غ ٣٠ ≤: ت وحدات لكل رزمة؛ وحدات أساسها النترا١٠

 لكل وحدة

  زاي٤-١

ألعاب ناريـة   
ــرات  ومبتكـ

 متدنية اخلطر

قنبلة املائـدة، نويـة متفجـرة،     
، رذاذحبيبات مفرقعـة، دخان،    

ـــل،  ــراج اللي ـــان، س ثعب
مفرقعـة مـزودة بـشريـط     
 للشـد، علب مفرقعة للحفالت

أو صوتية  /جهاز مصمم إلحداث مؤثرات مرئية و     
غرية من املواد   حمدودة جداً، حيتوي على كميات ص     

 أو املتفجرة/النارية و

النويات املتفجرة واملفرقعات املزودة بشريط للشد ميكن أن 
 ملغ من فلمينات الفضة؛     ١,٦حتتوي على ما ال يزيد عن       

واملفرقعات املزودة بشريط للشد والعلب املفرقعة للحفالت 
 ملغ من كلوريت    ١٦ميكن أن حتتوي على ما ال يزيد عن         

مزيج فوسفوري أمحر؛ أما األصناف األخـرى       /البوتاسيوم
 غ من املواد النارية، ٥فيمكن أن حتتوي على ما ال يزيد عن 
 ولكنها ال تتضمن مكونات ومضية

  زاي٤-١

 غ، حيتوي علـى مكـون       ٢٠ >املادة النارية لكل وحدة     
 إلحداث املؤثرات الصوتية، أو على مكـون        ٪٣ ≤ومضي  

  غ٥ ≤إلحداث الصفري 

لفّــاف جــوي، هليكــوبتر،  لفّاف  زاي٣-١
 مطارد، لفّاف أرضي

أنبوب أو أنابيب غري معدنية حتتوي على مادة نارية 
ـ       زودة أو غـري    وُتصدر غازاً أو ُتحدث شراراً، م

مزودة مبكون ُيحدث صوتاً، ومزودة أو غري مزودة 
 غ، حيتوي علـى مكـون       ٢٠ ≤املادة النارية لكل وحدة      بأجنحة

ؤثرات الصوتية، أو على مكـون       إلحداث امل  ٪٣ ≤ومضي  
  غ٥ ≤إلحداث الصفري 

  زاي٤-١

 كغم، بدون مؤثرات صوتية، وكل      ١ ≥املادة النارية الكلية    
اث الـصفري    غ، ومكون إلحد   ٢٥ ≤) إن وجدت (صافرة  

  غ لكل دوالب٥٠ ≤

جتميع يضم حشوات دافعة حتتوي على مادة ناريـة،          دوالب كاثرين، سكسون دوالب  زاي٣-١
 وهو مزود بأداة لتثبيته على وتد لكي يدور 

 كغم، بدون مؤثرات صوتية،     ١ <املكون الناري الكلي    
 غ، ومكون إلحـداث     ٥ ≤) إن وجدت (وكل صافرة   

  غ لكل دوالب١٠ ≤الصفري 

  زاي٤-١
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 تصنيف املواصفات التعريف :مرادفات: / يشمل النوع

 غ لكل ٦٠ > غ أو املادة النارية ٢٠٠ >املادة النارية الكلية 
 إلحـداث مـؤثرات     ٪٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي     

 غ، ومكـون    ٢٥ ≤) إن وجـدت  (صوتية، وكل صافرة    
  غ لكل دوالب٥٠ ≤ إلحداث الصفري

سكسون طائر، طبق طائر، تاج      دوالب جوي  زاي٣-١
 اإلشراق

نابيب حتتوي على حشوات دافعة ومواد نارية       أ
أو صوتاً، وتثبت األنابيب    /حتدث شراراً وهلباً و   

 على حلقة داعمة

 غ لكل ٦٠ ≤ غ أو املادة النارية ٢٠٠ ≤املادة النارية الكلية 
 إلحـداث مـؤثرات     ٪٣ ≤حشوة دافعة، ومكون ومضي     

 غ، ومكـون    ٥ ≤) إن وجـدت  (صوتية، وكل صـافرة     
  غ لكل دوالب١٠ ≤إلحداث الصفري 

  زاي٤-١

صندوق خمتار للعروض، رزمة خمتارة  رزمة خمتارة
لعروض، صندوق خمتار للحدائق،    ل

صندوق خمتار لـداخل البيـوت؛      
 تشكيلة

رزمة مؤلفة من أكثر من نوع يطابق كل منها أحد          
 أنواع األلعاب النارية املذكورة يف هذا اجلدول

 نوع األلعاب النارية األخطر هو الذي حيدد التصنيف

مفرقعة احتفال، لفافـة احتفـال،       مفرقعة نارية
 ريط للشد مفرقعة مزودة بش

موصولة بصمامة  ) ورقية أو كرتونية  (جتميع أنابيب   
 نارية، وكل أنبوب مصمم إلحداث مؤثرات صوتية

 ملغ أو من بارود     ١٤٠ ≤ كل أنبوب يتألف من مكون ومضي     
  غ١ ≤ أسود

  زاي٤-١

  زاي١-١  غ لكل وحدة٢ >مكون ومضي 

 غ لكل عبـوة     ١٠ ≤ غ لكل وحدة و    ٢ ≤مكون ومضي   
 داخلية

  زاي٣-١

صلية، مفرقعة ومضية، مفرقعـة      مفرقعة بفتيل
 "ليدي"

أنبوب غري معدين حيتوي على مكـون مـصمم       
 ث مؤثرات صوتيةإلحدا

 غ لكل عبـوة     ١٠ ≤ غ لكل وحدة و    ١ ≤مكون ومضي   
  غ من البارود األسود لكل وحدة١٠ ≤ داخلية أو

  زاي٤-١

  



 

-71- 

 ١االستبعاد من الرتبة   ٦- ٣- ١- ٢

  .١ على أساس نتائج االختبارات وتعريف الرتبة ١لسلطة املختصة أن تستبعد سلعة أو مادة من الرتبة جيوز ل  ١-٦-٣-١-٢

 على نوع وحجم حمددين مـن       ٦ بأداء جمموعة االختبارات     ١ من الرتبة    ١حيثما تعفى مادة قبلت مؤقتاً يف الرتبة          ٢-٦-٣-١-٢
صنيف أو تعريف رتبة أو شعبة أخرى، يف قائمة البضائع اخلطرة الـواردة يف              الطرود، ينبغي أن تدرج هذه املادة، عندما تفي مبعايري ت         

 .  يف تلك الرتبة أو الشعبة مع تطبيق حكم خاص يقصر نقلها على نوع وحجم الطرد الذي جرى اختباره٢-٣الفصل 

، جيب أن تدرج ٦الختبـارات  مبقتضى جمموعة ا١ ولكنها ختفَّف إلعفائها من الرتبة ١حيثما تدرج مادة يف الرتبة   ٣-٦-٣-١-٢
 مع إشارة ٢-٣يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل ) اليت يشار إليها فيما بعد باسم متفجر مرتوع احلساسية(هذه املادة املخفّفة 

ال ختـضع   ، ويشار، يف حالة االنطباق، إىل التركيز الذي         )١-٤-٢-٤-٢ و ٤-١-٣-٢انظر   (١إىل أعلى تركيز أعفاها من الرتبة       
، وتدرج املتفجرات ١-٤وتدرج املتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية اجلديدة اليت ختضع هلذه الالئحـة يف الشعبة . دونه هلذه الالئحة

وعندما تستويف املتفجرات املرتوعة احلساسية معايري أو تعريف رتبة أو شعبة أخـرى،             . ٣السائلة املرتوعة احلساسية اجلديدة يف الرتبة       
  .دد هلا املخاطر اإلضافية املقابلة هلاحت

 عندما تكون ثالث سلع غري معبأة، تنشَّط كل منها افرادياً بوسائلها اخلاصة لبدء              ١جيوز استبعاد سلعة من الرتبة         ٤-٦-٣-١-٢
  :اإلشعال أو بوسائل خارجية لكي تعمل على النحو الذي صممت به، مستوفية ملعايري االختبار التالية

ويقبل حدوث نبضة ارتفاع مؤقتة يف درجة احلرارة تصل         . س٦٥º تتجاوز حرارة أي سطح خارجي       ال  )أ(    
  س؛٢٠٠ºإىل 

وال يوجد أي متزق أو تشظّ يف العبوة اخلارجية، أو حركة للسلعة، أو أجزاء مفككة منها تبعـد عنـها                   )ب(   
  مسافة متر واحد يف أي اجتاه؛

رر يف حالة وجود حريق خارجي، ُتـدرس هـذه          حيثما تعرضت سالمة السلعة للض      :مالحظة    
  .ISO 12097-3املعايري بواسطة اختبار حريق على النحو املبني يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

   ديسيبل على مسافة متر واحد؛١٣٥وال توجد إفادة مسموعة تتجاوز احلد األقصى البالغ   )ج(  
 مالمـسة   ٢م/ غم ١٠ ± ٨٠إشعال مادة مثل لوح من الورق مقاس        وال يوجد وميض أو هلب قادر على          )د(  

  للسلعة؛
وال يوجد إصدار لدخان أو أخبرة أو أتربة بكميات تتسبب يف خفض الرؤية يف غرفة حجمها متر مكعب   )ه(

أو ) لكس( يف املائة وفقا للقياس مبقياس إضاءة ٥٠واحد جمهزة بلوحات طفح مالئمة احلجم بنسبة تزيد على 
اس إشعاع معاير يقع على مسافة متر واحد من مصدر مستمر للضوء موجود عند منتصف املسافة على مبقي

يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد وميكن استخدام التوجيه العام املتعلق باختبار الكثافة الضوئية . اجلدران املقابلة
معيار املنظمة  من ٥-٧ئي املبني يف الفرع  والتوجيه العام املتعلق بنظام القياس الضوISO 5659-1 القياسي

، أو ميكن استعمال الطرق املماثلة لقياس الكثافة الضوئية املصممة ISO 5659-2 الدولية للتوحيد القياسي
وجيب استخدام غطاء حاجب مناسب حييط باجلزء اخللفي واجلزأين اجلانبيني من . لتحقيق الغرض نفسه

  .ثار الضوء املنتثر أو املتسرب غري املنبعث مباشرة من املصدرمقياس اإلضاءة من أجل احلد من آ

) ج(و) ب(و) أ( أو إذا لوحظ القليل جداً منه يف أثناء القيام باالختبارات اليت تتناول املعايري إذا مل يالحظ أي دخان :١مالحظة 
 ).ه( ميكن إلغاء االختبار املبني يف الفقرة ،)د(و

صة أن تطالب بإجراء االختبارات يف الشكل املعبأ إذا ثبت أن السلعة قد متثل خطـراً أكـرب يف            جيوز للسلطة املخت   :٢مالحظة 
 .عبوهتا املعدة للنقل
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  ٢- ٢الفصل 
   الغازات- ٢الرتبة 

  التعاريف وأحكام عامة  ١-٢-٢

  :الغاز مادة  ١-١-٢-٢

   كيلوباسكال؛ ٣٠٠ أعلى من س٥٠ºضغطها البخاري عند درجة حرارة   )أ(

  . كيلوباسكال١٠١,٣ وضغط معياري قدره س٢٠ºزية متاماً عند درجة حرارة أو غا  )ب(

 :توصف حالة نقل الغاز وفقاً حلالته الفيزيائية بأنه  ٢-١-٢-٢

 غاز يكون، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، يف حالة غازية متاماً عند درجة              -غاز مضغوط     )أ(
 مجيع الغازات اليت تقل درجـة حرارهتـا          حتت الصفر، وتشمل هذه الفئة     س٥٠ºحرارة قدرها   
  حتت الصفر أو تعادهلا؛  س٥٠º احلرجة عن

 غاز يكون، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، يف حالة سائلة جزئيـاً عنـد             -  غاز مسّيل  أو  )ب(
  :ويتم التمييز بني. حتت الصفر س٥٠ºدرجات احلرارة اليت تفوق 

 حتـت  س٥٠ºغاز الذي تتراوح درجـة حرارته احلرجة بني   وهو ال  - الغاز املسيَّل العايل الضغط     
  فوق الصفر؛ س٦٥ºالصفـر و

  س؛٦٥º وهو الغاز الذي تزيد درجة حرارته احلرجة على - والغاز املسيَّل املنخفض الضغط  
 غاز يتحول جزئياً، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، إىل سائل بسبب             -  غاز مسيَّل مّربد   أو  )ج(

  ه املنخفضة؛درجة حرارت
  . غاز يذاب، عند تعبئته حتت الضغط لغرض النقل، يف مادة مذيبة يف طورها السائل-غاز مذاب   )د(

تشمل الرتبة الغازات املضغوطة، والغازات املسّيلة، والغازات املذابة، والغازات املسّيلة املّربدة، واملخـاليط               ٣-١-٢-٢
  .خبرة ملواد مدرجة يف رتب أخرى، والسلع املعبأة بغاز، واأليروسوالتاملكونة من غاز أو عدة غازات وخبار أو عدة أ

  الُشَعب  ٢-٢-٢

  . يف واحدة من ثالث ُشعب على أساس اخلطر األساسي للغاز أثناء النقل٢تدرج مواد الرتبة   ١-٢-٢-٢

؛ ٦٣ورة يف احلكم اخلاص  ، انظر أيضاً املعايري املذك    ١٩٥٠بالنسبة لأليروسوالت احملددة برقم األمم املتحدة         :مالحظة
، انظر أيـضاً احلكـم      ٢٠٣٧احملددة برقم األمم املتحدة     ) خرطوشات الغاز (وبالنسبة لألوعية الصغرية اليت حتتوي على الغاز        

  .٣٠٣اخلاص 
  الغازات اللهوبة  ١-٢الشعبة   )أ(

  : كيلوباسكال١٠١,٣ وضغط معياري قدره س٢٠ºالغازات اليت تكون عند درجة   
   يف املائة أو أقل؛ ١٣الشتعال عندما تكون خملوطة باهلواء بنسبة حجمية تبلغ قابلة ل  `١`
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 نقطة مئوية على األقل بصرف النظـر عـن حـد            ١٢أو يبلغ نطاق التهاهبا مع اهلواء         `٢`
وتتحدد القابلية لاللتهاب بإجراء اختبارات أو حسابات وفقاً للطرائق         . االلتهاب األدىن 

انظر معيار املنظمة الدوليـة للتوحيـد       (دولية للتوحيد القياسي    اليت اعتمدهتا املنظمة ال   
ويف احلالة اليت ال تكون فيها البيانات املتاحة كافية السـتخدام           ). 10156:2010القياسي  

 هذه الطرائق، ميكن إجراء االختبارات بطريقة مماثلة تعترف هبا السلطة الوطنية املختصة؛

 ة وغري السميةالغازات غري اللهوب  ٢-٢الشعبة   )ب(

 :الغازات اليت    

  غازات ختفّف أو حتل حمل األكسجني املوجود عادة يف اجلو؛ -تكون خانقة   `١`

 غازات ميكن عموماً بفعل انطالق األكسجني منها أن تتـسبب أو            -أو تكون مؤكِسدة      `٢`
  ؛ تساهم يف احتراق مواد أخرى أكثر مما يفعله اهلواء

  . األخرىأو ال تندرج حتت الُشعب  `٣`
الغازات اليت تتسبب أو تساِهم يف احتراق       "ب ، ُيقصد   `٢ `)ب (١-٢-٢-٢يف    :مالحظة

الغازات النقية أو خماليط الغازات اليت هلا قدرة مؤكِسدة تفوق          " مواد أخرى أكثر مما يفعله اهلواء     
  .ISO 10156:2010 يف املائة، ُتحّدد وفقاً لطريقة مبينة يف ٢٣,٥

 لغازات السميةا  ٣-٢الشعبة   ) ج(

 :الغازات اليت      

  تعرف بأهنا مسية أو أكّالة لإلنسان لدرجة تشكل خطراً على الصحة؛   `١`
) ٥٠ت ق (أو يفترض أهنا مسية أو أكّالة لإلنسان ألن قيمة التركيـز القاتـل للنـصف                  `٢`

)LC50) (     جـزء يف    (٣م/ مليلتـر  ٥ ٠٠٠ال تتجاوز   ) ١-٢-٦-٢على النحو احملدد يف
  .)املليون

ينبغي تصنيف الغازات اليت تستويف املعايري السابق ذكرها، بسبب كوهنا أكّالـة،              :مالحظة
  .كغازات مسية تنطوي على خطر أكّال إضايف

  :تكون للغازات وخماليط الغازات اليت تنطوي على خماطر تقترن بأكثر من شعبة واحدة األسبقية التالية  ٢-٢-٢-٢
  مجيع الشعب األخرى؛ أسبقية على ٣-٢تكون للشعبة   )أ(
  .٢-٢ أسبقية على الشعبة ١-٢تكون للشعبة   )ب(

 درجـة  عنـد  كيلوباسـكال  ٢٠٠ من أقل ضغط حتت نقلت إذا الالئحة  هلذه٢-٢الشعبة  غازات ختضع ال  ٣-٢-٢-٢

  .مربدة مسّيلة غازات أو مسّيلة تكون وال س٢٠º حرارة

  : الالئحة التنظيمية عندما تكون داخلة فيما يلي هلذه٢-٢ال ختضع الغازات الواردة يف الشعبة   ٤-٢-٢-٢
  ؛ )١٩٥٠باستثناء رقم األمم املتحدة ) (الغازية(األغذية، مبا يف ذلك املشروبات الكربونية   -    
  أو الكرات املستخدمة يف األلعاب الرياضية؛  -    
  ؛ )باستثناء حالة النقل اجلوي(أو اإلطارات   -    

تكون معبأة حبيث تكون تأثريات قوة الدفع الناجتة عن أي انفجـار         أو مصابيح اإلضاءة شريطة أن        -
  .للمصباح حمصورة داخل العبوة



 

-75- 

  خماليط الغازات  ٣-٢-٢

مبا يف ذلك أخبرة املـواد      (تستخدم اإلجراءات التالية لتصنيف خماليط الغازات يف واحدة من الشعب الثالث                
  ):من الرتب األخرى

اب بإجراء اختبارات أو حسابات وفقاً للطرائق اليت اعتمدهتا املنظمـة           حتدد قابلية الغازات لاللته     )أ(
ويف احلالـة  ). 10156:2010انظر معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الدولية للتوحيد القياسي   

اليت ال تكون فيها البيانات املتاحة كافية الستخدام هذه الطرائق، ميكن إجراء االختبارات بطريقة              
  تعترف هبا السلطة الوطنية املختصة؛مماثلة 

 (LC50)) ٥٠ت ق (حيدد مستوى السمية إما بإجراء اختبارات لقياس قيمة التركيز القاتل للنصف              )ب(
  :أو بطريقة احلساب باستعمال املعادلة التالية) ١-٢-٦-٢على النحو احملّدد يف (

   يف املخلوطi  الذي ترتيبهالكسر اجلزيئي للمكون  =  fi   :حيث
    Ti  =   الذي ترتيبهمؤشر مسية املكون i يف املخلوط )Tiتساوي   
  ؛) إذا كانت متاحة٥٠قيمة ت ق      

الدنيا للمواد  ) LC50(غري معروفة، حيدد مؤشر السمية باستخدام قيمة         )LC50(وعندما تكون قيم      
الختبـار هـو    ذات التأثريات الفسيولوجية والكيميائية املشاهبة أو عن طريق االختبار إذا كان ا           

  الطريقة الوحيدة املمكنة عملياً؛

ينطوي خليط الغاز على خطر أكّال إضايف إذا كان معروفاً خبربة اإلنسان أن املخلـوط يتلـف                   )ج(
للمكونات األكّالـة يف    ) LC50(البشرة أو العيون أو األنسجة الغشائية أو عندما ال تتجاوز قيمة            

  : باملعادلة التاليةLC50حبساب ) يونجزء يف املل (٣م/ مليلتر٥ ٠٠٠املخلوط 

   يف املخلوطi الذي ترتيبهالكسر اجلزيئي للمكون األكّال   =  fci  حيث
Tci  =       الذي ترتيبه مؤشر مسية املكون األكّال i    يف املخلوط )Tci قيمـة    تساوي

  ؛) إذا كانت متاحة٥٠ت ق

اب اليت اعتمدهتا املنظمة الدولية     حتدد القدرة على األكسدة إما بإجراء اختبارات أو بطرائق احلس           )د(
  .)ISO 10156:2010و )ب (١-٢-٢-٢ املالحظات الواردة يف انظر ()ISO(للتوحيد القياسي 
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  ٣- ٢الفصل 
   السوائل اللهوبة-  ٣الرتبة 

  ملحوظات متهيدية

  ".قابل لاللتهاب"نفس معىن املصطلح " هلوب"لكلمة   :١مالحظة 
 ٣تعترب املواد املدرجـة يف الرتبـة   . السائل اللهوب يف حالة وجود شوائب   ) وميض(قد تتغري نقطة اشتعال       :٢مالحظة 

ونظراً ألن املنتجات التجارية قد حتتوي على       .  مواد نقية كيميائياً بصورة عامة     ٢-٣بقائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل       
 وقد يكون لذلك تأثري يف التصنيف أو تعـيني          قد ختتلف، ) الوميض(مواد أخرى مضافة أو على شوائب، فإن نقط االشتعال          

املـادة  ) ومـيض (ويف حالة وجود شك بشأن تصنيف مادة أو جمموعة تعبئتها، فإن نقطة اشتعال          . جمموعة التعبئة للمنتجات  
  .حتدد بطريق التجربة

  التعريف وأحكام عامة  ١-٣-٢
  : املواد التالية٣تتضمن الرتبة   ١-١-٣-٢

  ؛)٣-١-٣-٢ و٢-١-٣-٢نظر ا(السوائل اللهوبة    )أ(
  ).٤-١-٣-٢انظر (املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية   )ب(

مثـل  ( هي سوائل، أو خماليط سوائل، أو سوائل حتتوي على مواد صلبة ذائبة أو معلقة هبا                 السوائل اللهوبة   ٢-١-٣-٢
ينبعث منها خبار هلوب ) أساس خصائصها اخلطرةالالكيه إخل، ولكنها ال تشمل املواد املصنفة على (الطالء، والورنيش، واللّك 

يف اختبار البوتقة املكـشوفة،      س٦٥,٦ºيف اختبار البوتقة املغلقة، أو ال تزيد على          س٦٠ºعند درجات حرارة ال تزيد على       
 :وتتضمن هذه الرتبة أيضاً ما يلي). الوميض(وتسمى هذه الدرجة عادة نقطة االشتعال 

  رجات حرارة مساوية لنقطة اشتعاهلا أو أعلى منها؛سوائل تقدم للنقل عند د  )أ(
ومواد تنقل أو تقدم للنقل عند درجات حرارة مرتفعة يف حالة سائلة وينطلق منها خبار هلوب عند                   )ب(

 .درجة حرارة مساوية لدرجة حرارة النقل القصوى أو أقل منها

 البوتقة املكشوفة بنتائج اختبارات البوتقة املغلقة، بل نظراً ألنه ال ميكن إجراء مقارنة صارمة لنتائج اختبارات   :مالحظة
إن نتائج االختبار الواحد كثرياً ما تكون متباينة فيما بينها، فإن اللوائح اليت تراعي مثل هذه االختالفات بالنص على أرقـام                     

 .ختتلف عن األرقام املوضحة أعاله تظل يف نطاق روح هذا التعريف

 االحتراق  تداوموال   س٣٥º وتزيد نقطة اشتعاهلا على      ٢-١-٣-٢ويف التعريف الوارد يف     السوائل اليت تست    ٣-١-٣-٢
أي إهنا ال (وتعترب السوائل غري قادرة على مداومة االحتراق ألغراض هذه الالئحة . ال تعترب سوائل هلوبة ألغراض هذه الالئحة  

  :يليإذا كانت تستويف ما ) تداوم االحتراق حتت ظروف االختبار احملددة
انظر اختبار القابلية لالحتراق املـستمر،      (أن تكون قد اجتازت اختباراً مناسباً للقابلية لالحتراق           )أ(

  ؛)٢-٥-٣٢، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايرياملبني يف 
   ؛س١٠٠º على ISO 2592:2000أو أن تزيد نقطة احتراقها وفقاً ملعيار التوحيد القياسي الدويل   )ب(
 . يف املائة٩٠أو أن تكون يف شكل حماليل مائية قابلة لالمتزاج يزيد حمتوى املاء الوزين فيها على   )ج(
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املتفجرات السائلة املرتوعة احلساسية هي مواد متفجرة ذائبة أو معلقة يف املاء أو سوائل أخـرى، لتـشكل                    ٤-١-٣-٢
وبنود املتفجرات السائلة املرتوعة احلـساسية يف       ). ٣-٦-٣-١-٢انظر  (مزجياً سائالً متجانساً لكبت خصائصها التفجريية       

  .٣٣٧٩و ٣٣٥٧ و٣٣٤٣ و٣٠٦٤ و٢٠٥٩ و١٢٠٤أرقام األمم املتحدة : قائمة البضائع اخلطرة هي
  تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٣-٢
سبب قابليته   لتعيني جمموعة خماطر السائل الذي ينطوي على خطر ب         ٦-٢-٣-٢تستخدم املعايري الواردة يف       ١-٢-٣-٢

 .لاللتهاب

بالنسبة للسوائل اليت يكمن خطرها الوحيد يف قابليتها لاللتهاب، تكون جمموعة تعبئة املادة هي املبينـة يف                   ١-١-٢-٣-٢
 .٦-٢-٣-٢تصنيف املخاطر الوارد يف 

ـ                      ٢-١-٢-٣-٢            اً يف حالة السائل الذي ينطوي على خطر إضايف أو أكثـر، تراعـى جمموعـة املخـاطر احملـددة وفق
 وجمموعة املخاطر املبنية على شدة اخلطر أو املخاطر اإلضافية، ويتم حتديد التصنيف وجمموعة التعبئة وفقاً                ٦-٢-٣-٢للفقرة  

 .٠-٢لألحكام املبينة يف الفصل 

، ومواد التلميع، ، والورنيش، واملواد الالصقة)الالكيه(ميكن تصنيف املواد اللزجة مثل الطالء، واملينا، واللّك   ٢-٢-٣-٢
دليـل االختبـارات    طبقاً لإلجراءات املبينة يف     ` ٣` يف جمموعة التعبئة     ،س٢٣ºأقل من   ) وميضها(اليت تكون درجة اشتعاهلا     

 :، وذلك على أساس ما يلي٣-٣٢، اجلزء الثالث، الفرع واملعايري

 درجة اللزوجة معرباً عنها بزمن التدفق بالثواين؛  )أ(

  اختبار البوتقة املغلقة؛نقطة الوميض يف  )ب(

 .اختبار فصل املذيب  )ج(

، والورنيش، واملواد الالصـقة، ومـواد       )الالكيه (تدرج السوائل اللزجة اللهوبة مثل الطالء، واملينا، واللكّ         ٣-٢-٣-٢
 :شريطة ما يلي` ٣` يف جمموعة التعبئة ،س٢٣ºعن ) وميضها(التلميع، اليت تقل درجة اشتعاهلا 

  يف املائة من طبقة املذيب الرائق يف اختبار فصل املذيب؛٣قل من أن ينفصل أ  )أ(

  .٨ أو الرتبة ١-٦وأن ال يكون املخلوط أو أي مذيب منفصل مستوفياً الشتراطات الشعبة   )ب(
املواد املصّنفة باعتبارها سوائل هلوبة بسبب نقلها أو تقدميها للنقل يف درجات            ` ٣`تدرج يف جمموعة التعبئة       ٤-٢-٣-٢

 .حرارة مرتفعة

  :املواد اللزجة اليت  ٥-٢-٣-٢
  س؛٦٠ºوال تتجاوز  س٢٣ºال تقل نقطة وميضها عن   -
  ؛ أو خطرة بيئياًوال تكون مسية أو أكّالة  -
 يف املائة من نتروسليلوز شريطة أال حيتوي النتروسليلوز على أكثـر     ٢٠وال حتتوي على أكثر من        -

  زن اجلاف؛  يف املائة من النتروجني من الو١٢,٦من 
   لتراً؛٤٥٠وتكون معبأة يف أوعية تقل سعتها عن   -

 :ال ختضع هلذه الالئحة إذا

، دليل االختبارات واملعايري  انظر  (كان ارتفاع الطبقة املنفصلة من املذيب يف اختبار فصل املذيب             )أ(
   من االرتفاع الكلي؛ يف املائة٣أقل من ) ١-٥-٣٢اجلزء الثالث، الفرع 
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، اجلزء الثالث، الفـرع     دليل االختبارات واملعايري  انظر  (ن التدفق يف اختبار اللزوجـة      وكان زم   )ب(
  : مم ال يقل عن٦مع فتحة انبثاق قطرها ) ٣-٤-٣٢

   ثانية؛ ٦٠  `١`  
  .٣ يف املائة من مواد الرتبة ٦٠ ثانية إذا كانت املادة اللزجة ال حتتوي على أكثر من ٤٠أو   `٢`  

  ملخاطر على أساس القابلية لاللتهابتصنيف جمموعة ا  ٦- ٢- ٣- ٢

 جمموعة التعبئة )البوتقة املغلقة(نقطة الوميض  نقطة بدء الغليان
≥٣٥º١` - -  س` 
<٣٥º٢٣< سº٢` س` 
<٣٥º٢٣≥ سº٦٠ ≤  سº٣` س` 

  تعيني نقطة الوميض   ٣- ٣- ٢
  :ميكن استخدام الطرائق التالية لتعيني نقطة وميض السوائل اللهوبة    

  :ليةاملعايري الدو
 ISO 1516 
 ISO 1523 
 ISO 2719 
 ISO 13736 
 ISO 3679 
 ISO 3680 

  :املعايري الوطنية
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

 
ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup 
Tester 
ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester  
ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small 
Scale Closed-Cup Apparatus  
ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup 
Tester 
 

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis 
Cedex: 

 
French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 
French Standard NF M 07 - 036 
 

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin: 
 
Standard DIN 51755 (flash points below 65 °C) 
 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 
Leninsky Prospect, 9: 

 
GOST 12.1.044-84. 
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  تعيني نقطة الغليان األولية  ٤- ٣- ٢
  :ميكن استخدام الطرائق التالية لتعيني نقطة الغليان األولية للسوائل اللهوبة    

  :املعايري الدولية
ISO 3924  
ISO 4626  
ISO 3405  

  :املعايري الوطنية
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

 
ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at 
Atmospheric Pressure  
ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids  

  :ألخرى املقبولةاملعايري ا
 Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No 
 440/20081. 

_________________  
)١( Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) 

No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (REACH) (Official Journal of the European Union, No. L 142 of 31.05.2008, p.1-739 and No. L 143 of 03.06.2008, p.55). 
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  ٤- ٢الفصل 
  املواد الصلبة اللهوبة؛ املواد القابلة لالحتراق التلقائي؛-  ٤الرتبة 

 املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء
 ملحوظات متهيدية

يف هذه الالئحة، فإنه يشري إىل مادة تطلق غازاً هلوبـاً لـدى             " تتفاعل مع املاء  "حيثما يستخدم املصطلح      :١حظة مال
 .تالمسها مع املاء

، ليس من املستصوب عملياً وضع      ٢-٤ و ١-٤نظراً الختالف خصائص البضائع اخلطرة داخل الشعبتني          :٢مالحظة 
 ٤ويتناول هذا الفصل اختبارات ومعايري التصنيف يف الشعب الثالث بالرتبة    . بتنيمعيار واحد للتصنيف يف أي من هاتني الشع       

  ).٣٣وكذلك يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثالث، الفرع (
 مبخاطر إضافية زائـدة حبـسب       ٣-٤ أو   ٢-٤نظراً إلمكانية تصنيف املواد املعدنية العضوية يف الشعبة           :٣ مالحظة

 .٥-٤-٢خمطط هلذه املواد يف خصائصها، فقد أعطي 

 التعاريف وأحكام عامة  ١-٤-٢

 : إىل ثالث ُشعب على النحو التايل٤تنقسم الرتبة   ١-١-٤-٢

 املواد الصلبة اللهوبة  ١-٤الشعبة   )أ(  

املواد الصلبة اليت تكون يف ظل الظروف العادية للنقل قابلة لالحتراق بسهولة أو الـيت ميكـن أن                  
اعد يف إشعاله باالحتكاك؛ واملواد الذاتية التفاعل اليت ميكـن أن حتـدث             تسبب احلريق أو أن تس    

ف تفاعالً طارداً للحرارة بشدة؛ واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية اليت ميكن أن تنفجر ما مل ختفّ
 بقدر كاف؛

  القابلة لالحتراق التلقائياملواد  ٢-٤الشعبة   )ب(  

تلقائياً يف ظروف النقل العادية أو لدى تالمسها مـع اهلـواء،            املواد اليت قد ترتفع درجة حرارهتا       
 وبالتايل قد تشتعل؛

 املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء  ٣-٤الشعبة   )ج(  

 املواد القابلة لالشتعال تلقائياً أو اليت تطلق غازات قابلة لاللتهاب بكميات خطرية إذا تفاعلت مع               
 .املاء

دليـل  رق االختبار واملعايري املشار إليها يف هذا الفصل، مع إرشادات بشأن تطبيق االختبارات، يف               ترد ط   ٢-١-٤-٢
  :٤، وذلك لتصنيف األنواع التالية من مواد الرتبة االختبارات واملعايري
  ؛)١-٤الشعبة (املواد الصلبة اللهوبة   )أ(  
  ؛ )١-٤الشعبة (واملواد الذاتية التفاعل   )ب(  
  ؛)٢-٤الشعبة ( الصلبة التلقائية االشتعال مبّس اهلواء واملواد  )ج(  
  ؛ )٢-٤الشعبة (والسوائل التلقائية االشتعال مبّس اهلواء   )د(  
  ؛ )٢-٤الشعبة (واملواد الذاتية التسخني   )ه(  
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 ).٣-٤الشعبة (واملواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء   )و(  

، اجلزء الثاين، كما    دليل االختبارات واملعايري  املتعلقة باملواد الذاتية التفاعل يف      وترد طرق االختبار واملعايري       
 .٣٣، اجلزء الثالث، الفرع واملعايري دليل االختبارات يف ٤ترد طرق االختبار واملعايري املتعلقة بأنواع املواد األخرى للرتبة 

  التفاعل، واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسيةاملواد الصلبة اللهوبة، واملواد الذاتية  ١-٤الشعبة   ٢-٤-٢

 عموميات  ١-٢-٤-٢

 : أنواع املواد التالية١-٤تشمل الشعبة   

  ؛ )٢-٢-٤-٢انظر (املواد الصلبة اللهوبة   )أ(  
  ؛)٣-٢-٤-٢انظر (واملواد الذاتية التفاعل   )ب(  
 ). ٤-٢-٤-٢انظر (واملتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية   )ج(  

 املواد الصلبة اللهوبة  ١-٤الشعبة   ٢-٢-٤-٢

 التعاريف واخلواص  ١-٢-٢-٤-٢

هي املواد الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة واملواد الصلبة اليت قد تسبب احلريق نتيجة             املواد الصلبة اللهوبة     ١-١-٢-٢-٤-٢
 .لالحتكاك

يبية أو العجينية تتسم بـاخلطر إذا كـان          هي مواد مسحوقة أو حب     املواد الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة     ٢-١-٢-٢-٤-٢
واخلطر . يسهل اشتعاهلا بتالمسها لفترة وجيزة مع مصدر إشعال، مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر فيها بسرعة 

ومساحيق الفلزات خطرة بنوع خاص بسبب صعوبة إطفاء        . قد ال يأيت فقط من النار ولكن أيضاً من نواتج االحتراق السمية           
 .حلريق الناتج عنها نظراً ألن مواد إطفاء احلريق العادية مثل ثاين أكسيد الكربون أو املاء ميكن أن تزيد من اخلطرا

 تصنيف املواد الصلبة اللهوبة  ٢-٢-٢-٤-٢

 ١-٤تصنف املواد املسحوقة أو احلبيبية أو العجينية كمواد صلبة قابلة لالحتراق بسهولة تابعة للـشعبة                 ١-٢-٢-٢-٤-٢
، اجلـزء  دليل االختبارات واملعـايري دما يكون زمن االحتراق يف اختبار أو أكثر يتم إجراؤه وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف        عن

وُتصّنف مـساحيق الفلـزات أو      . ثانية/مم ٢,٢ ثانية أو معدل االحتراق أكرب من        ٤٥، أقل من    ١-٢-٣٣الثالث، الفرع   
 . دقائق أو أقل١٠ت تشتعل وكان التفاعل ينتشر يف طول العّينة بأكمله يف  إذا كان١-٤إشابات الفلزات يف الشعبة 

 بالقياس مع البنود املوجودة     ١-٤واملواد الصلبة اليت قد تسبب احلريق نتيجة لالحتكاك تصنف يف الشعبة             ٢-٢-٢-٢-٤-٢
 .إىل حني وضع معايري هنائية) مثل أعواد الثقاب(يف القائمة 

 ت التعبئةتعيني جمموعا  ٣-٢-٢-٤-٢

ويف حالة املـواد    . ١-٢-٢-٢-٤-٢تعّين جمموعات التعبئة على أساس طرق االختبار املشار إليها يف            ١-٣-٢-٢-٤-٢
 ٤٥إذا كان زمن االحتراق أقل مـن        ` ٢`، تعّين جمموعة التعبئة     )خبالف مساحيق الفلزات  (الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة     
ملساحيق أو إشابات الفلزات إذا انتشرت منطقـة التفاعـل          ` ٢`وتعّين جمموعة التعبئة    . للةثانية وكان اللهب يعرب املنطقة املب     

 .بطول العّينة كله يف مخس دقائق أو أقل

ويف حالة املـواد    . ١-٢-٢-٢-٤-٢وتعّين جمموعات التعبئة على أساس طرق االختبار املشار إليها يف            ٢-٣-٢-٢-٤-٢
 ٤٥إذا كان زمن االحتراق أقل مـن        ` ٣`، تعّين جمموعة التعبئة     )الف مساحيق الفلزات  خب(الصلبة القابلة لالحتراق بسهولة     

ملساحيق الفلـزات إذا  ` ٣`وتعّين جمموعة التعبئة  . ثانية وكانت املنطقة املبللة توقف انتشار اللهب ملدة أربع دقائق على األقل           
 .ما ال يزيد على عشر دقائقانتشر التفاعل بطول العّينة كله يف أكثر من مخس دقائق ولكن يف 
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ويف حالة املواد الصلبة اليت قد تسبب احلريق نتيجة لالحتكاك، تعّين جمموعة التعبئة بالقياس مـع البنـود             ٣-٣-٢-٢-٤-٢
 .القائمة أو وفقاً ألي حكم خاص مناسب

  املواد الذاتية التفاعل  ١-٤الشعبة   ٣-٢-٤-٢
  التعاريف واخلواص  ١-٣-٢-٤-٢
  عاريفالت ١-١-٣-٢-٤-٢

  :ألغراض هذه الالئحة  
 هي مواد غري ثابتة حرارياً قابلة حلدوث احنالل طارد للحرارة بشدة حـىت بـدون                املواد الذاتية التفاعل    

  : يف احلاالت التالية١-٤وال تعترب املواد ذاتية التفاعل من الشعبة ). هواء(وجود أكسجني 
  ؛١إذا كانت متفجرات وفقاً ملعايري الرتبة   )أ(  
، )١-١-٢-٥-٢انظـر    (١-٥أو إذا كانت مواد مؤكِسدة وفقاً لطريقة التصنيف يف الـشعبة              )ب(  

 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة         ٥,٠باستثناء أن خماليط املواد املؤكِسدة اليت حتتوي على         
  ؛٣لالحتراق تنطبق عليها طريقة التصنيف احملددة يف املالحظة 

  ؛ ٢-٥كاسيد فوقية عضوية وفقاً ملعايري الشعبة أو إذا كانت أ  )ج(  
  غرام؛/ جول٣٠٠أو إذا كانت حرارة احنالهلا أقل من   )د(  
 ،س٧٥ºأعلـى مـن   ) ٤-٣-٢-٤-٢انظـر  (أو إذا كانت درجة حرارة احنالهلا الذايت التسريع     )ه(  

   كغم؛٥٠بالنسبة للعبوة زنة 
 طريقة معترف هبا دولياً، مثل القياس احلراري باملسح التفاضلي          ميكن تعيني حرارة االحنالل باستخدام أي        :١مالحظة 

  ).الكظمي(والقياس احلراري األديابايت 
أي مادة تظهر خواص مادة ذاتية التفاعل جيب تصنيفها على هذا النحو، حىت لو كانت هذه املادة تعطي                    :٢مالحظة 

  .٢-٣-٤-٢   ل وفقاً ٢-٤نتيجة موجبة يف اختبارات اإلدراج يف الشعبة 
 ١-٥ تنطبق طريقة تصنيف املواد الذاتية التفاعل على خماليط املواد املؤكِسدة اليت تستويف معايري الـشعبة                :٣مالحظة 

 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية القابلة لالحتراق، واليت ال تستويف املعايري املـذكورة يف الفقـرات       ٥,٠واليت حتتوي على    
  .أعاله) ه(أو ) د(و أ) ج(أو ) أ(الفرعية 

  .١-٤ خواص مادة ذاتية التفاعل من األنواع باء إىل واو يصنَّف مادةً ذاتية التفاعل من الشعبة لهكل خملوط   
ُينظر يف  ) ز (٢-٣-٣-٢-٤-٢كل خملوط لـه خواص مادة ذاتية التفاعل من النوع زاي، وفقاً للمبدأ               

  ).١-١-٢-٥-٢انظر  (١-٥تصنيفه كمادة من الشعبة 
  اخلواص  ٢-١-٣-٢-٤-٢

مثل احلموض، ومركبـات    (ميكن بدء احنالل املواد الذاتية التفاعل بالتسخني أو مالمسة شوائب حفازة              
. ويرتفع معدل االحنالل مع ارتفاع درجة احلرارة ويتغري حبسب املادة         . أو باالحتكاك أو بالتصادم   ) الفلزات الثقيلة، والقواعد  

وفيما يتعلق مبواد معّينـة ذاتيـة       . صة إذا مل حيدث اشتعال، إىل انطالق غازات أو أخبرة مسية          وجيوز أن يؤدي االحنالل، وخا    
. وميكن أن تنحل بعض املواد الذاتية التفاعل بطريقة انفجارية، وخاصة إذا كانت حمتبسة            . التفاعل، يتعّين ضبط درجة احلرارة    

ومن . وبعض املواد الذاتية التفاعل حتترق بشدة     . بوات مالئمة وميكن تعديل هذه اخلاصية بإضافة مواد ختفيف أو باستخدام ع         
 :أمثلة املواد الذاتية التفاعل بعض املركبات من األنواع املبينة أدناه
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  ؛ )-C-N=N-C-(املركبات النتروجينية الدهنية   )أ(  
  ؛ C-N3-)(واألزيدات العضوية   )ب(  
CN2-وأمالح الديازونيوم   )ج(  

+Z-)(؛  
  ؛ )O=-N-N(النتروجينية النتروزية واملركبات   )د(  
  ).SO2-NH-NH2-(واهليدرازيدات الكربيتية األروماتية   )ه(  
وهذه القائمة ليست شاملة، وجيوز أن توجد خواص مماثلة يف مواد ضمن جمموعات تفاعلية أخرى وبعض   

  .خماليط املواد
  تصنيف املواد الذاتية التفاعل  ٢-٣-٢-٤-٢
وتتراوح أنواع املواد الذاتية التفاعل من      . الذاتية التفاعل يف سبعة أنواع تبعاً لدرجة خطورهتا       تصنف املواد    ١-٢-٣-٢-٤-٢

النوع ألف، الذي ال يقبل نقله يف العبوات اليت مت اختباره فيها، إىل النوع زاي، الذي ال خيضع لألحكام اخلاصة باملواد الذاتية                     
األنواع من باء إىل واو ارتباطاً مباشراً بالكمية القصوى املسموح هبـا يف             ويرتبط تصنيف   . ١-٤التفاعل املدرجة يف الشعبة     

  .العبوة الواحدة
، وتدرج املواد   ٣-٢-٣-٢-٤-٢يرد بيان باملواد الذاتية التفاعل اليت يسمح بنقلها يف عبوات يف الفقرة              ٢-٢-٣-٢-٤-٢

، وتدرج املواد اليت يسمح بنقلها يف صهاريج نقَّالة    IBC520اليت يسمح بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب يف توجيه التعبئة           
وبالنسبة لكل مادة مدرجة ُيسمح بنقلها، حتدَّد البنود النوعية املناسـبة لقائمـة             .  اخلاص بالصهاريج النقَّالة   T23يف التوجيه   

ناسبة واملالحظات اليت توفّر معلومات ، وتبيَّن املخاطر اإلضافية امل)٣٢٤٠ إىل ٣٢٢١أرقام األمم املتحدة من (البضائع اخلطرة 
  :وحتدِّد األمساء النوعية ما يلي. ذات صلة بالنقل

  ؛ )باء إىل واو(نوع املادة الذاتية التفاعل   )أ(  
  ؛)سائلة أو صلبة(واحلالة الفيزيائية للمادة   )ب(  
  ).٤-٣-٢-٤-٢انظر (وضبط درجة احلرارة عند االقتضاء   )ج(  

  اد الذاتية التفاعل املوضوعة يف عبوات املصّنفة حالياً قائمة املو ٣-٢-٣-٢-٤-٢
يف اجلدول التايل إىل طريقـة      " طريقة التعبئة "الواردة يف عمود    " ٨ق ع   "إىل  " ١ق ع   "تشري الرموز من      

حرارة الضبط  وينبغي للمواد الذاتية التفاعل املعدة للنقل أن تستويف شروط التصنيف ودرجة            . P520التعبئة وفقاً لتوجيه التعبئة     
وبالنسبة للمواد املسموح بنقلـها يف      . ودرجة حرارة الطوارئ املشتقة من درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع عند ذكرها           

، وبالنسبة للمواد املسموح بنقلها يف صهاريج، انظر توجيه التعبئـة           IBC520احلاويات الوسيطة للسوائب، انظر توجيه التعبئة       
  .T23قالة اخلاص بالصهاريج الن

فيما عدا احلاالت اليت يذكر فيهـا       (يقوم التصنيف الوارد يف هذا اجلدول على أساس أن املادة نقية تقنياً               :مالحظة 
وفيما يتعلق بنسب التركيز األخرى، جيوز تصنيف املواد تصنيفاً خمتلفاً، باتبـاع            ).  يف املائة  ١٠٠حتديداً أن التركيز يقل عن      

  .٤-٣-٢-٤-٢ و٣-٣-٢-٤-٢اإلجراءات املبينة يف 
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 املادة الذاتية التفاعل
  التركيز

)٪( 
طريقة 
 التعبئة

درجة حرارة 
 )س(الضبط 

درجة حرارة 
الطوارئ 

 )س(

رقم األمم 
املتحدة 
 مالحظات النوعي

-ديازو-٢بوليمر مشترك بريوغلّول     - أسيتون
 سلفونات-٥-نافثول-١

  ٣٢٢٨   ٨ق ع  ١٠٠

من النـوع بـاء،     آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة     
 درجة احلرارة مضبوطة

 )٢)(١( ٣٢٣٢   ٥ق ع  ١٠٠< 

 )٣( ٣٢٢٤   ٦ق ع  ١٠٠<  آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع جيم

آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع جـيم،        
 درجة احلرارة مضبوطة

 )٤( ٣٢٣٤   ٦ق ع  ١٠٠< 

 )٥( ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠<  آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النوع دال

آزو ثنائي كربوناميد، تركيبة من النـوع دال،        
 درجة احلرارة مضبوطة

 )٦( ٣٢٣٦   ٧ق ع  ١٠٠< 

 -٤ ثنـائي مثيـل      -٢،٤( آزو ثنائي    -'٢،٢
 )ميثوكسي فالريونتريل

  ٣٢٣٦ ٥+ ٥-  ٧ق ع  ١٠٠

ــائي -'٢،٢ ـــل -٢،٤( آزو ثن ــائي مثي  ثن
 )فالريونتريل

  ٣٢٣٦ ١٥+ ١٠+ ٧ق ع  ١٠٠

  ٣٢٣٥ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع  ١٠٠ ) مثيل بروبيونات٢-أثيل( آزو ثنائي -'٢،٢

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ )سداسـي هيدرو برتونتريل( آزو ثنائي -١،١

  ٣٢٣٤ ٤٥+ ٤٠+ ٦ق ع  ١٠٠ )أيسو بوتريونتريل( آزو ثنائي -'٢،٢

  ٣٢٢٤   ٦ق ع  ٥٠ ≤ )نتريل أيسو بوتريونتريل( آزو ثنائي -'٢،٢

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ١٠٠ ) مثيل بوتريونتريل٢-(و ثنائي  آز-'٢،٢

 ثنائي سلفوهيدرازيد برتيـن، يف شـكل        -٣،١
 عجينة

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ٥٢

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ سلفونيل هيدرازين برتين

 برتيـــل أثيـل    -٤كلوريد مزدوج للزنك و   
 إيثوكسي برتين ديازونيوم-٣أمينو 

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

برتيل مثيل أمينـو     -٤دوج للزنك و  كلوريد مز 
  إيثوكسي برتين ديازونيوم-٣

  ٣٢٣٦ ٤٥+  ٤٠+ ٧ق ع  ١٠٠

 ثنـائي   -٤ كلورو   -٣كلوريد مزدوج للزنك و   
 أثيل أمينو برتين ديازونيوم

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

 )٢( ٣٢٢٢   ٥ق ع  ١٠٠ سلفونيل-٤نفتول -١ديازو -٢كلوريد 

 )٢( ٣٢٢٢   ٥ق ع  ١٠٠ سلفونيل-٥نفتول -١ديازو -٢كلوريد 

 محض إسـترات النيفثـول      ١- ديازو -٢مزيج  
 سلفنيك، النوع دال

 )٩( ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠< 

)  مورفولينيـل  -٤ (-٤- ثنائي بوتوكسي    ٢،٥
 )١:٢(برتين ديازونيوم، رباعي الكلوروزنكات 

  ٣٢٢٨   ٨ق ع  ١٠٠

 ثنائي إيثوكـسي    -٢،٥كلوريد مزدوج للزنك    
 ن ديازونيوم مورفولينو برتيــ-٤

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ١٠٠- ٦٧

 ثنائي إيثوكـسي    -٢،٥كلوريد مزدوج للزنك    
  مورفولينو برتيــن ديازونيوم-٤

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٦٦

 -٤ ثنائي إيثوكـسي     -٢،٥رابع فلوروبورات   
 مورفولينو برتين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٣٥+ ٣٠+ ٧ق ع  ١٠٠
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 املادة الذاتية التفاعل
  التركيز

)٪( 
طريقة 
 التعبئة

درجة حرارة 
 )س(الضبط 

درجة حرارة 
الطوارئ 

 )س(

رقم األمم 
املتحدة 
 مالحظات النوعي

) ينيل مورفول -٤ (- ٤ - ثنائي إيثوكسي    ٢،٥
  ُسلفات البرتين ديازونيوم-

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

 ثنائــي   -٢،٥كلوريد مزدوج للزنــك و   
 برتين ديازونيوم) فنيـل سلفونيل (-٤إيثوكسي 

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٦٧

+ ثنائـي أثيلني غليكول    ) كربونات أليل (ثنائي  
 فوق أكسي ثانـي كربونات ثنائي أيسو بروبيل

≤٨٨  
+≥١٢ 

  ٣٢٣٧ صفر  ١٠-  ٨ق ع 

 ثنائــي   -٢،٥كلوريد مـزدوج للزنــك      
برتيل ) مثيل فنيل سلفونيـل  -٤ (-٤ميثوكسي  
 ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٧٩

ربـاعي  - برتيـن  -) ثنائي مثيـل أمينـو     (-٤
 )١-(كلوروزنكات الديازونيوم 

  ٣٢٢٨   ٨ق ع  ١٠٠

 ثنائـي مثيل أمينو    -٤كلوريد مزدوج للزنك و   
-٢) ثيـل أمينـو إيثوكـسي   ثنائي م -٢ (-٦

 طولوين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ١٠٠

 ثنائـي مثيل رباعي    -' ثنائي نتروزو ن،ن   -'ن،ن
 فثاالميد، يف شكل عجينة

  ٣٢٢٤   ٦ق ع  ٧٢

 ثنائي نتروزو مخاسي مثيليـن ربـاعي       -'ن،ن
 أمني 

 )٧( ٣٢٢٤   ٦ق ع  ٨٢

  ٣٢٢٦   ٧ع ق  ١٠٠  سلفوهيدرازيد'٤،٤أكسيد ثنائي فنيل 

 ثنائــي بروبيـل   -٤كلوريد مزدوج للزنك و   
 أمينو برتين ديازونيوم

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠

 إيثوكـسي   -ن،ن(-٢كلوريد مزدوج للزنك و   
   -٤ ميثوكسي -٣) كربونيل فنيل أمينو

برتيـن  )  سيكلوهكسيل أمينـو   - مثيل ن  -ن(
 ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٩٢- ٦٣

 إيثوكسي  -ن،ن (-٢كلوريد مزدوج للزنك و   
 -ن (-٤ ميثوكـسي    -٣) كربونيل فنيل أمينو  

 برتين ديازونيوم)  سيكلوهكسيل أمينو-مثيل ن

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ٦٢

 فــوق   -١،٣) نترو مثيلني  (-٢ فورميل   -ن
 هيدرو ثيازين

  ٣٢٣٦ ٥٠+ ٤٥+ ٧ق ع  ١٠٠

ــك و   ــزدوج للزن ـــد م  -٢ (-٢كلوري
) ينيل بريوليد -١ (-٤-) هيدروكسي إيثوكسي 

 برتين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٥٠+ ٤٥+ ٧ق ع  ١٠٠

هيدروكسي -٢ (-٣كلوريد مـزدوج للزنك و   
ــسي ــدينيل-١ (-٤-) إيثوك ــن ) بريولي برتي
 ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ١٠٠

 مثيـل أمينــو أثيـل       -ن،ن (-٢بيكربيتات  
)  ثنائي مثيل فنيل سلفونيل   -٣،٤ (-٤) كربونيل

 برتين ديازونيوم

  ٣٢٣٦ ٥٠+ ٤٥+ ٧ق ع  ٩٦

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ مثيل برتين سلفونيل هيدرازيد-٤

 -١ (-٤مثيـــل -٣رابــع فلوروبـــورات 
 برتين ديازونيوم) بريوليدينيل

  ٣٢٣٤ ٥٠+ ٤٥+ ٦ق ع  ٩٥

  ٣٢٣٦ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع  ١٠٠  نتروزو فينول-٤

 )٨( ٣٢٢٣   ٢ق ع   عّينة من سائل ذايت التفاعل
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 املادة الذاتية التفاعل
  التركيز

)٪( 
طريقة 
 التعبئة

درجة حرارة 
 )س(الضبط 

درجة حرارة 
الطوارئ 

 )س(

رقم األمم 
املتحدة 
 مالحظات النوعي

 )٨( ٣٢٣٣   ٢ق ع   التفاعل، درجة احلرارة مضبوطةعّينة من سائل ذايت 

 )٨( ٣٢٢٤   ٢ق ع   عّينة من مادة صلبة ذاتية التفاعل

 )٨( ٣٢٣٤   ٢ق ع   مضبوطة عّينة من مادة صلبة ذاتية التفاعل، درجة احلرارة

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ سلفونـات الصوديوم-٤نفتـول -١ ديازو -٢

  ٣٢٢٦   ٧ق ع  ١٠٠ ات الصوديومسلفونـ-٥نفتـول -١ ديازو -٢

  ٣٢٣٤ ٣٥+ ٣٠+ ٦ق ع  ١٠٠ )٢(نترات رباعي أمني بالديوم 

 مالحظات

، اليت تستويف املعايري الـواردة يف       "Azodicarbonamide formulations"تركيـبات آزو ثنائي كربونامـيد،     )١(
ب اإلجراء الوارد يف    وحتدد درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوج       ). ب (٢-٣-٣-٢-٤-٢
  .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧

  )٢-٢-٢-٢-٥ ، انظر١النموذج رقم " (متفجرات"يشترط أن حتمل بطاقة التعريف باخلطر اإلضايف   )٢(
  ).ج( ٢-٣-٣-٢-٤-٢تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف املعايري املبينة يف   )٣(
وحتـدد درجـة    ). ج (٢-٣-٣-٢-٤-٢يف املعايري الواردة يف     تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستو       )٤(

  .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوجب اإلجراء الوارد يف 
  ).د (٢-٣-٣-٢-٤-٢تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف املعايري املبينة يف   )٥(
وحتدد درجة حرارة ). د (٢-٣-٣-٢-٤-٢ املعايري الواردة يف تركيبات آزو ثنائي كربوناميد اليت تستويف  )٦(

  .٣-١-٣-٥-١-٧ إىل ٣-٥-١-٧الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مبوجب اإلجراء الوارد يف 
  .س١٥٠ºمع مادة ختفيف متوافقة ال تقل درجة غلياهنا عن   )٧(
  ).ب (٤-٢-٣-٢-٤-٢انظر   )٨(
  محض السلفونيك-٤-نافتول-١-يـازود-٢ينطبق هذا البنـد علـى خماليـط إسترات   )٩(

  ).د (٢-٣-٣-٢-٤-٢محض السلفونيك، اليت تستويف املعايري الواردة يف -٥-نافتول-١-ديازو-٢و
  تتوىل السلطة املختصة يف بلد املنشأ تصنيف املواد الذاتية التفاعل غري املدرجـة يف القائمـة الـواردة يف                    ٤-٢-٣-٢-٤-٢

، وتعيني بند نوعي هلا على أساس تقرير T23 أو توجيه الصهاريج النقالة    IBC520تعبئة  ، وتوجيه ال  ٣-٢-٣-٢-٤-٢اجلدول  
ويرد بيان مبـا ينطبـق مـن        .  بيان باملبادئ اليت تطبق على تصنيف هذه املواد        ٣-٣-٢-٤-٢ويرد يف   . نتائج االختبارات 

. ، اجلزء الثاين  دليل االختبارات واملعايري  ناسبة يف   إجراءات التصنيف، وطرق االختبار واملعايري، ومثال لتقرير عن االختبارات امل         
 .ويتضمن قرار املوافقة التصنيف وشروط النقل ذات الصلة

جيوز أن تضاف مواد حفّازة، مثل مركبات الزنك، إىل بعض املـواد الذاتيـة التفاعـل لتغـيري                    )أ(
ؤدي ذلـك إىل تقليـل     وتبعاً لكل من نوع املادة احلفازة ودرجة تركيزها، ميكن أن ي          . مفاعليتها

الثبات احلراري وتغيري اخلواص االنفجارية، وإذا ما عدلت إحدى هاتني اخلاصيتني، تقّيم التركيبة             
 اجلديدة وفقاً إلجراءات التصنيف؛

جيوز أن تدرج عّينات املواد الذاتية التفاعل أو تركيبات املواد الذاتية التفاعل غيـر املدرجـة يف                  )ب(
ال تتوفر بشأهنا جمموعة كاملة من نتائج االختبـارات، والـيت تنقـل              واليت   ٣-٢-٣-٢-٤-٢

ملواصلة اختبارها أو تقييمها يف أحد البنود املالئمة للمواد الذاتية التفاعل من النوع جيم، على أن                
 :تستوىف الشروط التالية
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  ل من النوع باء؛أن توضح البيانات املتاحة أن العّينة لن تكون أخطر من املواد الذاتية التفاع  `١`
) انظر توجيه التعبئـة الواجـب التطبيـق        (٢وأن تعبأ العّينة وفقاً لطريقة التعبئة ق ع           `٢`

   كغم؛ ١٠تزيد الكمية املوجودة يف كل وحدة نقل للبضائع على  وأال
وأن توضح البيانات املتاحة أن درجة حرارة الضبط، إن وجدت، منخفـضة إىل حـد                 `٣`

  .خطري، ومرتفعة إىل حد يكفي ملنع أي فصل خطري بني األطواريكفي ملنع أي احنالل 
 مبادئ تصنيف املواد الذاتية التفاعل  ٣-٣-٢-٤-٢

ويبني الشكل  . ال يشري هذا الفرع إال إىل اخلواص اليت تعترب حامسة بالنسبة لتصنيف املواد الذاتية التفاعل                :مالحظة
. رتبة ترتيباً بيانياً تتعلق باخلواص احلامسة إىل جانب األجوبة املمكنة          خمططاً يعرض مبادئ التصنيف يف شكل أسئلة م        ١-٤-٢

 .وحتدد هذه اخلواص بالتجارب باستخدام طرق االختبار واملعايري الواردة يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثاين

رضة، أثناء االختبار يف املختـرب،      تعترب أي مادة ذاتية التفاعل ذات خواص انفجارية إذا كانت تركيبتها ع            ١-٣-٣-٢-٤-٢
  .ألن تنفجر أو حتترق بسرعة أو ُتحدث أثراً عنيفاً عند التسخني يف ظروف االحتباس

 :٣-٢-٣-٢-٤-٢ تنطبق املبادئ التالية علـى تصنيف املواد الذاتية التفاعل غـري املدرجـة فـي القائمة يف  ٢-٣-٣-٢-٤-٢

رعة يف عبوهتا املعدة للنقل حيظر نقلـها يف تلـك العبـوة             أي مادة ميكن أن تنفجر أو حتترق بس         )أ(
وتعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعـل   (١-٤مبوجب األحكام اخلاصة باملواد الذاتية التفاعل يف الشعبة  

 ؛)١-٤-٢يف الشكل " ألف"مّربع اخلروج " ألف"من النوع 

وهتا املعدة للنقـل، ولكنـها      أي مادة ذات خواص انفجارية وال تنفجر وال حتترق بسرعة يف عب             )ب(
عرضة ألن حيدث هلا انفجار حراري يف تلك العبوة، جيب أن حتمل عبوهتا أيضاً بطاقة التعريـف                 

وجيوز أن تعبأ هذه املواد ). ٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١النموذج رقم ". (متفجرات"باخلطر اإلضايف   
 لتفادي انفجار العبوة أو      كغم، ما مل يتعّين أن تكون الكمية أقل من ذلك          ٢٥بكميات تصل إىل    

يف " بـاء "، مرّبع اخلروج    "باء"وتعّرف املادة بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع         (احتراقها بسرعة   
 ؛)١-٤ -٢الشكل 

أي مادة ذات خواص انفجارية جيوز نقلها دون أن حتمل عبوهتا بطاقة التعريف باخلطر اإلضـايف                  )ج(
ال تنفجر وال حتتـرق  )  كغم٥٠حبد أقصى   (ا املعدة للنقل    إذا كانت املادة، يف عبوهت    " متفجرات"

، مرّبـع   "جيم"وتعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع        (بسرعة وال حيدث هلا انفجار حراري       
  ؛)١-٤-٢يف الشكل " جيم"اخلروج 

 :أي مادة حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املخترب، ما يلي  )د(

، وال حتترق بسرعة وال ُتحدث أي تأثري عنيف عند التسخني يف ظـروف              تنفجر جزئياً   `١`
  االحتباس؛

أو ال تنفجر علـى اإلطالق وحتترق ببطء وال حتدث أي تأثري عنيف عند التسخني يف                 `٢`
  ظروف االحتباس؛

أو ال تنفجر وال حتترق على اإلطالق وُتحدث أثراً متوسطاً عند التسخني يف ظـروف                 `٣`
  االحتباس؛ 

تعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعـل  ( كغم ٥٠جيوز قبوهلا للنقل يف عبوات ال تتجاوز كتلتها الصافية        
  ؛)١-٤-٢يف الشكل " دال"، مرّبع اخلروج "دال"من النوع 
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أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املخترب، أي انفجار أو احتراق حمتدم على           )ه(
 إال أثراً طفيفاً أو ال حتدث أي أثر عند التسخني يف ظروف االحتباس، جيوز    اإلطالق، وال ُتحدث  

تعّرف بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع       ( لتراً   ٤٥٠/ كغم ٤٠٠قبوهلا للنقل يف عبوات ال تتجاوز       
  ؛)١-٤-٢يف الشكل " هـاء"، مرّبع اخلروج "هاء"

ها يف املخترب، أي انفجار يف احلالـة اجملوفـة          أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى علي           )و(
حتترق باحتدام على اإلطالق، وال ُتحدث إال أثراً طفيفاً أو ال حتدث أي أثر على اإلطـالق                  وال

عند التسخني يف ظروف االحتباس، وليست هلا إال قوة انفجارية بسيطة أو ليست هلا أي قـوة                 
تعّرف بأهنـا مـادة   (يطة للسوائب أو صهاريج انفجارية على اإلطالق، ميكن نقلها حباويات وس    

ولالطالع علـى   (؛  )١-٤-٢يف الشكـل   " واو"، مرّبع اخلروج    "واو"ذاتية التفاعل من النوع     
  ؛)١٣-١-٢-٤ و٢-٢-٧-١-٤األحكام اإلضافية، انظر 

 أي مادة ال حيدث هلا، يف االختبار الذي جيرى عليها يف املختـرب، انفجـار يف احلالـة اجملّوفـة                     )ز(
حتترق باحتدام على اإلطالق وال ُتحدث أي أثر عند التسخني يف ظروف االحتباس وليست               وال

 شريطة أن تكـون  ١-٤هلا أي قوة انفجارية، تعفى من تصنيفها كمادة ذاتية التفاعل من الشعبة    
للعبـوة   س٧٥ºو س٦٠ºتتراوح درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع بني       (التركيبة ثابتة حرارياً    

تعّرف  (٥-٣-٢-٤-٢وأن تفي أي مادة خمففة باالشتراطات الواردة يف         )  كغم ٥٠البالغ وزهنا   
وإذا ). ١-٤-٢يف الـشكـل    " زاي"، مرّبع اخلـروج    "زاي"بأهنا مادة ذاتية التفاعل من النوع       

كانت التركيبة غري ثابتة حرارياً أو إذا استخدمت لرتع احلساسية مادة ختفيف متوافقة، درجـة               
  ".صلبة ذاتية التفاعل من النوع واو/سائلة" تعّرف التركيبة بأهنا مادة ،س١٥٠ºاهنا أقل من غلي
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  رسم ختطيطي لتصنيف املواد الذاتية التفاعل: ١- ٤- ٢الشكل 
  
  
  
  

 املادة الذاتية التفاعل

 أيتنشرهل 
 التهاب حيدث؟

١املربع 

هل ميكن أن
لتهب يف عبوة ت

 النقل

نشر أي تهل 
  احتراق حيدث؟

نشر أيتهل 
احتراق حيدث؟

هل تنشر أي 
؟احتراق حيدث

ترقحتهل
بسرعة يف 
 العبوة؟

 يفاما تأثري تسخينه
ظروف االحتواء 

 املعرف؟

 ؟املعرَّفظروف االحتواء  يفاما تأثري تسخينه

 يف اتأثري تسخينهما 
ظروف االحتواء 

  املعرَّف؟

قبل للنقل ُتال 
  يف هذه العبوة

قبل للنقل يف عبوات ال تزيد ُت
 كغم مع٢٥على كتلتها الصافية 

وضع بطاقـة خطـر إضافـي
  "EXPLOSIVE" 'متفجر'

قبل للنقل يف عبوات ال ُت
 على ة الصافيكتلتهازيد ت

   كغم٥٠

هل ميكن أن
تنفجر يف عبوة 

  النقل؟

قبل للنقل يف عبوات ُت
 ة الصافيكتلتهازيد تال 

انتقل إىل املربع   كغم٥٠على 
١١   

  نعم١-١

  نعم١- ٢

٢املربع ال٣- ١

  ٣املربع 

 ٤املربع 

  ٥املربع 

٦املربع

 ٧املربع

  ٨املربع

  ٩املربع 

 ١٠املربع 

  ال٢-٢

  نعم بسرعة١-٣
٢-٣
٣-٣

نعم ببطء
 ال

١- ٤
٢- ٤نعم بسرعة

٣- ٤
  نعم ببطء

 ال

٢- ٥،
 نعم ببطء

 ال٣- ٥
  نعم١- ٦ ال٢-٦

١-٧ 
 شديد

  متوسط٢-٧
  منخفض٣- ٧
  ال٤-٧

 شديد١-٨

   متوسط٢- ٨
  منخفض٣- ٨
 شديد١-٩   ال٤- ٨

 متوسط٢- ٩

 منخفض٣- ٩
  ال٢-١٠ ال٤- ٩

مربع اخلروج  نعم١-١٠
مربع اخلروج  ألف

 باء
مربع اخلروج 

  جيم
مربع اخلروج 

  دال

   جزئيا٢ً-١

٥- ١
 نعم بسرعة
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  )تابع(رسم ختطيطي لتصنيف املواد الذاتية التفاعل : ١- ٤- ٢الشكل 

  ٩من املربع   
  )على الصفحة السابقة (١- ٤- ٢بالشكل   

  
  

  

اما هي قدرهت
  النفجارية؟ا

ما هو تأثري 
 يف هاتسخين

ظروف االحتواء 
  املعرَّف؟

قبل للنقل يف عبواتت
 ٤٠٠ال تزيد على  

  لترا٤٥٠ًكغم أو 
 اميكن النظر يف نقله

يف حاويات سوائب 
  وسيطة أو صهاريج

  اينظر يف إعفائه

 نقل املادة الذاتيةينظر يفهل 
التفاعل يف حاويات وسيطة

 ئها؟أو صهاريج أو اعفا

  ١١ املربع

  نعم١-١١

  غري منخفضة١-١٢

  ال٢-١١

١٢ املربع

 ال٢- ١٣

١٣ املربع  منخفضة٢- ١٢

 منخفضة١- ١٣ 

  مربع اخلروج زاي  مربع اخلروج واو  مربع اخلروج هاء

  ال٣- ١٢ 
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 اشتراطات ضبط درجة احلرارة  ٤-٣-٢-٤-٢

 التسارع تساوي أو أقل     ختضع املواد الذاتية التفاعل لضبط درجة احلرارة إذا كانت درجة احنالهلا الذايت             
، اجلزء الثـاين،    دليل االختبارات واملعايري  وترد طرق االختبار املتعلقة بتحديد درجة االحنالل الذايت التسارع يف           . س٥٥ºمن  

 .وجيري االختبار املختار بطريقة متثل، من حيث احلجم واملواد على حد سواء، العبوة املقرر نقلها. ٢٨الفرع 

 اسية املواد الذاتية التفاعلنزع حس  ٥-٣-٢-٤-٢

ويف حالـة   . لضمان األمان أثناء النقل جيوز نزع حساسية املواد الذاتية التفاعل باستخدام مادة ختفيف              ١-٥-٣-٢-٤-٢
 .استخدام مادة ختفيف جيب اختبار املادة الذاتية التفاعل يف وجود مادة التخفيف بالتركيز والشكل املستخدمني يف النقل

ال تستخدم مواد التخفيف اليت تسمح بتركّز املادة الذاتية التفاعل بدرجة خطرة يف حالـة حـدوث                   ٢-٥-٣-٢-٤-٢
 .تسرب من العبوة

ويف هذا الصدد، فإن املـواد املخففـة        . جيب أن تكون مادة التخفيف متوافقة مع املادة الذاتية التفاعل           ٣-٥-٣-٢-٤-٢
 هلا أي تأثري ضار على الثبات احلراري ونوع املخاطر الذي تتسم بـه املـادة                املتوافقة هي املواد الصلبة أو السوائل اليت ليس       

 .الذاتية التفاعل

فيما يتعلق مبواد التخفيف السائلة يف التركيبات السائلة اليت تتطلب ضبط درجة احلرارة، جيب أال تقل                  ٤-٥-٣-٢-٤-٢
على األقل من    س٥٠ºغليان السائل أعلى مبقدار      وجيب أن تكون نقطة      .س٥ºونقطة االشتعال عن     س٦٠ºنقطة الغليان عن    

  ).١-٣-٥-١-٧انظر (درجة حرارة ضبط املادة الذاتية التفاعل 
 املتفجرات الصلبة املرتوعة احلساسية  ١-٤الشعبة   ٤-٢-٤-٢

 التعريف  -١-٤-٢-٤-٢

ين خملـوط   املتفجرات املرتوعة احلساسية هي مواد مرطبة باملاء أو الكحول أو خمففة مبواد أخرى لتكو               
وبنود هذه املتفجرات املرتوعـة احلـساسية يف قائمـة      ). ٣-٦-٣-١-٢انظر  (صلب متجانس لكبت خواصها االنفجارية      

 ١٣٤٨ و ١٣٤٧و ١٣٤٤ و ١٣٣٧ و ١٣٣٦ و ١٣٢٢ و ١٣٢١ و ١٣٢٠ و ١٣١٠أرقام األمم املتحدة    : البضائع اخلطرة هي  
 ٣٣١٧ و ٢٩٠٧ و ٢٨٥٢ و ٢٥٥٧ و ٢٥٥٦ و ٢٥٥٥ و ١٥٧١ و ١٥١٧ و ١٣٥٧ و ١٣٥٦ و ١٣٥٥ و ١٣٥٤ و ١٣٤٩و
 .٣٤٧٤ و٣٣٨٠ و٣٣٧٦ و٣٣٧٠ و٣٣٦٩ و٣٣٦٨ و٣٣٦٧ و٣٣٦٦ و٣٣٦٥ و٣٣٦٤ و٣٣٤٤ و٣٣١٩و

  :املواد اليت  ٢-٤-٢-٤-٢
 مبوجـب   ١ ولكنها أعفيت من الرتبة      ٢ و ١ وفقاً جملموعيت االختبارات     ١قبلت مؤقتاً يف الرتبة       )أ(

  ؛٦جمموعة االختبارات 
  ؛١-٤ية التفاعل املدرجة يف الشعبة أو ليست من املواد الذات  )ب(
  ؛٥أو ليست من مواد الرتبة   )ج(

 رغم أهنا ليست    ١-٤ومن أمثلة هذه البنود املدرجة يف الشعبة        . ١-٤تدرج أيضاً ضمن الشعبة       
 .٣٢٥١ و٣٢٤٢ و٣٢٤١ و٢٩٥٦متفجرات مرتوعة احلساسية أرقام األمم املتحدة 
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 اق التلقائياملواد القابلة لالحتر  ٢-٤الشعبة   ٣-٤-٢

 التعاريف واخلواص  ١-٣-٤-٢

 : ما يلي٢-٤تشمل الشعبة   ١-١-٣-٤-٢

الـسائلة أو   ( وهي املواد، مبا يف ذلك املخـاليط واحملاليـل           ،املواد التلقائية االشتعال مبّس اهلواء      )أ(
وهذه هي  . ، اليت تشتعل حىت بكميات صغرية خالل مخس دقائق من التالمس مع اهلواء            )الصلبة
  األشد قابلية لالحتراق التلقائي؛ ٢-٤ لشعبةمواد ا

 وهي املواد، خبالف املواد التلقائية االشتعال، القابلة للتـسخني الـذايت            ،واملواد الذاتية التسخني    )ب(
وال تشتعل هذه املواد إال عندما تكون       . بتالمسها مع اهلواء بدون وجود مصدر لإلمداد بالطاقة       

 ).ساعات أو أيام(وبعد مرور فترات زمنية طويلة ) بالكيلوغرامات(بكميات كبرية 

إن التسخني الذايت ملادة هو عملية ينتج عنها حرارة نتيجة التفاعل التدرجيي للمادة أو املخلـوط مـع                    ٢-١-٣-٤-٢
خلـوط  وإذا كان معدل إنتاج احلرارة يتجاوز معدل فقدان احلرارة، سترتفع درجة حرارة املادة أو امل              ). يف اهلواء (األكسجني  

  .مما قد يؤدي، بعد فترة حث، إىل اشتعال ذايت أو احتراق
 ٢-٤التصنيف يف الشعبة   ٢-٣-٤-٢

 إذا كانت العّينة تشتعل يف أحد       ٢-٤تعترب املواد الصلبة مواد صلبة تلقائية االشتعال وتصنف يف الشعبة             ١-٢-٣-٤-٢
 .٤-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفـرع ختبارات واملعايريدليل االاالختبارات اليت جتري وفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 

 إذا كان السائل يشتعل يف اجلزء األول        ٢-٤تعترب السوائل سوائل تلقائية االشتعال وتصنف يف الشعبة           ٢-٢-٣-٤-٢
دليـل   يف   من االختبار أو يسبب اشتعال أو تفّحم ورقة الترشيح يف االختبارات اليت جتري وفقاً لطريقـة االختبـار املبينـة                   

 .٥-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع االختبارات واملعايري

 املواد الذاتية التسخني  ٣-٢-٣-٤-٢

 يف احلاالت التالية يف االختبارات اليت جتـري         ٢-٤تصنف املادة باعتبارها مادة ذاتية التسخني بالشعبة          ١-٣-٢-٣-٤-٢
 :٦-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع ايريدليل االختبارات واملعوفقاً لطريقة االختبار املبينة يف 

  س؛١٤٠º مم عند درجة ٢٥احلصول على نتيجة إجيابية باستخدام عّينة مكعبة طول ضلعها   )أ(
 مـم عنـد   ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها      )ب(

 مم عنـد    ١٠٠بة طول ضلعها     ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكع        ،س١٤٠º درجة
  ؛٣ م٣يكون من املقرر نقل املادة يف طرود يزيد حجمها على و ،س١٢٠ºدرجة 

 مـم عنـد   ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها      )ج(
 مم عنـد    ١٠٠ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            ،س١٤٠º درجة
   لتراً؛٤٥٠يكون من املقرر نقل املادة يف طرود ذات حجم يزيد علىو ،س١٠٠ºجة در

 مـم عنـد   ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها      )د(
 .س١٠٠º مم عند ١٠٠نتيجة إجيابية باستخدام عّينة مكعبة طول ضلعها و س١٤٠º درجة

 املواد الذاتية التفاعل، باستثناء النوع زاي، اليت تعطي نتيجة إجيابية أيضاً عند             ٢-٤ال تصنف يف الشعبة       :مالحظة
 ).١-١-٣-٢-٤-٢انظر  (١-٤استخدام طريقة االختبار هذه، ولكنها تصنف يف الشعبة 
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 : يف احلاالت التالية٢-٤ال تصنف املادة يف الشعبة   ٢-٣-٢-٣-٤-٢

 مم عند درجة    ١٠٠تخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها       احلصول على نتيجة سلبية يف اختبار تس        )أ(
١٤٠ºس؛  

 مم عند درجة    ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها               )ب(
١٤٠ºمم عنـد درجـة   ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها          ،س 
١٤٠ºمم عند درجـة     ١٠٠ فيه عّينة مكعبة طول ضلعها        ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم     ،س 
١٢٠º؛٣م٣يكون من املقرر نقل املادة يف طرود ال يتجاوز حجمها و ،س  

 مم عند درجة    ١٠٠احلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها               )ج(
١٤٠ºمم عنـد درجـة     ٢٥ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها          ،س
١٤٠ºمم عند درجـة     ١٠٠ ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            ،س 
١٢٠ºلترا٤٥٠ًيكون من املقرر نقل املادة يف طرود ال يتجاوز حجمها و ،س .  

  تعيني جمموعات التعبئة  ٣-٣-٤-٢
  .`١` جمموعة التعبئة تصنف مجيع املواد الصلبة والسوائل التلقائية االشتعال يف  ١-٣-٣-٤-٢
املواد الذاتية التسخني اليت تعطي نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيـه            ` ٢`تصنف يف جمموعة التعبئة       ٢-٣-٣-٤-٢

  .س١٤٠º مم عند درجة ٢٥عّينة مكعبة طول ضلعها 
  :املواد الذاتية التسخني يف احلاالت التالية` ٣`تصنف يف جمموعة التعبئة   ٣-٣-٣-٤-٢

 مم عند درجة    ١٠٠حلصول على نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها             ا  )أ(
١٤٠ºمم عنـد درجـة      ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            س 
١٤٠º ،؛٣ م٣يكون من املقرر نقل املادة يف طرود يزيد حجمها على وس  

 مم عند درجة    ١٠٠ختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها        احلصول على نتيجة إجيابية يف ا       )ب(
١٤٠ºمم عنـد درجـة      ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            س 
١٤٠ºمم عند درجـة  ١٠٠ ونتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها         ،س 
١٢٠ºلتراً؛٤٥٠زيد حجمها على يكون من املقرر نقل املادة يف طرود يو ،س   

 مم عنـد درجـة      ١٠٠ نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها            علىاحلصول    )ج(
١٤٠ºمـم عنـد درجـة       ٢٥ونتيجة سلبية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضـلعها             س 
١٤٠ºمـم عنـد درجـة    ١٠٠نتيجة إجيابية يف اختبار تستخدم فيه عّينة مكعبة طول ضلعها       و ،س 
١٠٠ºس.  

  املواد اليت تطلق غازات هلوبة لدى تالمسها مع املاء  ٣-٤الشعبة   ٤-٤-٢
 التعاريف واخلواص  ١-٤-٤-٢

. قد تطلق مواد معّينة لدى تالمسها مع املاء غازات هلوبة ميكن أن تكون خماليط متفجرة مـع اهلـواء                    
عادية مثل الشعالت العارية أو العدد اليدوية اليت ينبعث منها شرر           ويسهل اشتعال هذه املخاليط يف وجود مصادر اإلشعال ال        

. وميكن أن يسبب ما ينتج عن ذلك من موجات عصف وهلب تعريض الناس والبيئة للخطـر  . أو مصابيح اإلضاءة غري احملمية    
ي إىل تكّون كمية خطرة من  لتعيني ما إذا كان تفاعل مادة مع املاء يؤد٢-٤-٤-٢وتستخدم طريقة االختبار املشار إليها يف 

  .وال تطبق طريقة االختبار هذه على املواد التلقائية االشتعال. الغازات اليت قد تلتهب
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 ٣-٤التصنيف يف الشعبة   ٢-٤-٤-٢

 املواد اليت تطلق لدى تالمسها مع املاء غازات هلوبة يف احلـاالت التاليـة يف                ٣-٤تصنف يف الشعبة      
 :١-٤-٣٣، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايريلطريقة االختبار املبينة يف االختبارات اليت جتري وفقاً 

  حيدث اشتعال تلقائي يف أي خطوة من خطوات االختبار؛   )أ(
  . كيلوغرام من املادة يف الساعة١ لتر لكل ١أو حيدث انبعاث غاز هلوب مبعدل يزيد على   )ب(

 تعيني جمموعات التعبئة  ٣-٤-٤-٢

أي مادة تتفاعل بشدة مع املاء عند درجة احلرارة احمليطة وتظهر عموماً            ` ١`تصنف يف جمموعة التعبئة       ١-٣-٤-٤-٢
ميالً لالشتعال التلقائي للغاز املنطلق، أو تتفاعل بسرعة مع املاء عند درجة احلرارة احمليطة ويبلغ معدل انبعاث الغاز اللـهوب                    

  .الدقيقة الواحدة أو يزيد على ذلك كيلوغرام من املادة يف ١ لترات لكل ١٠
أي مادة تتفاعل بسرعة مع املاء عند درجة احلرارة احمليطـة ويـساوي             ` ٢`تصنف يف جمموعة التعبئة       ٢-٣-٤-٤-٢

 كيلوغرام يف الساعة الواحدة أو يزيد على ذلك، وال تستوىف معـايري             ١ لتراً لكل    ٢٠املعدل األقصى النبعاث الغاز اللهوب      
 .`١`ئة جمموعة التعب

أي مادة تتفاعل ببطء مع املاء عند درجة احلرارة احمليطة ويساوي املعدل            ` ٣`تصنف يف جمموعة التعبئة       ٣-٣-٤-٤-٢
 كيلوغرام من املادة يف الساعة الواحدة أو يزيد على ذلك، وال تستوىف معـايري               ١ لتر لكل    ١األقصى النبعاث الغاز اللهوب     

  .`٢`و` ١`جمموعيت التعبئة 
 تصنيف املواد املعدنية العضوية  ٥-٤-٢

، حـسب االقتـضاء،   ٣-٤ أو الشعبة ٢-٤تصنَّف املواد املعدنية العضوية، طبقاً خلواّصها، يف الشعبة       
  . ٢-٤-٢وذلك تبعاً للرسم التخطيطي املوضَّح يف الشكل 
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  )ب( رسم ختطيطي لتصنيف املواد املعدنية العضوية:٢- ٤- ٢الشكل 

  ـــــــــــ
 إذا كان ينطبق وكان االختبار ذا       ٣- ٣- ٠- ٢ وفقاً جلدول أسبقية املخاطر      ٨ والرتبة   ١- ٦ النظر إىل خواص الرتبة      ينبغي  )أ(

  .صلة، مع أخذ اخلواص التفاعلية بعني االعتبار
  .٣٣ يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثالث، الفرع ٥ إىل رقم ١ميكن العثور على طرق االختبار رقم   )ب(

ال

ال

نعم

نعم

ال

نعم

ال

نعم

 صلبة

 سائلة

نعم

ال

نعم

ال

ال

ال

دة معدنية عضوية، صلبة، ما
تتفاعل مع املاء، هلوبة، رقم األمم

  ٣٣٩٦املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، 
تتفاعل مع املاء، رقم األمم 

  ٣٣٩٥املتحدة 
هل املادة صلبة
هلوبة؟ االختبار

 ١رقم 

هل املادة ذاتية
التسخني؟ 

٤االختبار رقم 
مادة معدنية عضوية، صلبة، تتفاعل 

ء، ذاتية التسخني، رقم األمم مع املا
٣٣٩٧املتحدة   

مادة معدنية عضوية، سائلة، 
تتفاعل مع املاء، رقم األمم 

  ٣٣٩٨املتحدة 
مادة معدنية عضوية، سائلة، 
تتفاعل مع املاء، هلوبة، رقم األمم

  ٣٣٩٩املتحدة 
مادة معدنية عضوية، صلبة، ذاتية
التسخني، رقم األمم املتحدة 

٣٤٠٠  

 )أ(حملول/ضرمستح/مادة
  معدنية عضوية

هل املادة تلقائية 
 االشتعال؟

 )صلبة (٢االختبار رقم 
)سائلة (٣االختبار رقم 

هل املادة
متفاعلة مع املاء؟

٥االختبار رقم 

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية 
٣٣٩١االشتعال، رقم األمم املتحدة 

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية 
٣٣٩٢م األمم املتحدة االشتعال، رق

مادة معدنية عضوية، صلبة، تلقائية 
االشتعال، تتفاعل مع املاء، رقم األمم

  ٣٣٩٣املتحدة 
مادة معدنية عضوية، سائلة، تلقائية 
االشتعال، تتفاعل مع املاء، رقم األمم

  ٣٣٩٤املتحدة 

، ٣-٤الشعبة 
" ١"جمموعة التعبئة 

هل". ٣"أو " ٢"أو 
  ؟املادة صلبة

هل املادة 
متفاعلة مع املاء؟

 ٥االختبار رقم 

هل حتتوي املادة
على مادة ختفيف 
ذات نقطة وميض

≥٦٠ºس؟ 

هل املادة صلبة 
ذاتية التسخني؟ 

 ٤االختبار رقم 

ال تصّنف املادة يف الشعبــة
  ٣- ٤ أو يف الشعبة ٢- ٤

 سائلة

 صلبة

 نعم
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  ٥- ٢ الفصل
ـِدة واألكاسيد الفوقية العضوية-  ٥الرتبة    املواد املؤكس

  مالحظة متهيدية

، يتعـذر عمليـاً   ٢-٥ و١-٥نظراً الختالف اخلواص اليت تتسم هبا البضائع اخلطرة يف إطار الشعبتني             :مالحظة
يري املتعلقة بالتصنيف يف هـاتني  ويتناول هذا الفصل االختبارات واملعا. وضع معيار واحد للتصنيف يف أي من هاتني الشعبتني        

  .٥الشعبتني من الرتبة 
 التعاريف وأحكام عامة  ١-٥-٢

 : إىل شعبتني كما يلي٥تنقسم الرتبة   

  املواد املؤكِسدة   ١-٥الشعبة   )أ(
هي مواد، وإن كانت ال حتترق يف حد ذاهتا بالضرورة، قد تسبب أو تسهم يف احتراق مـواد                    

  وميكن أن حتتوي سلعة ما على مثل هذه املواد؛. جني عموماًأخرى، من خالل إنتاج األكس
  األكاسيد الفوقية العضوية  ٢-٥الشعبة   )ب(

 وقد تعترب من مـشتقات      -O-O-هي مواد عضوية حتتوي على بنية األكسجني الثنائية التكافؤ            
عضوية حمل إحدى ذريت اهليدروجني     ) أشقاق(فوق أكسيد اهليدروجني، حيث حتل جمموعات       

واألكاسيد الفوقية العضوية مواد غري ثابتة حرارياً، وميكن أن تنحل احنالالً طـارداً             .  كلتيهما أو
  :وعالوة على ذلك، قد تكون هلا واحدة أو أكثر من اخلواص التالية. للحرارة وذايت التسارع

  قابلة لالحنالل انفجارياً؛  `١`  
  سريعة االحتراق؛  `٢`  
  حساسة للصدم أو االحتكاك؛  `٣`  
  قابلة للتفاعل على حنو خطر مع املواد األخرى؛  `٤`  
  .مسببة ألضرار للعيون  `٥`  

 املواد املؤكِسدة  ١-٥الشعبة   ٢-٥-٢

 ١-٥التصنيف يف الشعبة   ١-٢-٥-٢

            وفقاً لطرق االختبـار واإلجــراءات واملعـايري الـواردة           ١-٥تصنف املواد املؤكسدة يف الشعبة        ١-١-٢-٥-٢
ويف حالة االخـتالف بـني نتـائج        . ٣٤، اجلزء الثالث، الفرع     ودليل االختبارات واملعايري  ،  ٣-٢-٥-٢ و ٢-٢-٥-٢ يف

  .االختبارات واخلربة املعروفة، تكون األسبقية للحكم املبين على اخلربة املعروفة
د تصنيف تلـك    ، ال يعا  ٢-٣حيثما ترد مواد هذه الشعبة بأمسائها يف قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل               : مالحظة

 .املواد وفقاً هلذه املعايري إال عندما يكون ذلك ضرورياً من أجل توفري األمان

       يف حالة املواد اليت تتسم مبخاطر أخرى مثل السمية أو التآكـل، يتعـّين اسـتيفاء االشـتراطات الـواردة يف                       ٢-١-٢-٥-٢
 .٠-٢الفصل 
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  املواد الصلبة املؤكِسدة  ٢-٢-٥-٢
 ١-٥ايري التصنيف يف الشعبة مع  ١-٢-٢-٥-٢

جترى اختبارات لقياس قدرة املادة الصلبة على زيادة معدل احتراق أو كثافة مادة قابلة لالحتراق عنـدما                   ١-١-٢-٢-٥-٢
وجترى االختبارات علـى  . ١-٤-٣٤، اجلزء الثالث، الفرع دليل االختبارات واملعايري وترد الطريقة يف    .  خلطاً تاماً  املادتانختلط  

وتقارن خصائص  . ١:٤ و ١:١ادة املطلوب تقييمها خملوطة مع سليلوز ليفي جاف يف نسب خلط وزنية بني املادة والسليلوز                امل
فإذا تساوى زمن االحتراق مع زمـن       . ٧:٣احتراق املخاليط مع خملوط مرجعي من برومات البوتاسيوم والسليلوز بنسبة وزنية            

منه، فإنه يتعّين مقارنة أزمنة االحتراق مع أزمنة احتراق املخاليط املرجعية لربومـات             احتراق هذا املخلوط املرجعي أو كان أقل        
 .على التوايل` ٢`وجمموعة التعبئة ` ١` للتصنيف يف جمموعة التعبئة ٣:٢ و٢:٣البوتاسيوم والسليلوز بنسب وزنية 

 : نتائج اختبارات التصنيف على أساس ما يليتقييميتم   ٢-١-٢-٢-٥-٢

 نة متوسط زمن االحتراق مع متوسطات أزمنة االحتراق يف املخاليط املرجعية؛مقار  )أ(  

 .وما إذا كان خملوط املادة والسليلوز يشتعل وحيترق  )ب(  

 من العّينـة إىل الـسليلوز       ١:١ أو   ١:٤ إذا كانت النسبة الوزنية      ١-٥تصنف املادة الصلبة يف الشعبة        ٣-١-٢-٢-٥-٢
 مـن برومـات   ٧:٣اق يساوي أو يقل عن متوسط زمن احتراق خملوط نـسبته الوزنيـة     املختربة تعطي متوسط زمن احتر    

  .البوتاسيوم والسليلوز
 تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٢-٢-٥-٢

، دليل االختبارات واملعايري  تعّين جمموعة تعبئة للمواد الصلبة املؤكِسدة طبقاً خلطوات االختبار املبينة يف              
  :وذلك وفقاً للمعايري التالية، ١-٤-٣٤اجلزء الثالث، الفرع 

 ١:١ أو   ١:٤) كتليـة (أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية         : `١`جمموعة التعبئة     )أ(
 مـن  ٢:٣متوسط زمن احتراق يف االختبار أقل من متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنيـة         

  برومات البوتاسيوم والسليلوز؛
 متوسـط   ١:١ أو   ١:٤يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية       أي مادة   : `٢`جمموعة التعبئة     )ب(

 من  ٣:٢زمن احتراق يف االختبار يساوي أو يقل عن متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية               
  ؛`١`برومات البوتاسيوم والسليلوز وال تستويف معايري جمموعة التعبئة 

 متوسـط   ١:١ أو   ١:٤ز بنسبة وزنية    أي مادة يعطي خملوطها مع السليلو     : `٣`جمموعة التعبئة     )ج(
 من  ٧:٣زمن احتراق يف االختبار يساوي أو يقل عن متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية               

  ؛`٢`و` ١`برومات البوتاسيوم والسليلوز وال تستويف معايري جمموعيت التعبئة 
بـار خملوطهـا مـع      أي مادة ال يشتعل أو حيترق يف االخت       : ١-٥املواد غري املدرجة يف الشعبة        )د(

 على حد سواء، أو يعطي متوسط زمن احتراق أكـرب مـن             ١:١ و ١:٤السليلوز بنسبة وزنية    
 . من برومات البوتاسيوم والسليلوز٧:٣متوسط زمن احتراق خملوط بنسبة وزنية 

 السوائل املؤكِسدة  ٣-٢-٥-٢

 ١-٥معايري التصنيف يف الشعبة   ١-٣-٢-٥-٢

ر قدرة السائل على زيادة معدل أو كثافة احتراق مادة قابلة لالحتراق أو إمكانية حدوث               جيري اختبار لتقدي    ١-١-٣-٢-٥-٢
وهـو  . ٢-٤-٣٤، اجلزء الثالث، الفـرع      دليل االختبارات واملعايري  وترد الطريقة يف    . احتراق تلقائي عند خلط املادتني خلطاً تاماً      

 نتائج االختبار البت فيما إذا كان سائل ما هو مادة مؤكـِسدة             ويتم على أساس  . يقيس زمن ارتفاع الضغط خالل عملية االحتراق      
انظر أيـضاً جـدول     (يف حالة كونه مادة مؤكِسدة      ` ٣`أو  ` ٢`أو  ` ١`، وفيما إذا كان يصنف يف جمموعة التعبئة         ١-٥بالشعبة  

 ).٣-٠-٢أسبقيات خصائص املخاطر يف 
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 :يتم تقييم نتائج االختبارات على أساس ما يلي  ٢-١-٣-٢-٥-٢

  ما إذا كان خملوط املادة والسليلوز يشتعل تلقائياً؛  )أ(
 ٢٠٧٠ كيلوباسـكال إىل     ٦٩٠مقارنة متوسط الزمن الالزم لرفع الضغط املـانومتري مـن             )ب(

  .كيلوباسكال مع متوسط الزمن يف حالة املواد املرجعية
 يعطي يف االختبـار     ١:١بة وزنية    إذا كان خملوطها مع السليلوز بنس      ١-٥تصنف السوائل يف الشعبة       ٣-١-٣-٢-٥-٢

 من حملـول مـائي   ١:١متوسط زمن الرتفاع الضغط يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط ملخلوط بنسبة وزنية     
 . يف املائة مع السليلوز٦٥حلمض النتريك تركيزه 

 تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٣-٢-٥-٢

، دليل االختبـارات واملعـايري    ريقة االختبار املبينة يف     تعّين جمموعة تعبئة للسوائل املؤكِسدة بناء على ط         
  :، وذلك على أساس املعايري التالية٢-٤-٣٤اجلزء الثالث، الفرع 

 يف االختبار اشتعاالً ١:١أي مادة يشتعل خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية : `١`جمموعة التعبئة   )أ(
 متوسط زمن الرتفاع الضغط أقل من       ١:١ تلقائياً؛ أو يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية       

من حملول محض فوق الكلوريك     ١:١متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنسبة وزنية          
   يف املائة مع السليلوز؛٥٠بتركيز 

 يف االختبار متوسط    ١:١أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية         : `٢`جمموعة التعبئة     )ب(
يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنـسبة             زمن الرتفاع الضغط    

 يف املائة مـع الـسيليلوز؛ وال        ٤٠ من حملول مائي من كلورات الصوديوم بتركيز         ١:١وزنية  
  ؛`١`تستويف معايري جمموعة التعبئة 

ار متوسط   يف االختب  ١:١أي مادة يعطي خملوطها مع السليلوز بنسبة وزنية         : `٣`جمموعة التعبئة     )ج(
زمن الرتفاع الضغط يساوي أو يقل عن متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنـسبة                

 يف املائة مع السليلوز؛ وال تستويف معايري ٦٥ من حملول مائي حلمض النتريك تركيزه    ١:١وزنية  
  ؛`٢`و` ١`جمموعيت التعبئة 

 يف ١:١طها مع السليلوز بنسبة وزنية أي مادة يعطي خملو: ١-٥غري املدرجة يف الشعبة  السوائل  )د(
 كيلوباسكال؛ أو يعطي متوسـط زمـن   ٢٠٧٠االختبار ارتفاعاً يف الضغط املانومتري أقل من     

 مـن   ١:١الرتفاع الضغط يزيد على متوسط زمن ارتفاع الضغط يف حالة خملوط بنسبة وزنية              
  . يف املائة مع السليلوز٦٥حملول مائي حلمض النتريك تركيزه 

 األكاسيد الفوقية العضوية  ٢-٥الشعبة   ٣-٥-٢

 اخلواص  ١-٣-٥-٢

. األكاسيد الفوقية العضوية عرضة لالحنالل الطارد للحرارة يف درجات احلرارة العاديـة أو املرتفعـة                ١-١-٣-٥-٢
، أو  )ميناتمثل احلموض ومركبات الفلزات الثقيلة واأل     (وميكن أن يبدأ هذا االحنالل نتيجة للحرارة أو التالمس مع الشوائب            

ويزيد معدل االحنالل مع ارتفاع درجة احلرارة وخيتلف تبعاً الختالف تركيبات األكاسـيد الفوقيـة               . االحتكاك أو الصدم  
ويتعّين بالنسبة ألكاسيد فوقية عضوية معّينة ضبط       . وقد يؤدي االحنالل إىل انبعاث غازات أو أخبرة ضارة أو هلوبة          . العضوية

وميكـن  . وقد تنحل بعض األكاسيد الفوقية العضوية احنالالً انفجارياً، وال سيما إذا كانت حمتبسة            . نقلدرجة احلرارة أثناء ال   
 .وكثري من األكاسيد الفوقية العضوية حتترق بشدة. تعديل هذه اخلاصية بإضافة مواد ختفيف أو باستخدام عبوات مناسبة

  إذ تسبب بعض هذه األكاسيد الفوقية العضوية      . العنيجيب جتنب تالمس األكاسيد الفوقية العضوية مع          ٢-١-٣-٥-٢
 .تلفاً خطرياً للقرنية حىت بعد التالمس لفترة وجيزة، أو تسبب تآكل اجللد
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 تصنيف األكاسيد الفوقية العضوية  ٢-٣-٥-٢

، ما مل حتتوي تركيبة األكـسيد الفـوقي         ٢-٥ينظر يف تصنيف أي أكسيد فوقي عضوي يف الشعبة            ١-٢-٣-٥-٢
  : على ما يليالعضوي

 يف املائة من األكسجني املتاح من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي            ١,٠ما ال يزيد على       )أ(
   يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني؛ ١,٠على ما ال يتجاوز 

 باملائة من األكسجني املتاح من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي           ٠,٥أو ما ال يزيد على        )ب(
  . يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني٧,٠ يف املائة ولكن ما ال يزيد على ١,٠لى أكثر من ع
يف تركيبة األكسيد الفوقي العـضوي      ) بنسبة مئوية (حيسب احملتوى من األكسجني املتاح        :مالحظة

  : التاليةالصيغةباستخدام 
16 ×Σ (ni × ci/mi) 

 يف كل جزيء من األكـسيد       فوق األكسجني ) جمموعات(عدد أشقاق     =  ni  :حيث
  ؛iالفوقي العضوي 

    ci  =  العضوي  تركيز األكسيد الفوقي i)؛)للكتلةئوية امل بالنسبة  
    mi  =  لألكسيد الفوقي العضوي ة اجلزيئيالكتلة i. 

وتتـراوح أنـواع    . تصنف األكاسيد الفوقية العضوية يف سبعة أنواع وفقاً لدرجة اخلطر اليت متثلـها              ٢-٢-٣-٥-٢
يد الفوقية العضوية بني النوع ألف، الذي ال يقبل للنقل يف العبوة اليت مت اختباره فيها، والنوع زاي الـذي ال خيـضع             األكاس

ويرتبط تصنيف األنواع باء إىل واو ارتباطاً مباشـراً بالكميـة           . ٢-٥ألحكام األكاسيد الفوقية العضوية املدرجة يف الشعبة        
 .دةالقصوى املسموح هبا يف العبوة الواح

 بيان باألكاسيد الفوقية العضوية املسموح بنقلها، كما يرد يف توجيه           ٤-٢-٣-٥-٢ويرد يف اجلدول      ٣-٢-٣-٥-٢
 T23 بيان باألكاسيد الفوقية املسموح بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب، ويف توجيه الصهاريج رقم               IBC520التعبئة رقم   

وحيدد لكل مادة مسموح هبا بند نوعي مناسب يف قائمة          . نقلها يف صهاريج نقالة   بيان باألكاسيد الفوقية العضوية املسموح ب     
، كما ترد به معلومات عن املخاطر اإلضافية املناسبة واملالحظـات           )٣١٢٠ إىل   ٣١٠١أرقام األمم املتحدة    (البضائع اخلطرة   
 :وحتدد البنود النوعية ما يلي. ذات الصلة بالنقل

 ؛)باء إىل واو(ضوي نوع األكسيد الفوقي الع  )أ(

 ؛)سائل أو صلب(واحلالة الفيزيائية   )ب(

 ).٤-٣-٥-٢انظر (وضبط درجة احلرارة عند االقتضاء   )ج(

ميكن تصنيف خماليط التركيبات املدرجة يف اجلدول باعتبارها من نفس نوع األكسيد الفوقي العضوي                ١-٣-٢-٣-٥-٢
غري أنه نظراً ألن مكونني ثابتني ميكـن أن         .  النقل احملددة لذلك النوع    األشد خطورة يف املخلوط، وتنقل املخاليط يف ظروف       

يشكال خملوطاً أقل ثباتاً حرارياً من املكونني، فإنه يتعّين حتديد درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع للمخلوط، وإذا لزم األمر             
  .٤-٣-٥-٢يتعّين ضبط درجة احلرارة على النحو املبني يف 

  مة األكاسيد الفوقية العضوية املوضوعة يف عبوات املصنفة حالياًقائ  ٤-٢-٣-٥-٢
. P520إىل طرق التعبئة وفقاً لتوجيه التعبئـة        ) ٨ق ع    ("OP8"إىل  ) ١ق ع    ("OP1"تشري الرموز من      

ني مـن   املشتقت(وينبغي أن تستويف األكاسيد الفوقية العضوية املعدة للنقل شروط التصنيف ودرجيت حرارة الضبط والطوارئ               
بنقلها يف احلاويات الوسيطة للسوائب، انظـر        وبالنسبة للمواد املسموح  . عند ذكرها ) درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع    

  .النقالة  اخلاص بالصهاريجT23، وللمواد املسموح بنقلها يف الصهاريج، انظر التوجيه IBC520توجيه التعبئة 
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 )٢( ٣١٠٥   ٧ق ع  ٨ ≥   ٤٨ ≥ ٤٢ ≤ فوق أكسيد أستيل أسيتون

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٣٢ ≤ "  

 )٣( ٣١١٢ صفر ١٠-  ٤ق ع  ١٢ ≥    ٨٢ ≤ فوق أكسيد أستيل سيكلوهكسان سلفونيل

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع  ٦ ≥   ٦ ≥ ٨٨ ≤ هيدرو فوق أكسيد أميل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٣٨ ≥ ٦٢ ≤ فوق أكسي خالت أميل ثالثي

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي برتوات أميل ثالثي

  ٣١١٥ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع      ١٠٠ ≤  أثيل هكسانوات أميل ثالثي-٢-فوق أكسي 

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  أثيل هكسيل كربونات أميل ثالثي-٢-فوق أكسي 

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي إيزوبروبيل كربونات أميل ثالثي

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ فوق أكسي نيوديكانوات أميل ثالثي

  ٣١١٩ ١٠+ صفر ٨ق ع     ٥٣ ≥ ٤٧ ≤ "  

  ٣١١٣ ١٥+ ١٠+ ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ فوق أكسي بيفاالت أميل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  ثالثي مثيـل هكسانوات أميل ثالثي-٣،٥،٥-فوق أكسي 

  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠- ٤٢>   بوتيل ثالثيفوق أكسيد كوميل

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٥٢>   بوتيل-فالريات ع) فوق أكسي بوتيل ثالثي( ثنائي -٤،٤

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

 )١٣( ٣١٠٣   ٥ق ع  ١٠ ≥    ٩٠- ٧٩> هيدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي

 )١٣)(٤( ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٠ ≥ ٨٠ ≤ "  

 )٢٣)(١٣( ٣١٠٧   ٨ق ع  ١٤>     ٧٩ ≤ "  

 )١٣( ٣١٠٩    ٨ق ع  ٢٨ ≥    ٧٢ ≤ "  

ثنائي فوق أكسيد بوتيل    + هيدرو فوق أكسيد بوتيـل ثالثي      
 ثالثي

 )١٣( ٣١٠٣   ٥ق ع  ٧ ≥    ٩>  + ٨٢< 

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع      ١٠٠- ٥٢>  أحادي فوق أكسي ماليات بوتيل ثالثي

  ٣١٠٣   ٦ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٨   ٨ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧- ٥٢ > فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي
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  ٣١٠٣   ٦ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٣٢ > "  

  ٣١٠٩    ٨ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٧٧ > ثالثيفوق أكسي برتوات بوتيل 

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧- ٥٢ > "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ فوق أكسي فيومرات بوتيل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي كروتونات بوتيل ثالثي

  ٣١١٣ ٢٥+ ٢٠+ ٥ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ثنائي أثيل خالت بوتيل ثالثي

  ٣١١٣ ٢٥+ ٢٠+ ٦ق ع      ١٠٠- ٥٢>   أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي- ٢- فوق أكسي 

  ٣١١٧ ٣٥+  ٣٠+  ٨ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢- ٣٢>  "  

  ٣١١٨ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  ٣١١٩ ٤٥+ ٤٠+ ٨ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

ي  أثيل هكسانـوات بوتيــل ثالث    - ٢- فوق أكسـي   
 بوتان) فوق أكسي بوتيل ثالثي (-  ثنائي - ٢،٢+ 

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٦٠ ≥  ١٤ ≥ ١٤ ≤ + ١٢ ≤

  ٣١١٥ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع    ٣٣ ≥  ٣٦ ≤ + ٣١ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  أثيل هكسيل كربونات بوتيل ثالثي- ٢- فوق أكسي 

 )٣( ٣١١١ ٢٠+ ١٥+ ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧- ٥٢>  فوق أكسي أيسوبوتريات بوتيل ثالثي

  ٣١١٥ ٢٠+ ١٥+ ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي أيسوبروبيل كربونات بوتيل ثالثي

 فــوق أكســي بوتيـــل ثالثـــي     - ٢ (- ١
  أيسوبروبنيل برتين- ٣- ) أيسوأيسوبروبيل

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٥٨ ≥   ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠ ≤  مثيل برتوات بوتيل ثالثي- ٢- وق أكسي ف

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع      ١٠٠- ٧٧>  فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

 يف شكل معلق    ٥٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ ١٠+ صفر ٨ق ع     
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 يف شكل معلق    ٤٢ ≤  "  
 )جممد (ثابت يف املاء

  ٣١١٨ ١٠+ صفر ٨ق ع     

  ٣١١٩ ١٠+ صفر ٨ق ع     ٦٨ ≥ ٣٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي نيو هبتانوات بوتيل ثالثي

  " 
 يف شكل معلق    ٤٢ ≤

 ثابت يف املاء 
  ٣١١٧ ١٠+ صفر ٨ق ع     

  ٣١١٣ ١٠+ صفر ٥ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧- ٦٧>  فوق أكسي بيفاالت بوتيل ثالثي

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٣٣ ≥  ٦٧- ٢٧>  "  

  ٣١١٩ ٣٥+ ٣٠+ ٨ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ستياريل كربونات بوتيل ثالثي

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠- ٣٢>   ثالثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي-٣،٥،٥-فوق أكسي 

  ٣١٠٦   ٧ع ق   ٥٨ ≥   ٤٢ ≤                "

  ٣١٠٩   ٨ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

 )٣( ٣١٠٢   ١ق ع   ١٤ ≥   ٨٦- ٥٧>   كلوروفوق أكسي برتويل- ٣محض 

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ٤٠ ≥ ٣ ≥   ٥٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ١٧ ≥ ٦ ≥   ٧٧ ≤ "  

 )١٣( ٣١٠٧   ٨ق ع     ١٠ ≤ ٩٨- ٩٠> هيدروفوق أكسيد كوميل

 )١٨)(١٣( ٣١٠٩   ٨ق ع     ١٠ ≥ ٩٠ ≤ "  

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع     ١٣ ≥ ٨٧ ≤ فوق أكسي نيوديكانوات كوميل

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

 يف شكل معلق    ٥٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ صفر ١٠-  ٨ق ع     

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ فوق أكسي نيوهبتانوات كوميل

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ فوق أكسي بيفاالت كوميل

 )١٣( ٣١٠٤   ٦ق ع  ٩ ≥    ٩١ ≤ هكسانون حلقي) أكاسيد(فوق أكسيد 

 )٥( ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ "  

 )٢٠)(٥( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٧٢ ≤ "  

 )٢٩( معفى     ٦٨ ≥   ٣٢ ≤  "  
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 (3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)] 

 -3R[(- أثيل ثالثي- ١٠- ميتوكسي- ديكاهيدرو   
- ]ي- ٣،٤[- بريانو- ح١٢- ٣،١٢- إبوكسي- ٣،٦،٩

 )١،٢- برتوديوكسيبني

  ٣١٠٦   ٧ق ع       ١٠٠ ≤

 )٦( ٣١١٥ ٤٥+ ٤٠+ ٧ق ع  ٨ ≥  ٢٦ ≥  ٥٧ ≤ فوق أكاسيد كحول أسيتون ثنائي

 )١٣)(٧( ٣١١٥ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ فوق أكسيد ثنائي أستيل

  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠ ≤  ثالثيفوق أكسيد ثنائي أميل

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٣ ≥ ٥٧ ≤ بوتان) فوق أكسي أميل ثالثي( ثنائي ٢،٢

  ٣١٠٣   ٦ق ع     ١٨ ≥ ٨٢ ≤ هكسان حلقي) فوق أكسي أميل ثالثي( ثنائي ١،١

 )٣( ٣١٠٢   ٢ق ع   ٤٨ ≤   ١٠٠- ٥١>  فوق أكسيد ثنائي برتويل

 )٣( ٣١٠٢   ٤ق ع  ٦ ≥    ٩٤- ٧٧>  "  

  ٣١٠٤   ٦ق ع  ٢٣ ≥    ٧٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ١٠ ≥ ٢٨ ≥   ٦٢ ≤ "  

ــكل ٦٢-٥٢>  "    يف ش
 عجينة

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع     

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢- ٣٥>  "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع  ٤٠ ≤   ١٨ ≥ ٤٢- ٣٦>  "  

  " 
ــكل ٥٦,٥ ≤  يف شـ

 عجينة
  ٣١٠٨   ٨ق ع  ١٥ ≥   

 )٢٠( ٣١٠٨   ٨ق ع      نة يف شكل عجي٥٢ ≤ "  

 يف شكل معلق    ٤٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١٠٩   ٨ق ع     

 )٢٩( معفى     ٦٥ ≥   ٣٥ ≤ "  

 بوتيــل  - ٤(فوق أكسـي ثاين كربونـات ثنائــي     
 )سيكلوهكسيل ثالثي

  ٣١١٤ ٣٥+ ٣٠+ ٦ق ع      ١٠٠ ≤

 يف شكل معلق    ٤٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ ٣٥+ ٣٠+ ٨ق ع     

  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي 

 )٢٥( ٣١٠٩   ٨ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  
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  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ فوق أكسي أزيالت ثنائي بوتيل ثالثي

  ٣١٠٣   ٦ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤  بوتان ثنائي- ٢،٢فوق أكسي بوتيل ثالثي

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ ١،٦ي ثنائي فوق أكسي بوتيل بريوكسي كاربونيلوكس

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع      ١٠٠- ٨٠>   هكسان حلقـي ثنائي- ١،١فوق أكسي بوتيل ثالثي 

 )٣٠( ٣١٠٣   ٥ق ع    ٢٨ ≥  ٧٢ ≤ "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع     ٢٠ ≥ ٨٠- ٥٢>  "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٤٢>  "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٥ ≥  ١٣ ≥ ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٩   ٨ق ع     ٥٨ ≥ ٤٢ ≤ "  

 )٢١( ٣١٠٧   ٨ق ع     ٢٥ ≥ ٢٧ ≤ "  

  ٣١٠٩   ٨ق ع    ٧٤ ≥ ١٣ ≥ ١٣ ≤ "  

   هكسان حلقـي ثنائي- ١،١فوق أكسي بوتيل ثالثي 
 فوق أكسي بوتيل ثالثي- ٢- أثيل هكسانوات+

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤١ ≥ ١٦ ≤ + ٤٣ ≤

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢- ٢٧>   بوتيل- ع- فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي 

 يف شكل معلق    ٤٢ ≤ "  
 )جممد(ثابت يف املاء 

  ٣١١٨ ٥-  ١٥-  ٨ق ع     

  ٣١١٧ صفر ١٠-  ٨ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ "  

  ٣١١٣ ١٠-  ٢٠-  ٤ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي بوتيل ثانوي

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٥٧ ≤   ١٠٠- ٤٢>  برتين) ق أكسي بوتيل ثالثي أيسوبروبيلفو (- ثنائي 

 )٢٩( معفى     ٥٨ ≥   ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٤٢>  فوق أكسي فثاالت بوتيل ثالثي

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع     ٥٨ ≥ ٤٢ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ يل ثالثي بروبان ثنائي بوت- ٢،٢فوق أكسي 

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٥ ≥  ١٣ ≥ ٤٢ ≤ "  

 ثالثي  - ٣،٣،٥-  ثنائي بوتيل ثالثي     - ١،١فوق أكسي   
 مثيل سيكلوهكسان

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع      ١٠٠- ٩٠> 

 )٣٠( ٣١٠٣   ٥ق ع    ١٠ ≥  ٩٠ ≤ "  
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  ٣١٠٣   ٥ق ع     ١٠ ≥ ٩٠- ٥٧>  "  

  ٣١٠٣   ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

  ٣١١٠   ٨ق ع   ٤٣ ≥   ٥٧ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع     ٤٣ ≥ ٥٧ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع    ٤٢ ≥ ٢٦ ≥ ٣٢ ≤ "  

  ٣١١٦ ٣٥+ ٣٠+ ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أستيل

 كمعلق ثابـت    ٤٢ ≤ "  
 يف املاء

  ٣١١٩ ٣٥+ ٣٠+ ٨ق ع     

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع  ٢٣ ≥    ٧٧ ≤ برتيل كلورو- ٤- فوق أكسيد ثنائي 

 )٢٠( ٣١٠٦   ٧ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

 )٢٩( معفى     ٦٨ ≥   ٣٢ ≤ "  

 )١٢( ٣١١٠   ٨ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسيد ثنائي كوميل

 )٢٩( معفى     ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

 )٣( ٣١١٢ ١٥+ ١٠+ ٣ق ع      ١٠٠- ٩١>  فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي هكسيل حلقي

  ٣١١٤ ١٥+ ١٠+ ٥ق ع  ٩ ≥    ٩١ ≤ "  

  " 
 يف شكل معلق    ٤٢ ≤

 ثابت يف املاء
  ٣١١٩ ٢٠+ ١٥+ ٨ق ع     

  ٣١١٤ ٣٥+ ٣٠+ ٦ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسيد ثنائي ديكانويل

 ثنائـــي بوتيل   - ٤،٤فوق أكسي    (-  ثنائي   - ٢،٢
 سيكلوهكسيل بروبان) ثالثي

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٥٨ ≥   ٤٢ ≤

  ٣١٠٧   ٨ق ع    ٧٨ ≥  ٢٢ ≤ "  

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع  ٢٣ ≥    ٧٧ ≤  ثنائي كلوروبرتويل- ٢،٤- فوق أكسيد ثنائي 

  ٣١١٨ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع       يف شكل عجينة٥٢ ≤ "  

 يف شكل عجينة   ٥٢ ≤ "  
 مع زيت السليكون

  ٣١٠٦   ٧ق ع     

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ ) أثيل هكسيل- ٢ (- فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي

  ٣١١٣ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع      ١٠٠- ٧٧>  "  

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  
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 يف شكل معلق    ٦٢ ≤ "  
 ثابت يف املاء

  ٣١١٩ ٥-  ١٥-  ٨ق ع     

 يف شكل معلق    ٥٢ ≤ "   
 )جممد(ثابت يف املاء 

  ٣١٢٠ ٥-  ١٥-  ٨ق ع     

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع   ٧٣ ≥   ٢٧ ≤  بروبان ثنائي هيدرو فوق أكسي- ٢،٢

  ٣١٠٦   ٧ق ع      ١٠٠ ≤ ) هيدروكسي سيكلوهكسيل١-  (- فوق أكسيد ثنائي

 )٣( ٣١١١ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢- ٣٢>  فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع    ٦٨ ≥  ٣٢ ≤ "  

 )٢٤( ٣١٠٦   ٧ق ع  ٥ ≥   ٥ ≥ ٨٢ ≤ ثنائي هيدرو فوق أكسيد ثنائي أيسوبروبيل برتين

 )٣( ٣١١٢ ٥-  ١٥-  ٢ق ع      ١٠٠- ٥٢>  فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي أيسوبروبيل

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ٥-  ١٥-  ٧ق ع     ٦٨ ≥ ٣٢ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسيد ثنائي لورويل

 معلق ثابت يف    ٤٢ ≤ "  
 املاء

  ٣١٠٩   ٨ق ع     

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ )  مثيل برتويل- ٣ (- فوق أكسيد ثنائي 

 )٣( ٣١١٢ ٣٥+ ٣٠+ ٥ق ع  ١٣ ≥    ٨٧ ≤ ) مثيل برتويل- ٢ (- فوق أكسيد ثنائي 

فوق أكسيد  ) +  مثيل برتويل  - ٣ (- فوق أكسيد ثنائي    
 فوق أكسيد ثنائي برتويل) +  مثيل برتويل- ٣(برتويل 

  ٤٠+ ٣٥+  ٧ق ع    ٥٨ ≥  ٤ ≤+ ١٨ ≤+ ٢٠ ≤
 

٣١١٥  

   عجينة مع زيت٥٢ ≤ ) مثيل برتويل- ٤ (- فوق أكسيد ثنائي 
 السليكون

  ٣١٠٦   ٧ق ع     

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع      ١٠٠- ٨٢>   ثنائــي مثيل هكسان-٢،٥) فوق أكسي برتويل( ثنائي ٢،٥

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ١٨ ≥   ٨٢ ≤ "  

  ٣١٠٤   ٥ق ع  ١٨ ≥    ٨٢ ≤ "  

 ثنائــي - ٢،٥) فوق أكسـي بوتيل ثالثي( ثنائي ٢،٥
 مثيل هكسان

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٩٠> 

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ١٠ ≥ ٩٠- ٥٢>  "  

  ٣١٠٨   ٨ق ع   ٢٣ ≥   ٧٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٨ق ع     ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ "  
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  ٣١٠٨   ٨ق ع       يف شكل عجينة٤٧ ≤ "  

 ثنائــي   - ٢،٥) سي بوتيل ثالثي  فوق أك ( ثنائي   ٢،٥
   هكسني- ٣مثيل 

 )٣( ٣١٠١   ٥ق ع     ٧٢ ≥ ١٠٠- ٨٦> 

 )٢٦( ٣١٠٣   ٥ق ع     ١٤ ≥ ٨٦- ٥٢>  "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

  )  أثيل هكسانويـل- ٢فوق أكسي ( ثنائي مثيل ٢،٥
  ثنائي أثيل هكسان-  ٢،٥

  ٣١١٣ ٢٥+ ٢٠+ ٥ق ع      ١٠٠ ≤

 ثنائـي مثيــل    - ٢،٥- هيدروفوق أكسي    ثنائي   ٢،٥
  ٣١٠٤   ٦ق ع  ١٨ ≥    ٨٢ ≤ هكسان

 ثالثـي مثيـــل    - ٣،٥،٥فوق أكسي   ( ثنائي   ٢،٥
  ثنائي مثيل هكسان- ٢،٥) هكسانويل

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤

 ثنائــي مثيـــل   - ١،١فوق أكسـي نيوهبتانوات    
  هيدروكسي بوتيل- ٣- 

  ٣١١٧ ١٠+ صفر ٨ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤

  ٣١١٦ ٢٥+ ٢٠+ ٧ق ع      ١٠٠ ≤ فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي مرييستيل

 معلق ثابت يف    ٤٢ ≤ "  
 املاء

  ٣١١٩ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع     

  ٣١١٥ صفر ١٠-  ٧ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ برتين)  نيوديكانويل فــوق أكسي أيسوبروبيل- ٢(ثنائي 

  ٣١١٦ ١٠+  صفر ٧ق ع      ١٠٠ ≤  نونانويل- ع- فوق أكسيد ثنائي 

  ٣١١٤ ١٥+ ١٠+ ٥ق ع      ١٠٠ ≤  أوكتانويل- ع- فوق أكسيد ثنائي 

 )٣( ٣١٠٢   ٥ق ع      ١٠٠- ٨٥>  ) فينوكسي إثيل-٢ (-فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي 

  ٣١٠٦   ٧ق ع  ١٥ ≥    ٨٥ ≤ "  

  ٣١١٧ ٢٠+ ١٥+ ٨ق ع    ٧٣ ≥  ٢٧ ≤ فوق أكسيد ثنائي بروبيونيل

  ٣١١٣ ١٥-  ٢٥-  ٣ق ع      ١٠٠ ≤  بروبيل- ع- سي ثاين كربونات ثنائي فوق أك

  ٣١١٣ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤ "  

 )١٧)(٣( ٣١٠٢   ٤ق ع      ١٠٠- ٧٢>  فوق أكسيد محض ثنائي سكسنيك

  ٣١١٦ ١٥+ ١٠+ ٧ق ع  ٢٨ ≥    ٧٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع     ١٨ ≥ ٨٢- ٥٢>  ) ثالثي مثيل هكسانويل-٣،٥،٥ (-فوق أكسيد ثنائي 

  ٣١١٩ ١٥+ ١٠+ ٨ق ع       معلق ثابت يف املاء٥٢ ≤ "  

  ٣١١٩ ١٥+ ١٠+ ٨ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢- ٣٨>  "  
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  خماطر إضافيـة
 ومالحظات

  ٣١١٩ ٢٥+ ٢٠+ ٨ق ع     ٦٢ ≥ ٣٨ ≤ "  

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٣٣ ≥ ٦٧ ≤ بوتريات أثيل) فوق أكسي أميل ثالثي (-  ثنائي - ٣،٣

  ٣١٠٣   ٥ق ع      ١٠٠- ٧٧>  بوتريات أثيل)  بوتيل ثالثيفوق أكسي (-  ثنائي -  ٣،٣

  ٣١٠٥   ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤ "  

  ٣١٠٦   ٧ق ع   ٤٨ ≥   ٥٢ ≤ "  

فـوق أكـسي    ١،٣ - )  فوق أكسي أثيل حلقي    ٢ (١- 
 بيفاالت بوتيالت أثيل ثنائي

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع    ١٠ ≥ ٤٥ ≥ ٥٢ ≤

  ٣١١٥ ١٠+  صفر ٧ق ع     ٢٩ ≥ ٧١ ≤ ثالثي هكسيل فوق أكسيد نيوديكانوات

  ٣١١٥ ١٥+  ١٠+  ٧ق ع    ٢٨ ≥  ٧٢ ≤ ثالثي هكسيل فوق أكسيد بيفاليت

 فوق أكسي نيوديكانوات بوتيـل      ١،١- هيدروكسي- ٣
 مثيل ثنائي

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع     ٢٣ ≥ ٧٧ ≤

  ٣١١٧ ٥+ ٥-  ٨ق ع     ٤٨ ≥ ٥٢ ≤ "  

  " 
 يف شكل معلق    ٥٢ ≤

 ثابت يف املاء
  ٣١١٩ ٥+ ٥-  ٨ق ع     

+ فوق أكسي ثاين كربونـات أيسوبروبيل بوتيـل ثانـوي        
فوق أكسي  + فوق أكسي ثاين كربونات ثنائـي بوتيل ثانوي        

 ثانـي كربونـات ثنائي أيسوبروبيل

≥ ٣٢ +   
≥ ١٨- ١٥  
≥ ١٥- ١٢ 

  ٣١١٥ ١٠-  ٢٠-  ٧ق ع     ٣٨ ≥

  "  ≥٢٨ ≤ + ٥٢   
 +≥ ٢٢ 

 )٣( ٣١١١ ١٠-  ٢٠-  ٥ق ع     

 )١٣( ٣١٠٩   ٨ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ هيدروفوق أكسيد أيسوبروبيل كوميل

 )١٣( ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠- ٧٢>   منتيل–هيدروفوق أكسيد بارا 

 )٢٧( ٣١٠٩   ٨ق ع     ٢٨ ≥ ٧٢ ≤ "  

  ٣١١٥ ٤٠+ ٣٥+ ٧ق ع    ٣٣ ≥  ٦٧ ≤ مثيل سيكلوهكسانون) أكاسيد(فوق أكسيد 

 )٣١( ٣١٠٩   ٨ق ع     ٧٠ ≥ )٣١(انظر املالحظة  ل أيسوبروبيل كيتونمثي) أكاسيد(فوق أكسيد 

نة  )١١( ٣١٠٣   ٢ق ع       فوق أكسيد عضوي، سائل، عّي

نـة، درجـة احلـرارة           فوق أكسيد عضوي، سائل، عّي
 مضبوطة

 )١١( ٣١١٣   ٢ق ع      

نة  )١١( ٣١٠٤   ٢ق ع       فوق أكسيد عضوي، صلب، عّي

 )١١( ٣١١٤   ٢ق ع        صلب، عّينـة، درجة احلرارة مضبوطةفوق أكسيد عضوي،
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 األكسيد الفوقي العضوي
  التركيـز

)٪( 

  دة التخفيفما
  النوع ألف

)٪( 

  مادة التخفيف
  النوع بـاء

)٪)(١( 

مادة 
  صلبة
  خاملة

)٪( 
  مـاء

)٪( 
  طريقـة
 التعبئة

درجة 
  حرارة
  الضبط

 )س˚(

درجة 
  حـرارة
  الطوارئ

 )س˚(

  الرقـم
  البنـد(

 )النوعي
  خماطر إضافيـة
 ومالحظات

  ٣١٠٧   ٨ق ع      ١٠٠ ≤  ثالث أوكسيبان١،٢،٤ خامس مثيل ٧ ،٧ ،٥ ،٣ ،٣

 )١٩)(١٤)(١٣( ٣١٠٥   ٧ق ع      ٤٣ ≤ محض فوق أكسي خليك، النوع دال، مثبت

 )١٩)(١٥)(١٣( ٣١٠٧   ٨ق ع      ٤٣ ≤ محض فوق أكسي خليك، النوع هاء، مثبت

 )١٩)(١٦)(١٣( ٣١٠٩   ٨ق ع      ٤٣ ≤ محض فوق أكسي خليك، النوع واو، مثبت

  ٣١١٨ ٤٠+ ٣٥+ ٨ق ع      ١٠٠ ≤ محض فوق أكسي اللوريك

 )١٣( ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠- ٥٦> هيدروفوق أكسيد بينانيل

  ٣١٠٩   ٨ق ع     ٤٤ ≥ ٥٦ ≤ "  

  ٣١٠٧   ٨ق ع    ٤٨ ≥  ٥٢ ≤ الثي فوق أكسي كربونات ث- بويل بويل أثري 

  ٣١٠٥   ٧ق ع      ١٠٠ ≤  رباعي مثيل بوتيل١،١،٣،٣فوق أكسيد بيفاالت

 فوق أكسي رباعي مثيل     ١،١،٣،٣ -٢فوق هكسانوات أثيل    
 بوتيل

≥ ١٠٠ 
  ٣١١٥ ٢٠+ ١٥+ ٧ق ع     

  ٣١١٥ ٥+ ٥-  ٧ق ع    ٢٨ ≥  ٧٢ ≤  رباعي مثيل بوتيل-١،١،٣،٣فوق أكسي نيوديكانوات 

 معلق ثابت يف    ٥٢ ≤ "  
 املاء

  ٣١١٩ ٥+ ٥-   ٨ق ع     

  ٣١١٥ ١٠+ صفر ٧ق ع    ٢٣ ≥  ٧٧ ≤   رباعي مثيل بوتيل١،١،٣،٣فوق أكسيد بيفاالت

ثالثي -  ثالثي مثيل٣،٦،٩-  ثالثي بريوكسونان- ١،٤،٧
 ثالثي بريوكسونان- ٣،٦،٩ثالثي مثيل - ٣،٦،٩أثيل

 )٢٨( ٣١٠٥   ٧ق ع     ٥٨ ≥ ٤٢ ≤

  ٣١١٠   ٨ع ق   ٦٥ ≥  ١٨ ≥ ١٧ ≤  "  
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 :٤-٢-٣-٥-٢ مالحظات على اجلدول

وجيب أن تكون درجة غليان مـادة       . ميكن دائماً االستعاضة عن مواد التخفيف من النوع باء مبواد ختفيف من النوع ألف               )١(
  .التسارع لألكسيد الفوقي العضويمن درجة حرارة االحنالل الذايت  س٦٠º التخفيف من النوع باء أعلى مبا ال يقل عن

  . يف املائة٤,٧ ≤ نسبة األكسجني املتاح  )٢(
  ).٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١النموذج رقم ( كعالمة خطر إضايف "EXPLOSIVE"" متفجرات"يلزم وضع بطاقة   )٣(
  .ميكن االستعاضة عن مادة التخفيف بثنائي فوق أكسيد بوتيل ثالثي  )٤(
  . يف املائة٩ ≤نسبة األكسجني املتاح   )٥(
  . يف املائة١٠≤ يف املائة من فوق أكسيد اهليدروجني ونسبة األكسجني املتاح ٩ ≤مع نسبة   )٦(
  .ال يسمح إال بالعبوات غري املعدنية  )٧(
  .، مع املاء أو بدونه يف املائة١٠,٧ ≤و يف املائة١٠> نسبة األكسجني املتاح   )٨(
  . مع املاء أو بدونه يف املائة،١٠ ≤نسبة األكسجني املتاح   )٩(
  . يف املائة، مع املاء أو بدونه٨,٢ ≤ نسبة األكسجني املتاح   )١٠(
  .١-٥-٢-٣-٥-٢انظر   )١١(
  . كغم للوعاء كحد أقصى خمصصة لألكاسيد الفوقية العضوية من النوع واو على أساس جتارب واسعة النطاق٢ ٠٠٠  )١٢(
  ).٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج رقم (خطر إضايف  كعالمة "CORROSIVE"" أكال"يلزم وضع بطاقة   )١٣(
  ).د (٢-٣-٣-٥-٢الصيغ التركيبية حلمض فوق أكسي اخلليك اليت تستويف املعايري املذكورة يف   )١٤(
  .)ه (٢-٣-٣-٥-٢عايري املذكورة يف الصيغ التركيبية حلمض فوق أكسي اخلليك اليت تستويف امل  )١٥(
  ).و (٢-٣-٣-٥-٢ي اخلليك اليت تستويف املعايري املذكورة يف الصيغ التركيبية حلمض فوق أكس  )١٦(
  .تقلل إضافة املاء إىل هذا األكسيد الفوقي العضوي من ثباته احلراري  )١٧(
  . يف املائة٨٠كعالمة خطر إضايف إذا كانت التركيزات أقل من " CORROSIVE" "أكال"ال يلزم وضع بطاقة   )١٨(
  ).احلموض(روجني واملاء واحلمض خماليط مع فوق أكسيد اهليد  )١٩(
  .مع مادة خمففة من النوع ألف، مع املاء أو بدونه  )٢٠(
  . يف املائة بالوزن، باإلضافة إىل أثيل برتين٢٥ ≥مع مادة خمففة من النوع ألف بتركيز   )٢١(
  .وتيل كيتون يف املائة بالوزن، باإلضافة إىل مثيل أيسوب١٩ ≥مع مادة خمففـة مـن النوع ألف بتركيز   )٢٢(
  . يف املائة٦< مع ثاين فوق أكسيد بوتيل ثالثي بتركيز   )٢٣(
  . يف املائة٨ ≤ أيسوبروبيل هيدروكسي برتيـن بتركيـز -٤- أيسوبروبيل هيدرو فوق أكسي -١مع   )٢٤(
  .س١١٠º> مادة خمففة من النوع باء درجة غلياهنا   )٢٥(
  .و فوق أكسيد يف املائة من اهليدر٠,٥< حتتوي على نسبة   )٢٦(
" أكّـال " فـي املائة، يلــزم وضــع بطاقـة خطـر إضــايف              ٥٦يف حالة التركيزات الـيت تزيد عـلى         )٢٧(

"CORROSIVE")  ٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج رقم.(  
 يف  يف املائـة ٩٥ يف املائة يف مادة التخفيف من النوع ألف بنسبة غليان تعادل ٧,٦ ≤نسبة األكسجني الفعال املتاح       )٢٨(

  .س٢٦٠º إىل س°٢٠٠النطاق احلراري من 
  .٢-٥ال ختضع الشتراطات هذه الالئحة التنظيمية بالنسبة للشعبة   )٢٩(
  .س١٣٠º>مادة ختفيف من النوع باء بدرجة غليان   )٣٠(
  . يف املائة٦,٧ ≤ أكسجني نشط  )٣١(
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-٢عضوية غري املدرجـة يف اجلـدول      تتوىل السلطة املختصة يف بلد املنشأ تصنيف األكاسيد الفوقية ال           ٥-٢-٣-٥-٢
 وتعيني بند نوعي هلا على أساس تقرير عن نتائج        T23 النقالة   الصهاريج أو يف توجيه     IBC520 أو يف توجيه التعبئة      ٤-٢-٣-٥

كما يرد ما جيـب تطبيقـه مـن إجـراءات     .  املبادئ اليت تطبق على تصنيف تلك املواد  ٣-٣-٥-٢وترد يف   . االختبارات
ويتعّين أن يتضمن . ، اجلزء الثايندليل االختبارات واملعايريرق االختبار واملعايري، ومثال لتقرير اختبار مناسب يف      التصنيف، وط 

 .بيان املوافقة التصنيف املقرر وشروط النقل ذات الصلة

يد الفوقية العـضوية    فيما يتعلق بعّينات األكاسيد الفوقية العضوية اجلديدة أو التركيبات اجلديدة من األكاس             ١-٥-٢-٣-٥-٢
، واليت ال تتوفر بشأهنا بيانات اختبار كاملة ومن املقرر نقلها إلجراء مزيد مـن االختبـارات                 ٤-٢-٣-٥-٢املدرجة يف اجلدول    

  :شريطة استيفاء الشروط التالية" أكسيد فوقي عضوي من النوع جيم"عليها وتقييمها، فإنه حيدد هلا أحد البنود املناسبة حتت بند 
  أن تشري البيانات املتاحة إىل أن العّينة لن تكون أشد خطورة من أكسيد فوقي عضوي من النوع باء؛  )أ(
انظر توجيـه التعبئـة الواجـب       ) (٢ق ع    ("OP2" العّينة معبأة وفقاً لطريقة التعبئة       تكونوأن    )ب(

   كغم؛١٠وأن تقتصر الكمية املوجودة يف كل وحدة نقل بضائع على ) التطبيق
تشري البيانات املتاحة إىل أن درجة حرارة الضبط، إن وجدت، منخفضة بقدر كاف ملنـع               وأن    )ج(

 .أي احنالل خطر وعالية بقدر كاف ملنع أي فصل خطر لألطوار

 مبادئ تصنيف األكاسيد الفوقية العضوية  ٣-٣-٥-٢

ويـرد فــي   . ويةيشري هذا الفرع حصراً إىل اخلواص احلامسة فـي تصنيف األكاسيد الفوقية العض             :مالحظة
 رسم ختطيطي يبني مبادئ التصنيف يف شكل أسئلة مرتبة داخل مربعات وتتعلق باخلواص احلامسـة، مـع                  ١-٥-٢الشكل  

وترد الطرق املناسبة لالختبار مع معايري التقييم املالئمـة يف          . وينبغي أن حتدد هذه اخلواص بالتجربة     . اإلجابات املمكنة عنها  
 .ري، اجلزء الثايندليل االختبارات واملعاي

جيب اعتبار أن أي صيغة تركيبية ألكاسيد فوقية عضوية تنطوي على خواص انفجارية إذا كان مـن                   ١-٣-٣-٥-٢
  .املمكن أن تنفجر أو حتترق باحتدام لدى اختبارها يف املخترب أو أن تبدي أثراً عنيفاً عند التسخني حتت ظروف االحتباس

على تصنيف الصيغ التركيبية لألكاسيد الفوقية العـضوية غـري املدرجـة يف             تطبق املبادئ التالية      ٢- ٣- ٣- ٥- ٢
  :٤- ٢- ٣- ٥- ٢اجلدول 

تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت ميكن أن تنفجر أو أن حتترق باحتدام بالصورة املعبأة هبـا                  )أ(
ـ        (٢-٥للنقل، حيظر نقلها بعبوهتا هذه يف إطار الشعبة          ن تعرَّف بأهنا أكسيد فوقي عـضوي م

  ؛)١-٥-٢بالشكل " ألف"النوع ألف، مربع اخلروج 
تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت تتميز خبواص انفجارية وال تنفجر وال حتترق باحتدام لدى                )ب(

تعبئتها للنقل، لكن ميكن أن حيدث هلا انفجار حراري يف العبوة، يتعّين أن حتمل بطاقـة متييـز                  
وجيوز ). ٢-٢-٢-٢-٥، انظر   ١النموذج رقم    ("EXPLOSIVE"" متفجرات"اخلطر اإلضايف   

 كغم ما مل يتعّين ختفـيض احلـد         ٢٥تعبئة األكسيد الفوقي العضوي هذا يف مقادير تصل إىل          
تعرف بأهنا أكسيد فـوقي     (األقصى للوزن الستبعاد حدوث انفجار أو احتراق حمتدم يف العبوة           

  ؛)١-٥-٢بالشكل " باء"عضوي من النوع باء، مربع اخلروج 
تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت تتميز خبواص انفجارية جيوز نقلها دون أن حتمل بطاقـة                 )ج(

 وذلك عندما ال تكون املـادة بالـصورة         "EXPLOSIVE"" متفجرات"تعريف باخلطر اإلضايف    
عرضة لالنفجار أو االحتراق احملتدم أو حلدوث انفجـار         )  كغم ٥٠حبد أقصى   (املعبأة هبا للنقل    
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-٢بالـشكل   " جيم"تعرف بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع جيم، مربع اخلروج           (اري  حر
  ؛)١-٥

  :تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا  )د(
  تنفجر جزئياً، وال حتترق وال تبدي أي آثار عند التسخني يف ظروف االحتباس؛   `١`
 ق، وحتترق ببطء وال تبدي آثاراً عنيفـة عنـد التـسخني يف ظـروف              أو ال تنفجر على اإلطال      `٢`

  االحتباس؛ 
أو ال تنفجر وال حتترق على اإلطالق وتبدي آثاراً متوسطة احلـدة عنـد التـسخني يف            `٣`

 ظروف االحتباس؛

وتعرف بأهنا أكسيد فوقي    ( كغم   ٥٠يسمح بنقلها يف عبوات ال تتجاوز كتلتها الصافية         
 ؛)١-٥-٢الشكل " دال"ل، مربع اخلروج عضوي من النوع دا

 تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا ال تنفجـر وال حتتـرق       )ه(
باحتدام على اإلطالق وال تبدي إال أثراً ضعيفاً أو ال تبدي أي أثر عند التـسخني يف ظـروف            

تعرف بأهنا أكسيد فـوقي     ( لتراً   ٤٥٠/ كغم ٤٠٠االحتباس، جيوز نقلها يف عبوات ال تتجاوز        
  ؛)١-٥-٢بالشكل " هـاء"عضوي مـن النـوع هـاء، مربع اخلروج 

تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا ال تنفجـر يف حالتـها                   )و(
و ال تبدي أي أثر عنـد       التجويفية وال حتترق باحتدام على اإلطالق وال تبدي إالّ أثراً ضعيفاً أ           

التسخني يف ظروف االحتباس وال تكون هلا إالّ قوة تفجريية بسيطة أو ال تكون هلا قوة تفجريية                 
تعـرف  (على اإلطالق، ميكن النظــر يف نقلها يف حاويات وسيطة للسوائب أو يف صهاريج              

وفيما يتعلق  ؛  )١-٥-٢بالشكل  " واو"بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع واو، مربع اخلروج          
  ؛١٣-١-٢-٤ و٧-١-٤باالشتراطات اإلضافية، انظر 

تركيبة األكسيد الفوقي العضوي اليت يتبني أثناء اختبارها يف املخترب أهنا ال تنفجـر يف حالتـها                   )ز(
التجويفية وال حتترق باحتدام على اإلطالق وال تبدي أي أثر عند التسخني يف ظروف االحتباس               

درجة (، شريطة أن تكون التركيبة مستقرة حرارياً        ٢-٥عفى من الشعبة    وال أي قوة تفجريية، ت    
وأن تـستخدم   )  كغم ٥٠ أو أكثر بالنسبة لعبوة وزهنا       س°٦٠حرارة االحنالل الذايت التسارع     

تعّرف بأهنا أكسيد فـوقي     (بالنسبة للتركيبة السائلة مادة ختفيف من النوع ألف لرتع احلساسية           
وإذا مل تكـن التركيبـة      ). ١-٥-٢بالشكل  " زاي" اخلروج   عضوي مـن النوع زاي، مربع    

مستقرة حرارياً أو إذا ما استخدمت مادة ختفيف خالف النوع ألف لرتع احلساسية، تعـرف               
  .الصيغة بأهنا أكسيد فوقي عضوي من النوع واو
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  رسم ختطيطي لتصنيف األكاسيد الفوقية العضوية: ١- ٥- ٢الشكل 

  

  ٩املربع 

 ١ املربع

 عم ن١-١

  ال٢-٢

 ال٢-٦

ُيقبل للنقل يف عبوات 
 ةالصافيكتلتها  تزيدال 

   كغم٥٠على 

 األكسيد الفوقي العضوي

هل ينشر أي 
 التهاب حيدث؟

هل ميكن أن
يلتهب يف عبوة 

 النقل؟

هل ميكن أن ينشر
أي احتراق حيدث؟

هل ميكن أن 
احتراقنشر أي ي

  حيدث؟

هل ميكن أن 
نشر أي احتراقي

  ؟حيدث

هل حيترق
بسرعة يف 
 العبوة؟

ما تأثري تسخينه يف
ظروف االحتواء 

 املعرف؟

 ؟املعرَّفظروف االحتواء ما تأثري تسخينه يف

ما تأثري تسخينه يف 
ظروف االحتواء 

  املعرَّف؟

ال ُيقبل للنقل 
 يف هذه العبوة

ُيقبل للنقل يف عبوات ال
 على ة الصافيكتلتهاتزيد 
 كغم مع وضع بطاقـة٢٥

 'متفجر'خطـر إضايف

ُيقبل للنقل يف عبوات 
 ةالصافيكتلتها تزيدال 

   كغم٥٠على

هل ميكن أن
نفجر يف عبوة ي

  النقل؟

  انتقل إىل
   ١١املربع 

  نعم١- ٢

٢املربع  ال٣- ١

 ٣ املربع

  ٤املربع 

  ٥ املربع 

٦املربع

 ٧املربع

 ٨املربع

 ١٠املربع 

  نعم بسرعة١-٣

٢-٣
٣-٣

 نعم ببطء
 ال

١-٤ 
٢- ٤  نعم بسرعة

٣- ٤

١- ٥ 
  نعم بسرعة

٢- ٥،
 نعم ببطء

 ال٣- ٥
  نعم١- ٦

١-٧ 
 شديد

  متوسط٢-٧
  منخفض٣- ٧
 شديد١-٨  ال٤-٧

   متوسط٢-٨
  منخفض٣- ٨
  ال٤-٨

 شديد١- ٩

 متوسط٢-٩

 منخفض٣- ٩
  ال٢-١٠ ال٤- ٩

مربع اخلروج  نعم١-١٠
  ألف

مربع اخلروج
  باء

اخلروج مربع
  جيم

مربع اخلروج 
  دال

   جزئيا٢ً- ١

  نعم ببطء
  ال
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  )تابع( لتصنيف األكاسيد الفوقية العضوية رسم ختطيطي: ١- ٥- ٢الشكل 

  ٩من املربع   

  

ما هي قدرته
  االنفجارية؟

ما هو تأثري التسخني 
يف ظروف االحتواء 

  املعرَّف؟

يقبل للنقل يف عبوات ال تزيد
  لترا٤٥٠ً كغم أو ٤٠٠على 

ميكن النظر يف نقله يف حاويات 
  ينظر يف إعفائه  سوائب وسيطة أو صهاريج

ُيزمع نقل األكسيد يفهل 
حاويات سوائب وسيطة أو 

  صهاريج أو إعفاؤها؟
  

 ١١املربع

  نعم١-١١

  ال٢- ١١

 ١٢املربع

   ال٣- ١٢  غري منخفضة١-١٢

 ١٣املربع    منخفضة٢-١٢

   منخفضة١- ١٣

   ال٢- ١٣

 مربع اخلروج زاي مربع اخلروج واو  مربع اخلروج هاء
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 اشتراطات ضبط درجة احلرارة  ٤- ٣- ٥- ٢
  :ختضع األكاسيد الفوقية العضوية التالية لضبط درجة احلرارة أثناء النقل  ١-٤-٣-٥-٢

تـسارع  األكاسيد الفوقية العضوية من النوعني باء وجيم اليت تكون درجة حرارة احنالهلا الذايت ال      )أ(
   أو أقل؛ س°٥٠

واألكاسيد الفوقية العضوية من النوع دال اليت تظهر تأثرياً متوسطاً عند تـسخينها يف ظـروف                  )ب(
 أو أقل أو اليت تظهر تـأثرياً  س°٥٠ واليت تكون درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع        )١(االحتباس

وتكون درجة حـرارة احنالهلـا      ضعيفاً أو ال تظهر أي تأثري عند تسخينها يف ظروف االحتباس            
   أو أقل؛س°٤٥الذايت التسارع 

واألكاسيد الفوقية العضوية من النوعني هاء وواو اليت تكون درجة حـرارة احنالهلـا الذاتــي           )ج(
 . أو أقلس°٤٥التسارع 

، اجلزء الثاين،   ايريدليل االختبارات واملع  ترد طرق االختبار لتعيني درجة حرارة االحنالل الذايت التسارع يف             ٢-٤-٣-٥-٢
  .وجيرى االختبار الذي يقع عليه االختيار بشكل يراعي حجم ومادة الطرد املقرر نقله. ٢٨الفرع 

. ٤-٣٢، اجلزء الثالث، الفـرع      دليل االختبارات واملعايري  ترد طرق االختبار لتعيني القابلية لاللتهاب يف          ٣-٤-٣-٥-٢
باسـتخدام  ) وميـضها (تفاعل بشدة عند تسخينها، يوصى بتحديد نقطة اشتعاهلا         ونظراً ألن األكاسيد الفوقية العضوية قد ت      

 .ISO 3679عّينات صغرية احلجم على النحو املبني يف معيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

 نزع حساسية األكاسيد الفوقية العضوية  ٥-٣-٥-٢
 الفوقية العضوية يف حاالت كثرية باستعمال سوائل        لضمان السالمة أثناء النقل، ترتع حساسية األكاسيد        ١-٥-٣-٥-٢

وحيثما اشترطت نسبة مئوية من مادة ما، فإهنا تعين النسبة املئويـة  . أو مواد صلبة عضوية، أو مواد صلبة غري عضوية، أو ماء 
انسكاب أو  وبوجه عام، جيري نزع احلساسية بشكل يضمن، إذا ما حدث           . ، مقربة إىل أقرب رقم صحيح     )بالوزن(بالكتلة  

  .حريق، عدم تركّز األكسيد الفوقي العضوي بدرجة خطرية
ما مل ينص على غري ذلك بالنسبة لكل تركيبة من تركيبات األكاسيد الفوقية العضوية، تنطبق التعـاريف                   ٢-٥-٣-٥-٢

  :التالية على مواد التخفيف املستعملة لرتع احلساسية
ية متوافقة مع األكسيد الفوقي العضوي املعين وال         هي سوائل عضو   مواد التخفيف من النوع ألف      )أ(

وميكن استخدام مواد التخفيف من النوع ألف لرتع حـساسية          . س°١٥٠تقل درجة غلياهنا عن     
  مجيع األكاسيد الفوقية العضوية؛

 هي سوائل عضوية متوافقة مع األكسيد الفوقي العـضوي املعـين،            مواد التخفيف من النوع باء      )ب(
) وميـضها (، وال تقل نقطة اشتعاهلا   س°٦٠ ولكنها ال تقل عن      س°١٥٠اهنا عن   وتقل درجة غلي  

وميكن استخدام مواد التخفيف من النوع باء لرتع حساسية مجيع األكاسيد الفوقيـة             . س°٥عن  
 من درجة حرارة االحنـالل      س°٦٠العضوية شريطة أن تكون درجة غلياهنا أعلى مبا ال يقل عن            

 . كغم٥٠ عبوة زنة يف) SADT(الذايت التسارع 

جيوز أن تضاف إىل تركيبة األكسيد الفوقي العضوي مواد ختفيف من أنواع أخرى غري النوع ألـف أو                    ٣-٥-٣-٥-٢
بيد أن االستعاضة عن مادة التخفيف من النـوع  .  شريطة أن تكون متوافقة معها    ٤-٢-٣-٥-٢النوع باء، حسبما ورد يف      

ادة ختفيف أخرى ذات خواص خمتلفة يقتضي إعادة تقييم تركيبـة األكـسيد الفـوقي               ألف أو النوع باء، كلياً أو جزئياً، مب       
 .٢-٥العضوي طبقاً إلجراءات القبول العادية بالنسبة للشعبة 

 ٤-٢-٣-٥-٢ جيوز استعمال املاء فقط لرتع حساسية األكاسيد الفوقية العضويـة املدرجـة فـي اجلـدول             ٤-٥-٣-٥-٢
 .شكل معلقاً ثابتاً يف املاءأو أهنا ت أهنا مع ماء ٥-٢-٣-٥-٢وافقة املقدمة طبقاً للفقرة أو اليت يعلن يف شهادة امل

جيوز استخدام مواد صلبة عضوية وغري عضوية لرتع حساسية األكاسيد الفوقية العـضوية، شـريطة أن                  ٥-٥-٣-٥-٢
 .تكون متوافقة معها

ليت ال تؤثر تأثرياً ضاراً على االستقرار احلراري ونوع املخـاطر           املواد السائلة والصلبة املتوافقة هي املواد ا        ٦-٥-٣-٥-٢
.لتركيبة األكسيد الفوقي العضوي

_________________  
 .واملعايري، اجلزء الثاين على النحو الذي حتدده جمموعة االختبارات هاء املبينة يف دليل االختبارات  )١(
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  ٦- ٢الفصل 
   املواد السمية واملواد املعدية- ٦الرتبة 

  ملحوظات متهيدية

أو املعدية، ينظر   الكائنات الدقيقة والكائنات احلية املعدلة جينياً اليت ال ينطبق عليها تعريف املادة السمية                :١ مالحظة
 .٣٢٤٥ وإدراجها حتت رقم األمم املتحدة ٩يف تصنيفها يف الرتبة 

التكسينات املستخلصة من مصادر نباتية أو حيوانية أو بكتريية اليت ال حتتوي علـى أي مـواد معديـة أو                      :٢مالحظة 
 وإدراجها حتت رقـم األمـم املتحـدة         ١-٦تكسينات موجودة يف مواد ليست ضمن املواد املعدية، ينظر يف تصنيفها يف الشعبة              

٣١٧٢. 

 تعاريفال  ١-٦-٢

 : إىل شعبتني كما يلي٦تنقسم الرتبة   

 املواد السمية  ١-٦الشعبة   )أ(

هي مواد ميكن أن تتسبب يف الوفاة أو يف أذى خطري أو يف اإلضرار بصحة اإلنسان يف حالـة                   
 ابتالعها أو استنشاقها أو تالمسها مع اجللد؛

 املواد املعدية  ٢-٦الشعبة   )ب(

والكائنـات  . هي مواد يعرف عنها أو يتوقع على حنو معقول أهنا حتتوي على كائنات ممرضـة              
 والطفيليـات   والريكتـسّيات تـشمل البكترييـا والفريوسـات       (املمرضة هي كائنات دقيقة     

 . ، أو عوامل كالربيونات، ميكن أن تسبب أمراضاً يف البشر أو يف احليوانات)والفطريات

 املواد السمية  ١-٦الشعبة   ٢-٦-٢

 تعاريف  ١-٢-٦-٢

  :ألغراض هذه الالئحة  
 هي جرعة املادة املأخوذة عن طريـق        احلادة للسمية الفموية  )اجلرعة القاتلة للنصف  ( (LD50))٥٠ج ق (  ١-١-٢-٦-٢

ج (ويعرب عن قيمة    . بيضاء يوماً لنصف عدد الفئران ال     ١٤الفم واحملسوبة بطريقة إحصائية، اليت يتوقع أن تسبب الوفاة خالل           
  .بداللة كتلة مادة االختبار بالنسبة إىل كتلة حيوان االختبار ويعرب عن النتائج باملليغرام لكل كيلوغرام من وزن اجلسم) ٥٠ق
 هي جرعة املادة املأخوذة عن طريق التالمس املتواصل          للسمية احلادة عن طريق اجللد     (LD50))٥٠ج ق (  ٢-١-٢-٦-٢
 يوماً لنصف عدد احليوانـات      ١٤مع البشرة العارية لألرانب البيضاء، اليت تسبب الوفاة على األرجح خالل             ساعة   ٢٤ ملدة

وجيب أن يكون عدد احليوانات املختربة كافياً إلعطاء نتائج معنوية إحصائياً، وأن يتفق مـع األسـاليب الدوائيـة                   . املختربة
 .غرام لكل كيلوغرام من وزن اجلسمويعرب عن النتائج بامللي. السليمة) األقرباذينية(

 أو الغبار، الـذي تستنـشقه       الرذاذ هي تركيز البخار أو      للسمية احلادة باالستنشاق  ) LC50 ()٥٠رق(  ٣-١-٢-٦-٢
 ١٤الفئران البيضاء الصغرية والكبرية من الذكور واإلناث على السواء ملدة ساعة واحدة فيسبب املوت على األرجح خـالل                 

 يف املائة على األقل من وزهنا اإلمجايل يف         ١٠وجيب اختبار املادة الصلبة إذا كانت نسبة        . حليوانات املختربة يوماً لنصف عدد ا   
 ميكـرون أو    ١٠شكل غبار قابل لالستنشاق، على سبيل املثال إذا كان القطر الدينامي اهلوائي لذلك املكون اجلسيمي يبلغ                 
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وجيـب أن   .  يف حالة التسرب يف ظروف االحتواء أثناء النقـل         رذاذلد منه   وجيب اختبار السائل إذا كان يرجح أن يتو       . أقل
 يف املائة من العّينة املعدة الختبارات السمية باالستنشاق من املادة الصلبة أو السائل واقعة يف                ٩٠تكون نسبة وزنية تزيد على      

 أو  والـرذاذ غرام لكل لتر من اهلواء يف حالة األغربة         ويعرب عن النتائج بامللي   . النطاق القابل لالستنشاق على النحو املبني أعاله      
 .يف حالة األخبرة) أجزاء يف املليون(باملليلتر لكل متر مكعب من اهلواء 

 تعيني جمموعات التعبئة  ٢-٢-٦-٢

، مبا يف ذلك مبيدات اآلفات، على جمموعات التعبئة الثالث وفقـاً لدرجـة              ١-٦توزع مواد الشعبة      ١-٢-٢-٦-٢
 :سمية أثناء النقل، على النحو التايلخطورهتا ال

  ملواد واملستحضرات اليت تنطوي على درجة عالية جداً من خطر السمية؛:  `١` جمموعة التعبئة  )أ(
  املواد واملستحضرات اليت تنطوي على درجة مسية شديدة؛:  `٢` جمموعة التعبئة  )ب(
 .على خطر مسية منخفض نسبياًاملواد واملستحضرات اليت تنطوي :  `٣`جمموعة التعبئة   )ج(

لدى القيام هبذا التصنيف، تؤخذ يف االعتبار التأثريات املعروفة يف اإلنسان يف حاالت التسمم العرضي                  ٢-٢-٢-٦-٢
واخلصائص املميزة لكل مادة على حدة، كاحلالة السائلة، وارتفاع درجة التطاير، وأي ميول خاصـة للنفـاذ، والتـأثريات                   

  .البيولوجية اخلاصة
يف حالة عدم معرفة تأثريات املادة يف اإلنسان، يتعّين التصنيف على أساس بيانات التجارب اليت أجريت             ٣-٢-٢-٦-٢

 :وهذه السبل هي التعّرض عن طريق ما يلي. وتدرس ثالثة سبل ممكنة لدخول املادة. على احليوانات

   بالفم؛االبتالع  )أ(
  والتالمس مع اجللد؛  )ب(
  . أو األخبرةالرذاذ أو ربةاألغواستنشاق   )ج(

.  وصف الختبارات مناسبة جترى على احليوانات ملختلف سـبل التعـّرض           ١-٢-٦-٢يرد يف الفقرة      ١-٣-٢-٢-٦-٢
 .وعندما تظهر مادة ما درجة خمتلفة من السمية لسبيلني أو أكثر من سبل التعّرض، تعّين أعلى درجة خطر تبينها االختبارات

 .التالية املعايري اليت تطبق لتصنيف املادة تبعاً لدرجة السمية اليت تظهرها يف مجيع سبل التعّرض الثالثةتبني الفقرات   ٤-٢-٢-٦-٢

يبني اجلدول التايل معايري التصنيف للـسبيل الفمـوي والـسبيل اجللـدي وكـذلك الستنـشاق                   ١-٤-٢-٢-٦-٢
  .والرذاذ األغربة

  والرذاذة اجللد وباستنشاق األغربة معايري تصنيف نفاذ املواد باالبتالع بالفم ومبالمس

جمموعة 
 التعبئة

السمية عند النفاذ عن طريق 
 )كغم/ملغ (٥٠الفم ج ق

السمية عند النفاذ عن 
 ٥٠طريق اجللد ج ق

 )كغم/ملغ(

السمية عند النفاذ باستنشاق 
 ٥٠رق والرذاذاألغربة 
 )كغم/ملغ(

`٠,٢ ≤ ٥٠ ≤ ٥,٠  ≤  `١ 

 ٢,٠ ≤ و٠,٢ > ٢٠٠ ≤ و٥٠ > ٥٠ ≤ و٥,٠ > `٢`

 ٤,٠ ≤ و٢,٠ > ١ ٠٠٠ ≤ و٢٠٠ > ٣٠٠ ≤ و٥٠ > )أ(`٣`

 كانت بيانات مسيتها تنـاظر القـيم        ولوحىت  ` ٢`تدرج مواد الغازات املسّيلة للدموع يف جمموعة التعبئة           )أ(
 .`٣`الواردة يف جمموعة التعبئة 
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 إىل )٥٠رق( باالستنشاق ورذاذهابارها ، واليت تؤدي درجة مسية غ٨املواد املستوفية ملعايري الرتبة   :مالحظة
 إال إذا كانت مسيتها باالبتالع بالفم أو بالتالمس مع اجللد ١- ٦، ال تدرج يف الشعبة `١`تصنيفها يف جمموعة التعبئة 

 عند االقتـضاء    ٨ويف غري ذلك من احلاالت تدرج يف الرتبة         . `٢`أو  ` ١`تقع على األقل يف نطاق جمموعة التعبئة        
  ).٣- ٢- ٨- ٢انظر (

 على  ١- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢تقوم املعايري املتعلقة بسمية استنشاق األغربة والرذاذ الواردة يف الفقرة             ٢-٤-٢-٢-٦-٢
ولكن إذا مل تتوافر    . بعد ساعة تعّرض واحدة، وتستخدم هذه املعلومات إذا ما كانت متاحة           )٥٠رق(أساس بيانات   

، فإنه ميكن ضرب هذه األرقام بأربعــة        والرذاذ لألغربة   بعد التعّرض ملدة أربع ساعات     )٥٠رق(سوى بيانات عن    
 يعترب معادالً x٤)  ساعات٤بعد  ()٥٠رق(واالستعاضـة حباصل الضرب يف املعايري املبينة أعاله، أي أن حاصل ضرب 

 ).بعد ساعة واحدة ()٥٠رق(لقيمة 

إىل " V"ة التالية، حيث يرمـز احلـرف        تصنف السوائل اليت تنطلق منها أخبرة مسية يف جمموعات التعبئ           ٣-٤-٢-٢-٦-٢
  : وحتت الضغط اجلويس°٢٠باملليلترات لكل متر مكعب عند درجة حرارة ) درجة التطاير(تركيز البخار املشبع يف اهلواء 

  ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ ≤ )٥٠رق( و،)٥٠رق( ١٠ ≥" V"إذا كان :  `١`جمموعة التعبئة   )أ(
 ، وال تستويف٣م/ مل٣ ٠٠٠ ≤ )٥٠رق( و،)٥٠قر( ≥" V"إذا كان   :`٢`جمموعة التعبئة   )ب(

  ؛`١`املعايري احملددة جملموعة التعبئة 
 ٥ ٠٠٠ ≤ )٥٠رق( و ،)٥٠رق() ُخمـس  (١/٥ ≥" V"إذا كان     :)١(`٣`جمموعة التعبئة     )ج(

  .`٢`أو ` ١`تستويف املعايري احملددة جملموعيت التعبئة  ، وال٣م/مل
 برسم بياين لتـسهيل     ٣- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢ عن املعايري الواردة يف      ، مت التعبري  ١- ٦- ٢يف الشكل     ٤-٤-٢-٢-٦-٢

ومع ذلك، ومبا أن استعمال الرسوم البيانية يرتكز على أرقام تقريبية، يلزم التحقق من املواد الواقعة            . عملية التصنيف 
  .إما على اخلطوط الفاصلة بني جمموعات التعبئة أو بالقرب منها وذلك باستعمال معايري رقمية

  

_________________  
 كانت بيانات مسيتها تناظر القيم الـواردة يف جمموعـة         ولوحىت  ` ٢`لة للدموع يف جمموعة التعبئة      تدرج مواد الغازات املسيّ     )١(

 .`٣`التعبئة 
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  اخلطوط الفاصلة بني جمموعات التعبئة: مسية االستنشاق: ١- ٦- ٢شكل ال

 على أسـاس بيانـات      ٣-٤-٢-٢-٦-٢وضعت املعايري املتعلقة بسمية استنشاق األخبرة الواردة يف           ٥-٤-٢-٢-٦-٢
بيانـات  غري أنه إذا مل تتـوافر سـوى         . بعد ساعة تعـّرض واحدة، وتستخدم هذه املعلومات إذا ما كانت متاحة          ) ٥٠رق(
 بعد التعّرض لألخبرة ملدة أربع ساعات، فإنه ميكن ضرب هذه األرقام باثنني واالستعاضة بالنتيجة يف املعـايري املبينـة       )٥٠رق(

 ).بعد ساعة واحدة ()٥٠رق(  يعادل٢× )  ساعات٤بعد  ()٥٠رق(أعاله، أي أن 

تعبئة وفقـاً ملـا هـو وارد يف         تصنف خماليط السوائل السمية باالستنشاق يف جمموعات ال        ٦- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢
 .٨- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢ أو يف الفقرة ٧- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢  الفقرة

 ٣م/التطاير مل
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 `٣`جمموعة التعبئة

 `٢`جمموعة التعبئة

 `١`جمموعة التعبئة

            ً      ال يشكل خطرا  للنقل
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مادة من املواد السمية اليت يتألف منها املخلـوط، ميكـن     لكل   )٥٠رق(يف حالة توافر بيانات عن قيمة         ٧-٤-٢-٢-٦-٢
  :حتديد جمموعة التعبئة على النحو التايل

  :عمال املعادلةللمخلوط باست (LC50)) ٥٠رق(تقدير قيمة   )أ(
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1
  (mixture) LC  

   للمخلوط؛iكسر الوزن اجلزيئي الغرامي من املكّون   =  fi    :حيث  
    LC50i  =   متوسط(LC50)للمكون ٣م/ بامللل i؛  

  :تقدير درجة تطاير كل مكون حيتوي عليه املخلوط باستعمال املعادلة  )ب(

كيلوباسكال عند درجة    معرباً عنه بال   iالضغط اجلزئي للمكون      =  Pi    :حيث 
  واحد؛  وضغط جويس°٢٠

  :باستعمال املعادلة (LC50) إىل قيمة R حساب نسبة التطاير  )ج(

 حتـدد جمموعـة التعبئـة       Rوالنسبة  ) للمخلوط) (LC50(باستعمال القيم احملسوبة لكل من        )د(
  :للمخلوط

  ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ ≤) املخلوط ((LC50)، و١٠ ≥ R :`١`جمموعة التعبئة   `١`  
، وال تستويف ٣م/ مل٣ ٠٠٠ ≤) املخلوط ((LC50)، و١ ≥ R: `٢`جمموعة التعبئة   `٢`  

  ؛`١`املعايري احملددة جملموعة التعبئة 
، ٣م/ مل ٥ ٠٠٠ ≤) املخلوط ((LC50)، و )ُخمس(١/٥ ≥ R: `٣`جمموعة التعبئة     `٣`  

  .`٢`أو ` ١`وال تستويف املعايري احملددة جملموعيت التعبئة 
 بشأن املكونات السمية، ميكن تصنيف املخلوط يف جمموعة تعبئـة  (LC50)إذا مل توجد بيانات عن قيمة         ٨-٤-٢-٢-٦-٢

ولدى استخدام اختبارات العتبة هذه، ينبغي تعيني أشد جمموعات التعبئة          . على أساس االختبارات املبسطة التالية لعتبة السمية      
  .تقييداً واستخدامها يف نقل املخلوط

  :إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني` ١`ملخلوط يف جمموعة التعبئة ال يصنف ا  )أ(
 ٣م/ مـل  ١ ٠٠٠تبخر عّينة من املخلوط السائل وختفف باهلواء لتهيئة جو اختبار مكون من               `١`

جلـو  ) مخسة ذكور ومخس إناث   (من املخلوط املبخر يف اهلواء، وتعّرض عشرة فئران بيضاء          
ويف حالة موت مخسة فئران أو      .  يوماً ١٤ واحدة وتظل حتت املراقبة مدة       االختبار ملدة ساعة  

  ؛٣م/ مل١ ٠٠٠ ال تتجاوز (LC50)أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض للمخلوط قيمة 
 س٢٠ºختفف عّينة من البخار الذي يكون يف حالة توازن مع املخلوط السائل عند درجة                 `٢`

مخسة (وتعّرض عشرة فئران بيضاء . يئة جو اختبارمع تسعة أحجام متساوية من اهلواء لته 
.  يومـاً  ١٤جلو االختبار ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة          ) ذكور ومخس إناث  
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ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلـوط درجـة                
  للمخلوط؛(LC50) أمثال قيمة ١٠تطاير تعادل أو تتجاوز 

 إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني، وال يفي        ` ٢`يصنف املخلوط يف جمموعة التعبئة      ال    )ب(
 :`١`باملعايري الالزمة جملموعة التعبئة 

تبخر عّينة من املخلوط السائل وختفف بـاهلواء لتهيئـة جـو اختبـار مكـون مـن                    `١`
مخسة ذكور  (ان بيضاء   وتعّرض عشرة فئر  .  من املخلوط املبخر يف اهلواء     ٣م/مل ٣ ٠٠٠

ويف حالة .  يوما١٤ًجلو االختبار ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة       ) ومخس إناث 
 ال  (LC50)موت مخسة فئران أو أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلـوط قيمـة               

  ؛٣م/ مل٣ ٠٠٠تتجاوز 
 س٢٠ºالسائل عند درجة    تستخدم عّينة من البخار الذي يكون يف حالة توازن مع خليط              `٢`

جلو االختبار  ) مخسة ذكور ومخس إناث   (وتعّرض عشرة فئران بيضاء     . لتهيئة جو اختبار  
ويف حالة موت مخسة فئران أو أكثر       .  يوماً ١٤ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة        

 (LC50)خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلوط درجة تطاير تعادل أو تتجـاوز قيمـة               
 لمخلوط؛ل

إال إذا كان مستوفياً لكال املعيارين التاليني، وال يفي         ` ٣`ال يصنف املخلوط يف جمموعة التعبئة         )ج(
 :`٢`أو ` ١`باملعايري الالزمة جملموعيت التعبئة 

تبخر عّينة من املخلوط السائل وختفف بـاهلواء لتهيئـة جـو اختبـار مكـون مـن                    `١`
مخسة ذكور  (وتعّرض عشرة فئران بيضاء     . اهلواء من املخلوط املبخر يف      ٣م/مل ٥ ٠٠٠

ويف حالة .  يوما١٤ًجلو االختبار ملدة ساعة واحدة وتظل حتت املراقبة ملدة       ) ومخس إناث 
 ال  (LC50)موت مخسة فئران أو أكثر خالل فترة املراقبة، يفترض أن للمخلـوط قيمـة               

 ؛٣م/ مل٥ ٠٠٠تتجاوز 

 ١ ٠٠٠ ذا كان تركيز البخار يساوي أو يتجـاوز     يقاس ضغط خبار املخلوط السائل، وإ       `٢`
 (LC50)قيمة  ) ُخمس (١/٥، يفترض أن للمخلوط درجة تطاير تعادل أو تتجاوز          ٣م/مل

 .للمخلوط

 طرق تعيني السمية الفموية واجللدية للمخاليط  ٣-٢-٦-٢

وفقاً ملعايري السمية الفمويـة     وتعيني جمموعات التعبئة املناسبة هلا       ١-٦عند تصنيف املخاليط يف الشعبة        ١-٣-٢-٦-٢
 .للمخلوط (LD50) )٥٠ج ق(، يلزم حتديد اجلرعة السمية احلادة ٢-٢-٦-٢واجللدية الواردة يف 

 هلذه املـادة معروفـة، ميكـن        )٥٠ج ق (عندما حيتوي املخلوط على مادة فعالة واحدة، وتكون قيمة            ٢-٣-٢-٦-٢
طريقة التالية وذلك يف حالة عدم وجود بيانات موثوقة عن السمية الفموية             الفموية أو اجللدية بال    )٥٠ج ق (احلصول على قيمة    

  :واجللدية احلادة للمخلوط الفعلي املقرر نقله
  ١٠٠ ×للمادة الفعالة ) (LD50 ٥٠ج ق  

   ____________________________= للمستحضر ) LD50 ()٥٠ج ق(قيمة   
  النسبة املئوية الوزنية للمادة الفعالة    

إذا كان املخلوط حيتوي على أكثر من مكون فعال، فإنه توجد ثالثة أساليب ميكن استخدامها لتعـيني       ٣-٣-٢-٦-٢
والطريقة املفضلة هي احلصول على بيانات موثوقة عن السمية الفموية واجللدية           .  الفموية أو اجللدية للمخلوط    )٥٠ج ق ( قيمة

  :فر بيانات موثوقة ودقيقة فإنه تتبع إحدى الطريقتني التاليتنيفإذا مل تتو. احلادة على املخلوط الفعلي املقرر نقله
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ألشد مكونات املخلوط خطورة كما لو كان ذلك املكـون موجـوداً            اً  يصنف املستحضر وفق    )أ(
  بنفس التركيز اإلمجايل جلميع املكونات الفعالة؛ 

: أو تطبق املعادلة  )ب(
Mz

z

B

B

A

A

T

100

T

C
...

T

C

T

C
=+++  

   يف املخلوط؛Zو ... B وAكيز املكون النسبة املئوية لتر  = C حيث
  T  =   الفموية للمكون )٥٠ج ق(قيم Aو B ... وZ؛  
  TM  =   الفموية للمخلوط)٥٠ج ق(قيمة .  

ميكن استخدام هذه املعادلة أيضاً لقيم السمية اجللدية شريطة توافر هذه املعلومات عن األنواع نفـسها                  :مالحظة
  .دام هذه املعادلة يف االعتبار أي ظواهر لزيادة الفعالية أو للوقايةوال يأخذ استخ. بالنسبة جلميع املكونات

 تصنيف مبيدات اآلفات  ٤-٢-٦-٢

    أو /و) LC50 ()٥٠قر(ُتصّنف مجيع املواد الفعالة يف مبيدات اآلفات ومستحضراهتا، واليت تكون القـيم               ١-٤-٢-٦-٢
-٢يف جمموعات التعـبئة املناسبة وفقاً للمعايري الـواردة يف         ،  ١-٦اخلاصة هبا معروفة ومصنفة يف الشعبة       ) LD50() ٥٠ج ق (
 مع حتديد   ٠-٢وتصّنف املواد واملستحضرات اليت تتسم مبخاطر إضافية وفقاً جلدول أسبقيات املخاطر يف الفصل              . ٢-٢-٦

  .جمموعة التعبئة املناسبة
ملادته ) ٥٠ج ق (فات غري معروفة، لكن قيمة      ملستحضر مبيد آ  ) ٥٠ج ق (إذا كانت القيمة الفموية أو اجللدية         ٢-٤-٢-٦-٢
 .٣-٢-٦-٢للمستحضر عن طريق تطبيق الطريقة املبينة يف البند ) ٥٠ج ق(الفعالة معروفة، فإنه ميكن احلصول على قيمة ) مواده(

ملبيدات اآلفات الشائعة من الطبعـة احلاليــة للوثيقـة    ) ٥٠ج ق(ميكن احلصول على بيانات السمية      :مالحظة
، وميكـن  "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" :ونـةاملعن

 International:احلصول على هذه الوثيقة من الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، مبنظمة الصحة العاملية مـن العنوان التـايل 

Programme on Chemical Safety, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland . ج (وبينما ميكن استخدام الوثيقة كمصدر لبيانات
ملبيدات اآلفات، فإن نظام التصنيف الوارد هبا ال يستخدم ألغراض تصنيف النقل، أو لتحديد جمموعات التعبئة ملبيدات                 ) ٥٠ق

 .اآلفات، الذي جيب أن يتم وفقاً هلذه الالئحة

السم الرمسي املستخدم يف نقل مبيدات اآلفات على أساس املادة الفعالة، واحلالة الفيزيائيـة              يتم اختيار ا    ٣-٤-٢-٦-٢
 .للمبيد، وأي خماطر إضافية يتسم هبا

 املواد املعدية  ٢-٦الشعبة   ٣-٦-٢

 التعاريف  ١-٣-٦-٢

 :ألغراض هذه الالئحة  

ومسببات األمراض هي   . ى مسببات األمراض   هي مواد يتوقع بدرجة معقولة أهنا حتتوي عل        املواد املعدية   ١-١-٣-٦-٢
أو عوامل كالربيونات ميكن أن تـسبب       )  والطفيليات والفطريات  والريكتسياتتشمل البكترييا والفريوسات    (كائنات دقيقة   

  .مرضاً يف البشر أو يف احليوانات
شتراطات تـضعها    هي منتجات مشتقة من كائنات حية، وتصنع وتوزع وفقاً ال          املنتجات البيولوجية   ٢-١-٣-٦-٢

السلطات احلكومية الوطنية وقد تقتضي اشتراطات خاصة للترخيص، وتستخدم للوقايـة مـن األمـراض أو معاجلتـها أو                   
وهي تتضمن منتجات تامة أو    . تشخيصها يف البشر أو يف احليوانات، أو ألغراض التطوير أو التجارب أو الفحوص املتصلة هبا              

 .ها ال تقتصر على هذه املنتجاتغري تامة الصنع كاللقاحات، ولكن
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وال .  هي حصيلة العملية اليت هتدف بصفة متعمدة إىل تكاثر مسّببات األمـراض            املزارع أو املستنبتات    ٣-١-٣-٦-٢
  .٤-١-٣-٦-٢يشمل هذا التعريف عّينات املرضى من البشر أو احليوانات كما حددت يف الفقرة 

حيوانية، مأخوذة مباشرة من بشر أو حيوانات، تـشمل ولكـن ال         هي مواد بشرية أو      عّينات املرضى   ٤-١-٣-٦-٢
تقتصر على فضالت اجلسم وإفرازاته، والدم ومكوناته، ومسحات األنسجة والسوائل النسيجية، واألعضاء املنقولة ألغراض              

  .البحث والتشخيص والتحقيق والعالج والوقاية
  .حمذوف  ٥-١-٣-٦-٢
هي نفايات مستمدة من املعاجلة الطبية للحيوانات أو البـشر أو     ت املستشفيات    نفايا  أو النفايات الطبية   ٦-١-٣-٦-٢

  . من البحوث احليوية
  تصنيف املواد املعدية   ٢-٣-٦-٢
 أو ٣٢٩١ أو ٢٩٠٠ أو ٢٨١٤ ويعّين هلا رقم األمـم املتحـدة       ٢-٦تصنف املواد املعدية يف الشعبة        ١-٢-٣-٦-٢

 .، حسب االقتضاء٣٣٧٣

 :واد املعدية إىل الفئات التالية املتقسم  ٢-٢-٣-٦-٢

أي مادة ُمعدية ُتنقل بشكل ميكن أن يسبَّب إعاقة دائمة أو هتديداً للحياة أو مرضـاً مميتـاً                  : )A(الفئة ألف     ١-٢-٢-٣-٦-٢
وجـود يف هـذه     وترد األمثلة الدليلية للمواد اليت تستويف هذه املعايري يف اجلـدول امل           . للبشر أو احليوانات األصحاء قبل التعّرض هلا      

  .الفقرة
حيدث التعّرض عندما تنتشر مادة معدية خارج العبوة الواقية، ما يؤدي إىل حصول تالمس مادي مـع                   :مالحظة

  .البشر أو احليوانات
 للمواد املعدية اليت تستويف هذه املعايري وتسبب املرض للبشر          ٢٨١٤خيصص رقم األمم املتحدة       )أ(

 للمواد املعدية اليت تسّبب املرض      ٢٩٠٠ّصص رقم األمم املتحدة     وخي. أو للبشر واحليوانات معاً   
  . للحيوانات فقط

 إىل السجل الطـيب املعـروف، أو        ٢٩٠٠ إىل   ٢٨١٤يستند ختصيص أرقام األمم املتحدة من         )ب(
األعراض املرضية لإلنسان أو احليوان، أو احلاالت املرضية احمللّية املتوطّنة، أو الرأي املهين املتعلق              

 .الظروف الفردية للمريض أو احليوانب

مـادة  " هـو    ٢٨١٤االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى لرقم األمم املتحدة             :١مالحظة 
أما االسـم  ". INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS""ُمعديـة، تصيب اإلنسان

مـادة ُمعديـة، تصيب   " فهـو   ٢٩٠٠الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى لرقم األمم املتحدة          
  ". "INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALSفقـط " احليوانات
فاملواد املعدية، مبا فيها مسّببات األمراض اجلديـدة أو         . ليس اجلدول التايل جدوالً شامالً      :٢مالحظة 

وإضافة . لفئة ألف اليت بطور الظهور، اليت ال تظهر يف اجلدول ولكنها تستويف نفس املعايري، تصّنف يف ا              
  .إىل ذلك تدرج يف الفئة ألف أيضاً أي مادة يكون مشكوكاً يف استيفائها أو عدم استيفائها للمعايري

لـى البكترييـا أو املفطـورات       عتدلّ الكلمات املكتوبة خبط مائل يف اجلدول التـايل            :٣مالحظة 
  . أو الريكتسيَّات أو الفطور) ميكوبالزما(
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   ما مل يذكر غري ذلك(A)د املعدية املدرجة بأّي شكل يف الفئة ألف أمثلة دليلية للموا

 ))أ(١- ٢- ٢- ٣- ٦- ٢(
الرمسي رقم األمم املتحدة واالسم 
 دقيقةالكائنات ال املستخدم يف النقل

  ٢٨١٤رقم األمم املتحدة 
  مواد معدية تصيب اإلنسان

 

  )مستنبتات فقط(العصوية اجلمرية 
  )تات فقطمستنب(الربوسيلة املُْجهَِضة 
  )مستنبتات فقط(الربوسيلة املالطية 

  )مستنبتات فقط(الربوسيلة اخلرتيرية 
  )مستنبتات فقط( الُرعام -الزَّائفة الُرعامية 

  )مستنبتات فقط(الزَّائفة الراُعوميَّة 
  )مستنبتات فقط( ذُريَّات طريية -املتدثّرة الببغائية 
  )مستنبتات فقط(املَطْثيَّة الوشيقية 

  )مستنبتات فقط(نية اللدُّودة الكُروا
  )مستنبتات فقط(الكوكسيلة البورنتيَّة 
   الكونغو الَنْزفيَّة -فريوس ُحّمى القَْرم 

  )مستنبتات فقط(فريوس الَضْنك 
  )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ اخليلي الشرقي 

  )مستنبتات فقط(اإليشريكيَّة القولونية، 
  فريوس إيبوال

  فريوس فلكسال 
  )مستنبتات فقط(رْنسيسلَّة التوالريَّة الفَ

  فريوس غواناريتو 
  فريوس هانتان 

  فريوس هانتان املسّببة للحمى الرتفية املصحوبة مبتالزمة كلوية
  فريوس هندرا 

  )مستنبتات فقط (Bفريوس التهاب الكبد 
  )مستنبتات فقط (Bفريوس احلأل 

  )مستنبتات فقط(فريوس العوز املناعي البشري 
  )مستنبتات فقط(اإلنفلونزا الطريي املُمرض جداً فريوس 

  )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ الياباين 
  فريوس جونني 

  فريوس داء غابة كياسانور 
  فريوس ّمحى السا 
  فريوس ماشوبو
  فريوس ماربورغ

  فريوس جدري القرود 
  )مستنبتات فقط(املتفطّرة السُّلّية 

  فريوس نيبا 
  ية األومسكية فريوس احلّمى الرتف
  )مستنبتات فقط(فريوس السنجابيَّة 

  ) فقطمستنبتات(فريوس الكَلَب 
  )مستنبتات فقط(الريكتسيَّة الربوفاتسيكية 

  الريكتسيَّة الريكتسّية 
  ) فقطمستنبتات(فريوس ُحمَّى وادي رفت 

  فريوس التهاب الدماغ الربيعي الصيفي الروسي 
  فريوس سابيا 

  )مستنبتات فقط (١نمط الّشيغيلة الُزحارية ال
  )مستنبتات فقط(فريوس التهاب الدماغ املنقول بالقُراد 

  فريوس اجلُدري
  ) فقطمستنبتات(فريوس التهاب الدماغ اخليلي الفرتويلي 

  )مستنبتات فقط(فريوس ّمحى غرب النيل 
  )مستنبتات فقط(فريوس احلّمى الصفراء 

 )مستنبتات فقط(الريِسنيَّة الطاعونية 
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   ما مل يذكر غري ذلك(A)د املعدية املدرجة بأّي شكل يف الفئة ألف أمثلة دليلية للموا
 ))أ(١- ٢- ٢- ٣- ٦- ٢(

الرمسي رقم األمم املتحدة واالسم 
 دقيقةالكائنات ال املستخدم يف النقل

  ٢٩٠٠مم املتحدة رقم األ
 معدية تصيب احليوانات فقط مواد

  ) فقطمستنبتات(فريوس ّمحى اخلنازير اإلفريقية 
  ) فقطمستنبتات( فريوس داء نيوكاسل املفّوع -  ١الفريوسة املخطانية الطريية النمط 

  ) فقطمستنبتات(فريوس ّمحى اخلنازير التقليدية 
  ) فقطمستنبتات) (احلّمى القالعية(فريوس ّمحى الفم والقدم 
  ) فقطمستنبتات(فريوس داء اجللد الكتلي 

  ) فقطمستنبتات( التهاب اجلنب والرئة البقري املعدي - املَفْطُورة الفُطْرانية 
  ) فقطمستنبتات(فريوس طاعون اجملتّرات الصغرية 

  ) فقطمستنبتات(فريوس طاعون املواشي 
  ) فقطمستنبتات(فريوس ُجَدري األغنام 

  ) فقطمستنبتات(املاعز فريوس ُجَدري 
  )  فقطمستنبتات(فريوس الداء احلويصلي عند اخلنازير 

 ) فقطمستنبتات(فريوس التهاب الفم احلويصلي 

خيصص للمواد املعديـة يف     . )A(أي مادة معدية ال تستويف معايري إدراجها يف الفئة ألف           : )B(الفئة باء     ٢-٢-٢-٣-٦-٢
  .٣٣٧٣الفئة باء رقم األمم املتحدة 

  " الفئة باء،مادة بيولوجية" هو ٣٣٧٣ إن االسم الرمسي املستخدم يف النقل لرقم األمم املتحدة  :مالحظة

  اإلعفاءات  ٣-٢-٣-٦-٢
املواد اليت ال تتضمن مواد معدية، أو املواد اليت من غري املرّجح أن تسّبب مرضاً لإلنسان أو احليوان، ال                     ١-٣-٢-٣-٦-٢

 .توف املعايري املنصوص عليها يف رتبة أخرىختضع هلذه الالئحة ما مل تس

ال ختضع هلذه الالئحة املواد اليت تتضمن كائنات دقيقة غري ممرضة لإلنسان أو للحيوان، ما مل تستوف                   ٢-٣-٢-٣-٦-٢
  .معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

أمراض موجودة أو إبطـال      ختضع هلذه الالئحة املواد اليت تكون يف شكل مت فيه حتييد أي مسببات               ال  ٣-٣-٢-٣-٦-٢
  .مفعوهلا حبيث ال تعود تشكل خطراً صحياً، ما مل تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى

  .ال ختضع هلذه الالئحة املعّدات الطبية املفرغة من السوائل السائبة واملستوفية الشتراطات هذه الفقرة  :مالحظة
 خطراً كـبرياً  تثرياليت ال يعترب أهنا ) مبا فيها عّينات األغذية واملياه     (ال ختضع هلذه الالئحة العّينات البيئية       ٤-٣-٢-٣-٦-٢

  .للعدوى، ما مل تستوف معايري اإلدراج يف رتبة أخرى
ال ختضع هلذه الالئحة بقع الدم اجلافة، اليت جتمع بوضع نقطة دم على مادة ماصة، أو اختبارات فحص                    ٥-٣-٢-٣-٦-٢

ت الدم اليت ُجمعت ألغراض نقل الدم أو إلعداد منتجات الدم املستخدمة يف نقل الدم أو زرع الدم يف الرباز، والدم أو مكّونا    
 .األعضاء وأي أنسجة أو أعضاء يعتزم استخدامها يف عمليات زرع األعضاء

أمراض ال ختضع هلذه الالئحة العّينات البشرية أو احليوانية اليت يقلّ إىل أدىن حد احتمال وجود مسّببات   ٦-٣-٢-٣-٦-٢
، حـسب   "عّينة حيوانية معفـاة   "أو  " عّينة بشرية معفاة  "فيها إذا ُنقلت العّينة يف عبوة متنع أي تسرب وُوضعت عليها عبارة             

  :وجيب أن تفي العبوة بالشروط التالية. االقتضاء
  :جيب أن تتكون العبوة من ثالثة عناصر  )أ(

  ؛)أوعية أولية مانعة للتسرب(سرب وعاء أويل مانع للت  `١`
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  وعبوة ثانية مانعة للتسرب؛   `٢`
وعبوة خارجية ذات متانة تتناسب مع سعتها وكتلتها واالستخدام املراد منها، علـى أن                `٣`

   مم كحد أدىن؛١٠٠ x مم ١٠٠يكون ألحد سطوحها على األقل البعدان 
لوعاء فيما خيص السوائل، جيب وضع مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص كامل احملتويات بني ا               )ب(

والعبوة الثانية حبيث ال يبلغ أي انطالق أو تسرب للمادة السائلة، أثناء            ) األوعية األولية (األويل  
  النقل، العبوة اخلارجية وال يلحق ضرراً مبادة التوسيد؛

عندما توضع عدة أوعية أولية هّشة يف عبوة ثانية وحيدة، جيب إما تغليفها منفردة أو فصلها ملنع                   )ج(
  .يما بينهااالتصال ف

حيتاج األمر إىل قرار يستند إىل اخلربة املهنية لتحديد ما إذا كانت مادة ما معفاة طبقاً هلذه   :١مالحظة 
وينبغي أن يكون هذا القرار قائماً على التاريخ الطيب املعروف للمصدر، سواء كان بـشرياً أو                . الفقرة

وتشمل العّينات اليت جيـوز نقلـها       . حملليةحيوانياً، وأعراضه وظروفه اخلاصة، وعلى ظروف التوطن ا       
مبوجب هذه الفقرة اختبارات الدم أو البول لرصد مستويات الكولستريول أو مستويات غلوكوز الدم              

؛ والعّينات الالزمة ملراقبة وظائف     )PSA(أو مستويات اهلرمونات واألجسام املضادة اخلاصة بالربوستاتة        
لكلى يف البشر أو احليوانات غري املصابني بأمراض معديـة؛ أو           األعضاء مثل وظائف القلب والكبد وا     

تلك الالزمة لرصد العقاقري العالجية؛ أو املأخوذة ألغراض التأمني أو التوظيف للكشف عـن وجـود                
املخدرات أو الكحول؛ واختبارات احلمل؛ واخلزعات املأخوذة للكشف عـن الـسرطان؛ وكـشف             

 سـبيل  على (حدوث عدوى بشأن قلق أي وجود عدم حالة ات يفاألجسام املضادة يف البشر واحليوان

  .)ذلك إىل وما الذاتية، املناعة مرض وتشخيص اللقاح، يستحثها اليت املناعة تقييم املثال،
 الفقـرة،  هـذه  مبوجب املستثناة العّينات، عبوات تستويف أن جيب اجلوي، النقل حالة يف  :٢مالحظة 

 ).ج(إىل )أ( يف الواردة الشروط

  :باستثناء  ٧-٣-٢-٣-٦-٢
  ؛)٣٢٩١رقم األمم املتحدة (النفايات الطبية   )أ(
رقم األمم املتحدة   (واألجهزة أو املعدات الطبية امللوثة أو اليت تتضمن مواد معدية من الفئة ألف                )ب(

  ؛)٢٩٠٠ أو رقم األمم املتحدة ٢٨١٤
  .خطرة تستويف تعريف رتبة خطر أخرىواألجهزة أو املعدات الطبية امللوثة أو اليت تتضمن بضائع   )ج(

واليت جيري نقلها   أو حمتوية عليها    واد معدية   مبفإن األجهزة أو املعدات الطبية اليت حيتمل أن تكون ملوثة           
ال ختضع ألحكام هذه الالئحة التنظيمية إذا كانت قـد          املعدات،  بغرض التطهري أو التنظيف أو التعقيم أو اإلصالح أو تقييم           

وات مصممة أو مصنوعة بطريقة حتول يف ظروف النقل العادية دون كسرها أو ثقبها أو تسرب حمتوياهتا، تصمم                  عبئت يف عب  
  .٥-٦-٦ أو ٤-١-٦حبيث تليب اشتراطات الصنع املدرجة يف الفقرة 

، وأن تكون قادرة    ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤ هذه العبوات اشتراطات التعبئة الواردة يف        تستويفوجيب أن   
  .وجيوز تطبيق اشتراطات إضافية يف حالة النقل اجلوي.  متر١,٢ باألجهزة واملعدات الطبية عندما تسقط من ارتفاع على االحتفاظ

 أو "USED MEDICAL DEVICE"" جهزة طبيـة مـستعملة  أ"وجيب أن توضع على العبوات عالمة 
ية، جيب أن توضع عليهـا  ويف حالة استخدام عبوات خارج. "USED MEDICAL EQUIPMENT"" معدات طبية مستعملة"

  .فيها العبارة مقروءةظل عالمات بالطريقة نفسها، إال يف احلاالت اليت ت
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 املنتجات البيولوجية  ٣-٣-٦-٢

  : ألغراض هذه الالئحة، تقسم املنتجات البيولوجية إىل اجملموعتني التاليتني  ١-٣-٣-٦-٢
نية املناسبة وُتنقل ألغراض الرعاية الصحية املواد اليت تصّنع وتعبأ وفقاً الشتراطات السلطات الوط  )أ(

  وال ختضع مواد هذه اجملموعة هلذه الالئحة؛. الشخصية بواسطة أفراد املهن الطبيَّة أو أفراد عاديني
واليت يعرف أو يعتقد على حنو مقبول أهنا حتتوي على مـواد            ) أ(املواد اليت ال تقع ضمن الفقرة         )ب(

تدرج مواد هذه اجملموعة حتـت رقـم        . املنصوص عليها يف الفئة باء    معدية وأهنا تستويف املعايري     
 .، حسب االقتضاء٣٣٧٣ أو ٢٩٠٠ أو ٢٨١٤األمم املتحدة 

ويف . قد تشكّل بعض املنتجات البيولوجية املرّخص هبا خطراً بيولوجياً فقط يف مناطق معّينة من العـامل               :مالحظة
ن تكون هذه املواد البيولوجية مستوفية لالشتراطات املنطبقة علـى املـواد            هذه احلالة، جيوز للسلطات املختصة أن تشترط أ       

 .املعدية أو أن تفرض قيوداً أخرى عليها

  الكائنات الدقيقة والكائنات املعدَّلة جينياً  ٤-٣-٦-٢

  .٩-٢ للفصل تصنَّف الكائنات الدقيقة املعدَّلة جينياً واليت ال ينطبق عليها تعريف املادة املعدية وفقاً  ١-٤-٣-٦-٢
 النفايات الطبيَّة أو نفايات املستشفيات  ٥-٣-٦-٢

النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات، اليت حتتوي على مواد معدية من الفئة ألف، تدرج حتت رقـم                   ١-٥-٣-٦-٢
لى مواد معديـة    أما النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات اليت حتتوي ع        . ، حسب االقتضاء  ٢٩٠٠ أو   ٢٨١٤األمم املتحدة   

  .٣٢٩١باء، فتدرج حتت رقم األمم املتحدة  من الفئة
النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات اليت يعتقد على حنو مقبول بضعف احتمال احتوائها على مـواد          ٢-٥-٣-٦-٢

 .٣٢٩١معدية تدرج حتت رقم األمم املتحدة 

  .م الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية للنفاياتوفيما يتعلق باإلدراج، جيوز أن تؤخذ يف احلسبان القوائ  
 مستشفيات، غري   اتنفاي" هو   ٣٢٩١رقم األمم املتحدة    إن االسم الرمسي املستخدم يف النقل الذي يعطى ل          :مالحظة

 (BIO ""، غ م أ)بيولوجيـة ( طبية اتنفاي" أو "CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S"" )غ م أ(حمدَّدة على وجه آخر 

MEDICAL WASTE, N.O.S"( خاضعة للوائح تنظيمية طبية اتنفاي" أو ،)غ م أ(" "REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S." 

ال ختضع هلذه الالئحة النفايات الطبية أو نفايات املستشفيات املطهَّرة اليت كانت حتتوي سـابقاً علـى          ٣-٥-٣-٦-٢
  . مواد معدية ما مل تستوف معايري رتبة أخرى

  حليوانات املصابة بالعدوىا  ٦-٣-٦-٢
ال تستخدم احليوانات احلّية كمستودع ملادة معدية إال إذا كان من غري املمكن إيداع هذه املادة بـأي                    ١-٦-٣-٦-٢

تنقل احليوانات احلّية اليت أصيبت بالعدوى بشكل مقصود وُيعرف أو يشتبه باحتوائها على مواد معدية وفقاً                و. وسيلة أخرى 
  .اليت تقّرها السلطة املختصةللشروط والظروف 

من الفئة ألـف يف املـستنبتات    املدرجة وأ املصابة مبسّببات أمراض من الفئة ألف     تدرج املواد احليوانية    ٢-٦-٣-٦-٢
أما املواد احليوانية املصابة مبسّببات أمراض من الفئة بـاء        . ، حسب االقتضاء  ٢٩٠٠وأ ٢٨١٤فقط حتت رقمي األمم املتحدة      

.٣٣٧٣ تدرج يف الفئة ألف إذا كانت يف مستنبتات فتدرج حتت رقم األمم املتحدة غري تلك اليت
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  ٧-٢الفصل 
   املواد املشّعة -٧الرتبة 

  . ، قد يكون لنوع العبوة تأثري حاسم على التصنيف٧فيما يتعلق بالرتبة   :مالحظة
  التعاريف  ١-٧-٢
ة حيث يتجاوز كال تركيز النشاط والنشاط اإلمجايل يف          أي مادة حتتوي على نويدات مشع      املادة املشعة تعين    ١-١-٧-٢

  . ٦-٢-٢-٧-٢ إىل ١-٢-٢-٧-٢الشحنة املرسلة القيم احملددة يف الفقرات 
  التلوث   ٢-١-٧-٢

 بالنسبة لبواعث بيتا وغاما     ٢سم/ بكريل ٠,٤ وجود مادة مشعة على سطح بكميات تتجاوز         التلوثيعين  
  .  بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٠٤وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

  .  تلوثاً ميكن إزالته من على سطح ما أثناء ظروف النقل الروتينيةالتلوث غري الثابتيعين 
  . تلوثاً خبالف التلوث غري الثابتالتلوث الثابتيعين 

   تعريف مصطلحات حمددة  ٣-١-٧-٢
A1و   A2 

 أو  ١-٢-٢-٧-٢ة ذات شكل خاص تكون مدرجة يف اجلـدول           قيمة نشاط مادة مشع    "A1"يعين الرمز       
  .  وتستخدم لتحديد حدود النشاط ألغراض اشتراطات هذه الالئحة٢-٢-٢-٧-٢مشتقة يف 
 قيمة نشاط مادة مشعة، خبالف املواد املشعة ذات الشكل اخلـاص، تكـون مدرجـة يف                 "A2"يعين الرمز       
  . تخدم لتحديد حدود النشاط ألغراض اشتراطات هذه الالئحة وتس٢-٢-٢-٧-٢ أو مشتقة يف ١-٢-٢-٧-٢ اجلدول

املـادة  وتعـين   . ٢٤١- أو البلوتونيوم  ٢٣٩- أو البلوتونيوم  ٢٣٥- أو اليورانيوم  ٢٣٣- اليورانيوم النويدات االنشطارية تعين  
  : ويستثىن من هذا التعريف ما يلي.  مادة حتتوي على أي من النويدات املشعةاالنشطارية

  يوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد غري املشّعع؛ اليوران  )أ(
  . واليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد الذي جرى تشعيعه يف مفاعالت حرارية فقط  )ب(

 إما مادة مشعة صلبة أو مادة مشعة صلبة يف كبسولة خمتومة ذات تشتت حمدود وليست يف شكل املنخفضة التشتت املادةتعين 
  . مسحوق

 مادة مشعة تكون بطبيعتها ذات نشاط نوعي منخفض أو مادة مشعة تنطبق             (LSA) املشعة املنخفضة النشاط النوعي     املادة ينتع
وال تؤخذ مواد التدريع اخلارجي احمليطة باملادة املنخفضة النشاط النـوعي يف        . عليها حدود املتوسط التقديري للنشاط النوعي     

  . يري للنشاط النوعياالعتبار عند حتديد املتوسط التقد
-؛ اليورانيـوم  ٢٣٥-اليورانيوم الطبيعي؛ اليورانيوم املستنفد؛ الثوريوم الطبيعي؛ اليورانيوم      :  هي بواعث ألفا املنخفضة السمية   

 عندما يكونان يف ركازات أو مركزات فيزيائيـة وكيميائيـة؛ أو            ٢٣٠- والثوريوم ٢٢٨-؛ الثوريوم ٢٣٢-؛ الثوريوم ٢٣٨
  .  أيام١٠قل عمرها النصفي عن بواعث ألفا اليت ي
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  :  إمااملادة املشعة ذات الشكل اخلاصتعين 
  مادة مشعة صلبة غري قابلة للتشتت؛   )أ(
  . أو كبسولة خمتومة حتتوي على مادة مشعة  )ب(

ة مـن   ويعين النشاط النوعي ملادة نشاط وحدة الكتل      .  نشاط وحدة الكتلة من هذه النويدة      لنويدة مشعة  النشاط النوعي يعين  
  . املادة اليت تكون فيها النويدات املشعة موزعة توزيعاً متجانساً

  .  جسماً صلباً غري مشع يف حد ذاته، ولكنه حيمل مادة مشعة موزعة على سطوحه(SCO)اجلسم امللوث السطح يعين 
  . ٢٣٢- يف كل غرام من الثوريوم٢٣٣- غم من اليورانيوم٧-١٠ الثوريوم الذي حيتوي على ما ال يتجاوز الثوريوم غري املشّععيعين 

x  ٢ يعين اليورانيوم الذي حيتوي على ما ال يتجاوز          اليورانيوم غري املشّعع  
 بكريل من البلوتونيوم يف كـل غـرام مـن           ٣١٠

 وال  ٢٣٥- بكريل من املنتجات االنـشطارية يف كـل غـرام مـن اليورانيـوم              ٦١٠ x ٩، وال يتجاوز    ٢٣٥-اليورانيوم
  .٢٣٥- يف كل غرام من اليورانيوم٢٣٦- من اليورانيوم غم٣-١٠ x ٥ يتجاوز

  :  ما يلي-واملستنفد واملخصب   الطبيعي-اليورانيوم يعين 
الذي حيتوي على التوزيع الطبيعـي لنظـائر        ) الذي ميكن فصله كيميائياً   ( هو اليورانيوم    اليورانيوم الطبيعي 

  ). كنسبة وزنية٢٣٥- املائة يورانيوم يف٠,٧٢ و٢٣٨- يف املائة يورانيوم٩٩,٢٨زهاء (اليورانيوم 
أقـل منـها يف   ) كتلية( بنسبة وزنية    ٢٣٥-هو اليورانيوم الذي حيتوي على اليورانيوم     اليورانيوم املستنفد   و

  .اليورانيوم الطبيعي
  . يف املائة٠,٧٢ أكرب من ٢٣٥- هو اليورانيوم الذي حيتوي على نسبة وزنية من اليورانيوماليورانيوم املخّصبو

  . ٢٣٤- مجيع احلاالت توجد نسبة وزنية ضئيلة جداً من اليورانيومويف
  التصنيف  ٢-٧-٢
   أحكام عامة  ١-٢-٧-٢
 استناداً إىل ١- ١-٢-٧- ٢تندرج املادة املشعة حتت رقم من أرقام األمم املتحدة احملددة يف اجلدول   ١- ١- ٢-٧-٢

 االنشطارية وغري االنشطارية لتلك النويدات املشعة، مستوى نشاط النويدات املشعة اليت حيتوي عليها الطرد، واخلواص
ونوع الطرد الذي يقدم للنقل، وطبيعة أو شكل حمتويات الطرد أو الترتيبات اخلاصة الناظمة للنقل، وفقاً لألحكام 

  . ٥-٢-٧-٢ إىل ٢-٢-٧-٢املنصوص عليها يف 

  اإلدراج حتت أرقام األمم املتحدة  :١- ١- ٢- ٧- ٢اجلدول 
   ثناةالطرود املست

)٥- ١- ٥- ١ (  
  عبوة فارغة- مادة مشعة، طرد مستثىن  ٢٩٠٨رقم األمم املتحدة 
 سلع مصنعة من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم        - مادة مشعة، طرد مستثىن      ٢٩٠٩رقم األمم املتحدة 

 املستنفد أو الثوريوم الطبيعي 
 حمدودة من املادة كمية - مادة مشعة، طرد مستثىن  ٢٩١٠رقم األمم املتحدة 
  أجهزة أو سلع- مادة مشعة، طرد مستثىن  ٢٩١١رقم األمم املتحدة 
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  مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي
)١- ٣- ٢- ٧- ٢( 

، غري انشطارية أو انشطارية بكميـات       (LSA-I) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي     ٢٩١٢ رقم األمم املتحدة
 مستثناة

، غري انشطارية أو انشطارية بكميات      (LSA-II) مشعة منخفضة النشاط النوعي   مادة   ٣٣٢١ رقم األمم املتحدة
 مستثناة

، غري انشطارية أو انشطارية بكميات      (LSA-III) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي     ٣٣٢٢ رقم األمم املتحدة
 مستثناة

 انشطارية، (LSA-II) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي ٣٣٢٤رقم األمم املتحدة 
 انشطارية، (LSA-III) مادة مشعة منخفضة النشاط النوعي ٣٣٢٥ رقم األمم املتحدة

  أجسام ملوثة السطح
)٢- ٣- ٢- ٧- ٢( 

، غري انشطارية أو انشطارية بكميات      SCO-II) أو   (SCO-I مادة مشعة، أجسام ملوثة السطح     ٢٩١٣رقم األمم املتحدة 
 مستثناة

 انشطارية ، )SCO-II أو SCO-I (ام ملوثة السطحمادة مشعة، أجس ٣٣٢٦رقم األمم املتحدة 
 Aالطرود من النوع 

)٤- ٤- ٢- ٧- ٢( 
، ليست ذات شكل خاص، غري انشطارية أو انشطارية بكميـات    A مادة مشعة، طرد من النوع     ٢٩١٥رقم األمم املتحدة 

 مستثناة
 ل خاص ، انشطارية، ليست ذات شكA مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٧رقم األمم املتحدة 
، ذات شكل خاص، غري انشطارية أو انشطارية بكميات         A مادة مشعة، طرد من النوع     ٣٣٣٢رقم األمم املتحدة 

 مستثناة
 ، ذات شكل خاص، انشطاريةA مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٣٣رقم األمم املتحدة 

 B(U)طرد من النوع 
)٦- ٤- ٢- ٧- ٢(  

 ، غري مشعة أو مشعة بكميات مستثناةB(U)  النوعمادة مشعة، طرد من ٢٩١٦رقم األمم املتحدة 
 ، انشطاريةB(U) مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٨رقم األمم املتحدة 

 B(M)طرد من النوع 
)٦- ٤- ٢- ٧- ٢(  

 ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةB(M) مادة مشعة، طرد من النوع ٢٩١٧رقم األمم املتحدة 
 انشطارية، B(M) مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٩رقم األمم املتحدة 

 Cطرد من النوع 
)٦- ٤- ٢- ٧- ٢(  

 ، غري انشطارية أو انشطارية بكميات مستثناةC مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٢٣رقم األمم املتحدة 
 انشطارية، C مادة مشعة، طرد من النوع ٣٣٣٠رقم األمم املتحدة 

  ترتيبات خاصة 
)٥- ٢- ٧- ٢( 

 

، غري انشطارية أو انـشطارية بكميـات   مادة مشعة، منقولة مبوجب ترتيبات خاصة   ٢٩١٩املتحدة رقم األمم 
 مستثناة 

 مادة مشعة، منقولة مبوجب ترتيبات خاصة، انشطارية ٣٣٣١رقم األمم املتحدة 
  سادس فلوريد اليورانيوم

)٥- ٤- ٢- ٧- ٢( 
 

 م، انشطاريةمادة مشعة، سادس فلوريد اليورانيو ٢٩٧٧رقم األمم املتحدة 
مادة مشعة، سادس فلوريد اليورانيوم، غري انشطارية أو انشطارية بكميـات          ٢٩٧٨رقم األمم املتحدة 

 مستثناة
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  حتديد مستوى النشاط  ٢- ٢- ٧- ٢
  :١- ٢- ٢- ٧- ٢فيما يلي القيم األساسية لفرادى النويدات املشعة يف اجلدول  ١- ٢- ٢- ٧- ٢

   بالتريابكريل؛A2و A1  )أ(
  غم؛/لنشاط يف املادة املستثناة بالبكريلوتركيز ا  )ب(
  .وحدود النشاط للرسائل املستثناة بالبكريل  )ج(

  القيم األساسية للنويدات املشعة لفرادى النويدات املشعة  :١- ٢- ٢- ٧- ٢اجلدول 

 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Actinium (89)     

 Ac-225 (a) 8 x 10-1 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Ac-227 (a) 9 x 10-1 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103 

Ac-228 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Silver (47)     

Ag-105 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ag-108m (a) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 106 (b) 

Ag-110m (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ag-111 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Aluminium (13)     

Al-26 1 x 10-1 1 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Americium (95)     

Am-241 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Am-242m (a) 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 104 (b) 

Am-243 (a) 5 x 100 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Argon (18)     

Ar-37 4 x 101 4 x 101 1 x 106 1 x 108 

Ar-39 4 x 101 2 x 101 1 x 107 1 x 104 

Ar-41 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Arsenic (33)     

As-72 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

As-73 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 107 

As-74 1 x 100 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

As-76 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

As-77 2 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Astatine (85)     

At-211 (a) 2 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Gold (79)     

Au-193 7 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 107 

Au-194 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Au-195 1 x 101 6 x 100 1 x 102 1 x 107 

Au-198 1 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Au-199 1 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Barium (56)     

Ba-131 (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ba-133 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ba-133m 2 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Ba-140 (a) 5 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Beryllium (4)     

Be-7 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Be-10 4 x 101 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Bismuth (83)     

Bi-205 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Bi-206 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Bi-207 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Bi-210 1 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Bi-210m (a) 6 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 1 x 105 

Bi-212 (a) 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Berkelium (97)     

Bk-247 8 x 100 8 x 10-4 1 x 100 1 x 104 

Bk-249 (a) 4 x 101 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Bromine (35)     

Br-76 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Br-77 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Br-82 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Carbon (6)     

C-11 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

C-14 4 x 101 3 x 100 1 x 104 1 x 107 

Calcium (20)     

Ca-41 1 دون حد دون حد x 105 1 x 107 

Ca-45 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Ca-47 (a) 3 x 100 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Cadmium (48)     

Cd-109 3 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 106 

Cd-113m 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Cd-115 (a) 3 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Cd-115m 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Cerium (58)     

Ce-139 7 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Ce-141 2 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Ce-143 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Ce-144 (a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Californium (98)     

Cf-248 4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-249 3 x 100 8 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cf-250 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-251 7 x 100 7 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cf-252 1 x 10-1 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cf-253 (a) 4 x 101 4 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cf-254 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 100 1 x 103 

Chlorine (17)     

Cl-36 1 x 101 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Cl-38 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Curium (96)     

Cm-240 4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-241 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Cm-242 4 x 101 1 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-243 9 x 100 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Cm-244 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cm-245 9 x 100 9 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cm-246 9 x 100 9 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cm-247 (a) 3 x 100 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Cm-248 2 x 10-2 3 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Cobalt (27)     

Co-55 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Co-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Co-57 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 106 

Co-58 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Co-58m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Co-60 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Chromium (24)     

Cr-51 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Caesium (55)     

Cs-129 4 x 100 4 x 100 1 x 102 1 x 105 

Cs-131 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 106 

Cs-132 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 105 

Cs-134 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Cs-134m 4 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 105 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Cs-135 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Cs-136 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Cs-137 (a) 2 x 100 6 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

Copper (29)     

Cu-64 6 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Cu-67 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Dysprosium (66)     

Dy-159 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Dy-165 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Dy-166 (a) 9 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Erbium (68)     

Er-169 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Er-171 8 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Europium (63)     

Eu-147 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Eu-148 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-149 2 x 101 2 x 101 1 x 102 1 x 107 

Eu-150(short lived) 2 x 100 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Eu-150(long lived) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-152 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Eu-152m 8 x 10-1 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Eu-154 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-155 2 x 101 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

Eu-156 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fluorine (9)     

F-18 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Iron (26)     

Fe-52 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-55 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 106 

Fe-59 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-60 (a) 4 x 101 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Gallium (31)     

Ga-67 7 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ga-68 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ga-72 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Gadolinium (64)     

Gd-146 (a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Gd-148 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Gd-153 1 x 101 9 x 100 1 x 102 1 x 107 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Gd-159 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Germanium (32)     

Ge-68 (a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ge-71 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Ge-77 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Hafnium (72)     

Hf-172 (a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hf-175 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Hf-181 2 x 100 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hf-182 1 دون حد دون حد x 102 1 x 106 

Mercury (80)     

Hg-194 (a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Hg-195m (a) 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Hg-197 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Hg-197m 1 x 101 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Hg-203 5 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 105 

Holmium (67)     

Ho-166 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

Ho-166m 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Iodine (53)     

I-123 6 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

I-124 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

I-125 2 x 101 3 x 100 1 x 103 1 x 106 

I-126 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

I-129 1 دون حد دون حد x102 1 x 105 

I-131 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

I-132 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

I-133 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

I-134 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

I-135 (a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Indium (49)     

In-111 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

In-113m 4 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

In-114m (a) 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

In-115m 7 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Iridium (77)     

Ir-189 (a) 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Ir-190 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ir-192 1 x 100(c) 6 x 10-1 1 x 101 1 x 104 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Ir-194 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Potassium (19)     

K-40 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

K-42 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

K-43 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Krypton (36) 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 105 

Kr-79     

Kr-81 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Kr-85 1 x 101 1 x 101 1 x 105 1 x 104 

Kr-85m 8 x 100 3 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Kr-87 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Lanthanum (57)     

La-137 3 x 101 6 x 100 1 x 103 1 x 107 

La-140 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Lutetium (71)     

Lu-172 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Lu-173 8 x 100 8 x 100 1 x 102 1 x 107 

Lu-174 9 x 100 9 x 100 1 x 102 1 x 107 

Lu-174m 2 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Lu-177 3 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Magnesium (12)     

Mg-28 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Manganese (25)     

Mn-52 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Mn-53 1 دون حد دون حد x 104 1 x 109 

Mn-54 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Mn-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Molybdenum (42)     

Mo-93 4 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 108 

Mo-99 (a) 1 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nitrogen (7)     

N-13 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Sodium (11)     

Na-22 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Na-24 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Niobium (41)     

Nb-93m 4 x 101 3 x 101 1 x 104 1 x 107 

Nb-94 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Nb-95 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Nb-97 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Neodymium (60)     

Nd-147 6 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nd-149 6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Nickel (28)     

Ni-59 1 دون حد دون حد x 104 1 x 108 

Ni-63 4 x 101 3 x 101 1 x 105 1 x 108 

Ni-65 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Neptunium (93)     

Np-235 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 107 

Np-236(short-lived) 2 x 101 2 x 100 1 x 103 1 x 107 

Np-236(long-lived) 9 x 100 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Np-237 2 x 101 2 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Np-239 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Osmium (76)     

Os-185 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Os-191 1 x 101 2 x 100 1 x 102 1 x 107 

Os-191m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Os-193 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Os-194 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Phosphorus (15)     

P-32 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

P-33 4 x 101 1 x 100 1 x 105 1 x 108 

Protactinium (91)     

Pa-230 (a) 2 x 100 7 x 10-2 1 x 101 1 x 106 

Pa-231 4 x 100 4 x 10-4 1 x 100 1 x 103 

Pa-233 5 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Lead (82)     

Pb-201 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Pb-202 4 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 106 

Pb-203 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pb-205 1 دون حد دون حد x 104 1 x 107 

Pb-210 (a) 1 x 100 5 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 104 (b) 

Pb-212 (a) 7 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Palladium (46)     

Pd-103 (a) 4 x 101 4 x 101 1 x 103 1 x 108 

Pd-107 1 دون حد دون حد x 105 1 x 108 

Pd-109 2 x 100 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Promethium (61)     
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Pm-143 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pm-144 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pm-145 3 x 101 1 x 101 1 x 103 1 x 107 

Pm-147 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107 

Pm-148m (a) 8 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pm-149 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Pm-151 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Polonium (84)     

Po-210 4 x 101 2 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

Praseodymium (59)     

Pr-142 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Pr-143 3 x 100 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Platinum (78)     

Pt-188 (a) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Pt-191 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Pt-193 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Pt-193m 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Pt-195m 1 x 101 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Pt-197 2 x 101 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Pt-197m 1 x 101 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Plutonium (94)     

Pu-236 3 x 101 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Pu-237 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Pu-238 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-239 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-240 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 103 

Pu-241 (a) 4 x 101 6 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

Pu-242 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Pu-244 (a) 4 x 10-1 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Radium (88)     

Ra-223 (a) 4 x 10-1 7 x 10-3 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Ra-224 (a) 4 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Ra-225 (a) 2 x 10-1 4 x 10-3 1 x 102 1 x 105 

Ra-226 (a) 2 x 10-1 3 x 10-3 1 x 101(b) 1 x 104 (b) 

Ra-228 (a) 6 x 10-1 2 x 10-2 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 

Rubidium (37)     

Rb-81 2 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Rb-83 (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Rb-84 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Rb-86 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Rb-87 1 دون حد دون حد x 104 1 x 107 

Rb(nat) 1 دون حد دون حد x 104 1 x 107 

Rhenium (75)     

Re-184 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Re-184m 3 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Re-186 2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Re-187 1 دون حد دون حد x 106 1 x 109 

Re-188 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Re-189 (a) 3 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Re(nat) 1 دون حد دون حد x 106 1 x 109 

Rhodium (45)     

Rh-99 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Rh-101 4 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

Rh-102 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Rh-102m 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Rh-103m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Rh-105 1 x 101 8 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Radon (86)     

Rn-222 (a) 3 x 10-1 4 x 10-3 1 x 101 (b) 1 x 108 (b) 

Ruthenium (44)     

Ru-97 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107 

Ru-103 (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ru-105 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ru-106 (a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 105 (b) 

Sulphur (16)     

S-35 4 x 101 3 x 100 1 x 105 1 x 108 

Antimony (51)     

Sb-122 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 104 

Sb-124 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Sb-125 2 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sb-126 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Scandium (21)     

Sc-44 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sc-46 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Sc-47 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Sc-48 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Selenium (34)     

Se-75 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Se-79 4 x 101 2 x 100 1 x 104 1 x 107 

Silicon (14)     

Si-31 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Si-32 4 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Samarium (62)     

Sm-145 1 x 101 1 x 101 1 x 102 1 x 107 

Sm-147 1 دون حد دون حد x 101 1 x 104 

Sm-151 4 x 101 1 x 101 1 x 104 1 x 108 

Sm-153 9 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Tin (50)     

Sn-113 (a) 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 107 

Sn-117m 7 x 100 4 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Sn-119m 4 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Sn-121m (a) 4 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Sn-123 8 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Sn-125 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Sn-126 (a) 6 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Strontium (38)     

Sr-82 (a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sr-85 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sr-85m 5 x 100 5 x 100 1 x 102 1 x 107 

Sr-87m 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Sr-89 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Sr-90 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 (b) 1 x 104 (b) 

Sr-91 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Sr-92 (a) 1 x 100 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tritium (1)     

T(H-3) 4 x 101 4 x 101 1 x 106 1 x 109 

Tantalum (73)     

Ta-178(long-lived) 1 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ta-179 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Ta-182 9 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Terbium (65)     

Tb-157 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Tb-158 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Tb-160 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Technetium (43)     

Tc-95m (a) 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Tc-96 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Tc-96m (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Tc-97 1 دون حد دون حد x 103 1 x 108 

Tc-97m 4 x 101 1 x 100 1 x 103 1 x 107 

Tc-98 8 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tc-99 4 x 101 9 x 10-1 1 x 104 1 x 107 

Tc-99m 1 x 101 4 x 100 1 x 102 1 x 107 

Tellurium (52)     

Te-121 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Te-121m 5 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Te-123m 8 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 107 

Te-125m 2 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Te-127 2 x 101 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Te-127m (a) 2 x 101 5 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Te-129 7 x 10-1 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Te-129m (a) 8 x 10-1 4 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Te-131m (a) 7 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Te-132 (a) 5 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 107 

Thorium (90)     

Th-227 1 x 101 5 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Th-228 (a) 5 x 10-1 1 x 10-3 1 x 100 (b) 1 x 104 (b) 

Th-229 5 x 100 5 x 10-4 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Th-230 1 x 101 1 x 10-3 1 x 100 1 x 104 

Th-231 4 x 101 2 x 10-2 1 x 103 1 x 107 

Th-232 1 دون حد دون حد x 101 1 x 104 

Th-234 (a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 (b) 1 x 105 (b) 

Th(nat) 1 دون حد دون حد x 100 (b) 1 x 103 (b) 

Titanium (22)     

Ti-44 (a) 5 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Thallium (81)     

Tl-200 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Tl-201 1 x 101 4 x 100 1 x 102 1 x 106 

Tl-202 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Tl-204 1 x 101 7 x 10-1 1 x 104 1 x 104 

Thulium (69)     

Tm-167 7 x 100 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Tm-170 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Tm-171 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Uranium (92)     

U-230 (fast lung 4 x 101 1 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 



 

-143- 

 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
absorption)(a)(d) 

U-230 (medium lung 

absorption)(a)(e) 

4 x 101 4 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-230 (slow lung 

absorption)(a)(f) 

3 x 101 3 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-232 (fast lung 

absorption)(d) 

4 x 101 1 x 10-2 1 x 100 (b) 1 x 103 (b) 

U-232 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 7 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-232 (slow lung 

absorption)(f) 

1 x 101 1 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-233 (fast lung 

absorption)(d) 

4 x 101 9 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

U-233 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-233 (slow lung 

absorption)(f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 105 

U-234 (fast lung 

absorption)(d) 

4 x 101 9 x 10-2 1 x 101 1 x 104 

U-234 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-234 (slow lung 

absorption)(f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 105 

U-235 (all lung absorption 

types)(a),(d),(e),(f) 

 x 101 (b) 1 x 104 (b) 1 دون حد دون حد

U-236 (fast lung 

absorption)(d) 

 x 101 1 x 104 1 دون حد دون حد

U-236 (medium lung 

absorption)(e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 x 102 1 x 105 

U-236 (slow lung 

absorption)(f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

U-238 (all lung absorption 

types)(d),(e),(f) 

 x 101 (b) 1 x 104 (b) 1 دون حد دون حد

U (nat) 1 دون حد دون حد x 100 (b) 1 x 103 (b)  
 

U (enriched to 20% or 

less)(g) 

 x 100 1 x 103 1 دون حد دون حد

U (dep) 1 دون حد دون حد x 100 1 x 103 

Vanadium (23)     

V-48 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

V-49 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 
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 )العدد الذري(النويدة املشعة 
A1  

 )تريابكريل(
A2  

 )تريابكريل(
 تركيز النشاط للمواد املستثناة

 )غم/بكريل(
حدود النشاط للشحنة املستثناة

 )بكريل(
Tungsten (74)     

W-178 (a) 9 x 100 5 x 100 1 x 101 1 x 106 

W-181 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

W-185 4 x 101 8 x 10-1 1 x 104 1 x 107 

W-187 2 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

W-188 (a) 4 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Xenon (54)     

Xe-122 (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Xe-123 2 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 109 

Xe-127 4 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 105 

Xe-131m 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 104 

Xe-133 2 x 101 1 x 101 1 x 103 1 x 104 

Xe-135 3 x 100 2 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Yttrium (39)     

Y-87 (a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Y-88 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Y-90 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 105 

Y-91 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Y-91m 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Y-92 2 x 10-1 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Y-93 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

Ytterbium (70)     

Yb-169 4 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 107 

Yb-175 3 x 101 9 x 10-1 1 x 103 1 x 107 

Zinc (30)     

Zn-65 2 x 100 2 x 100 1 x 101 1 x 106 

Zn-69 3 x 100 6 x 10-1 1 x 104 1 x 106 

Zn-69m (a) 3 x 100 6 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Zirconium (40)     

Zr-88 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Zr-93 1 دون حد دون حد x 103 (b) 1 x 107 (b) 

Zr-95 (a) 2 x 100 8 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Zr-97 (a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 (b) 1 x 105 (b) 
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 الوليدة   املشعة  إسهامات من النويدات   األم هلذه النويدات املشعة     A2أو  / و A1 قيمتتضمن    )أ(
  :أيام، على النحو الوارد يف القائمة التالية ١٠ذات العمر النصفي الذي يقل عن 

Mg-28 Al-28 
Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 
Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
Y-87  Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99  Tc-99m 
Tc-95m  Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
In-114m In-114 
Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
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Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 

Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249" 

  :زمينوسالالهتا املوجودة يف توازن ) النتوجة (األمترد فيما يلي قائمة بالنويدات   )ب(
Y-90 Sr-90 
Nb-93m Zr-93 

  Nb-97 Zr-97 
Rh-106 Ru-106 
Ag-108 Ag-108m 

  Ba-137m Cs-137 
 

Pr-144 Ce-144 
La-140 Ba-140 
Tl-208(0.36), Po-212(0.64) Bi-212 
Bi-210, Po-210 Pb-210 
Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) Pb-212 
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 Rn-222 
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 Ra-223 
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-
212(0.64) 

Ra-224 
  

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, 
Bi-210, Po-210 

Ra-226 

Ac-228 Ra-228 
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, 
T1208(0.36), Po-212(0.64) 

Th-228 

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, 
Pb-209 

Th-229 

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, 
Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212(0.64) 

Th-nat 

Pa-234m Th-234 
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 U-230 
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, 
Tl-208(0.36), Po-212(0.64) 

U-232 

Th-231 U-235 
Th-234, Pa-234m U-238 
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, U-nat 
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Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-24, Pb-210, Bi-210, Po-
210 
Pa-233 Np-237 
Am-242 Am-242m 

  Np-239 Am-243 
قياس معدل االضمحالل أو قياس مستوى اإلشعاع على مـسافة          عن طريق   ميكن حتديد الكمية      )ج(

  ؛معينة من املصدر
 UF6 تنطبق هذه القيم فقـط علـى مركبـات اليورانيـوم الـيت تأخـذ األشـكال الكيميائيـة             )د(

  ؛ يف كل من ظروف النقل العادية وظروف احلوادثUO2(NO3)2 وUO2F2و

ـ  األشـكال ه القيم فقط على مركبات اليورانيوم اليت تأخذ         تنطبق هذ   )ه(  UF4 و UO3 ة الكيميائي
  ؛ واملركبات السداسية التكافؤ يف كل من ظروف النقل العادية وظروف احلوادثUC14و

 )ه(و) د(تنطبق هذه القيم على مجيع مركبات اليورانيوم خالف املركبـات احملـددة يف                )و(
  ؛أعاله

 .ع فقطّععلى اليورانيوم غري املشتنطبق هذه القيم   )ز(

، يتطلب تعيني القيم ١- ٢- ٢- ٧- ٢فيما يتعلق بفرادى النويدات املشعة غري املدرجة يف اجلدول   ٢- ٢- ٢- ٧- ٢
 A2ويسمح باسـتخدام قيمـة      .  موافقة متعددة األطراف   ١- ٢- ٢- ٧- ٢األساسية للنويدات املشعة املشار إليها يف       

ع االمتصاص الرئوي املناسب الذي توصي به اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع، احملسوبة باستخدام معامل جرعة لنو
إذا أخذت يف االعتبار األشكال الكيميائية لكل نويدة مشعة يف ظروف النقل العادية وظروف احلوادث علـى حـد       

 احلصول علـى     بدون ٢- ٢- ٢- ٧- ٢وكبديل لذلك، جيوز استخدام قيم النويدات املشعة املبينة يف اجلدول           . سواء
  . موافقة السلطة املختصة

  القيم األساسية للنويدات املشعة أو املخاليط غري املعروفة من النويدات املشعة  :٢- ٢- ٢- ٧- ٢اجلدول 

 احملتويات املشعة
A1 A2 

تركيز النشاط 
 للمواد املستثناة

حدود النشاط 
 للشحنات املستثناة

 )بكريل( )غم/بكريل( )تريابكريل( )تريابكريل( 

 ٤١٠ x ١ ١١٠ x ١ ٠,٢ ٠,١ املعروف فقط وجود نويدات باعثة لبيتا أو غاما

املعروف وجود نويدات باعثة جلسيمات ألفا ولكـن    
 غري باعثة لنوترونات

٩ ٠,٢ x ١ ٥- ١٠ x ١ ١- ١٠ x ٣١٠ 

املعروف وجود نويدات باعثة لنوترونات أو ال تتوفر        
 بيانات ذات صلة

٩ ٠,٠٠١ x ١ ٥- ١٠ x ١ ١- ١٠ x ٣١٠ 

، ١- ٢- ٢- ٧- ٢ لفرادى النويدات املشعة غري املدرجة يف اجلـدول  A2 و A1لدى حساب قيمة      ٣- ٢- ٢- ٧- ٢
تعترب كنويدة مشعة واحدة سلسلة اضمحالل نشاط إشعاعي واحدة توجد فيها النويدات املـشعة يف نـسب وجودهـا يف                    

؛ )النتوج(ام أو أطول من العمر النصفي للنويدة األم          أي ١٠الطبيعة، وال يكون فيها العمر النصفي ألي نويدة مشعة أطول من            
ويف حالـة   .  اليت تطبق هي القيم املناظرة للنويدة األم لتلك السلـسلة          A2 و A1ويكون النشاط الذي يؤخذ يف االعتبار وقيم        

و أطـول مـن    أيام أ١٠سالسل اضمحالل النشاط اإلشعاعي اليت يكون فيها العمر النصفي ألي نويدة وليدة إما أطول من       
  . العمر النصفي للنويدة األم، فإن النويدة األم وهذه النويدات الوليدة تعترب خماليط من نويدات خمتلفة
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يتعلق مبخاليط النويدات املشعة، ميكن حتديد القيم األساسية للنويدات املشعة املشار إليها يف  فيما  ٤- ٢- ٢- ٧- ٢
  :  على النحو التايل١- ٢- ٢- ٧- ٢اجلدول 

  حيث،
f(i)   هي اجلزء من النشاط أو تركيز النشاط للنويدة املشعةiيف املخلوط؛   

X(i)      لهي القيمة املناسبة    A1   أو A2           شحنة(، أو تركيز النشاط للمادة املستثناة أو حد النشاط لرسالة (
  ؛iمستثناة حسب االقتضاء للنويدة املشعة 

Xm     لالقيمة املشتقة    A1   أو A2    شـحنة ( املستثناة أو حد النشاط لرسـالة     ، أو تركيز النشاط للمادة (
  .مستثناة يف حالة املخلوط

عندما تكون هوية كل نويدة مشعة معروفة ولكن ال تكون فرادى أنشطة بعـض النويـدات املـشعة          ٥-٢-٢-٧-٢
موعة لدى  معروفة، جيوز جتميع النويدات املشعة واستخدام أدىن قيمة للنويدات املشعة، حسب االقتضاء، للنويدات يف كل جم               

وجيوز أن تستند اجملموعات إىل إمجايل نشاط ألفا وإمجايل نشاط          . ٤-٤-٢-٧-٢ و ٤-٢-٢-٧-٢تطبيق الصيغ الواردة يف     
  . غاما، على التوايل/غاما عندما تكون معروفة، باستخدام أدىن قيم النويدات املشعة لبواعث ألفا أو بواعث بيتا/بيتا
املشعة أو خماليط النويدات املشعة اليت ال تتوفر عنها بيانات ذات صلة، جيـب  يف حالة فرادى النويدات    ٦-٢-٢-٧-٢

  . ٢-٢-٢-٧-٢استخدام القيم املبينة يف اجلدول 
  حتديد اخلصائص املادية األخرى  ٣-٢-٧-٢
  (LSA)املادة املنخفضة النشاط النوعي   ١-٣-٢-٧-٢
  )حمجوزة(  ١-١-٣-٢-٧-٢
  : نشاط النوعي حتت ثالث جمموعاتتندرج املواد املنخفضة ال  ٢-١-٣-٢-٧-٢

  LSA-I )أ(
اليورانيوم والثوريوم ومركزات هذه اخلامات، واخلامات األخـرى الـيت    ) ركازات(خامات    `١`

  حتتوي على نويدات مشعة موجودة طبيعياً، واليت تعاجل الستخدام هذه النويدات املشعة؛
 الثوريـوم الطبيعـي، أو مركباهتـا أو         أو اليورانيوم الطبيعي، أو اليورانيوم املستنفد، أو        `٢`

  خماليطها، اليت ال تكون مشّععة وتكون يف شكل صلب أو سائل؛
غري حمدودة باستثناء املواد االنشطارية غري       A2أو املواد املشعة اليت تكـون فيهـا قيمـة          `٣`

  ؛ ٥-٣-٢-٧-٢املستثناة مبوجب الفقرة 
 النشاط موزعاً يف املادة كلها، وال يتجاوز املتوسط التقديري أو املواد املشعة األخرى اليت يكون فيها   `٤`

، ٦-٢-٢-٧-٢  إىل ١-٢-٢-٧-٢ ضعف قيم تركيز النشاط احملـددة يف         ٣٠للنشاط النوعي   
  .٥-٣-٢-٧-٢باستثناء املواد االنشطارية غري املستثناة مبوجب الفقرة 

  LSA-II )ب(
   تريابكريل يف اللتر؛ ٠,٨ىل املاء الذي حيتوي على التريتيوم بتركيز يصل إ  `١`

X(i)

f(i)
 

1
 = 

i

m

Σ
Χ
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أو املواد األخرى اليت يكون فيها النشاط موزعاً يف املادة كلها وال يتجاوز املتوسط التقديري                 `٢`
  غم للسوائل؛/A2 ٥-١٠غم للمواد الصلبة والغازات، و/A2 ٤-١٠للنشاط النوعي 

، باستثناء املساحيق اليت تستويف    )طةمثل النفايات املدّمجة، واملواد املنشّ    (املواد الصلبة    - LSA-III )ج(
  : ؛ اليت تكون فيها٣-١-٣-٢-٧-٢االشتراطات احملددة يف 

املادة املشعة موزعة يف مادة صلبة أو جمموعة من األجسام الصلبة، أو موزعـة بـشكل                  `١`
مثل اخلرسانة والقار واخلزف، وما     (متجانس بصورة أساسية يف مادة رابطة مدجمة صلبة         

  ؛ )إىل ذلك
واملادة املشعة غري قابلة للذوبان نسبياً، أو مدجمة فعلياً يف قالب غري قابل للذوبان نـسبياً،     `٢`

حبيث ال يتجاوز الفاقد يف املادة املشعة بكل طرد نتيجة االرتشاح عند غمرها يف املاء ملدة    
  ؛ A2 ٠,١سبعة أيام، حىت يف ظروف تلف العبوة، القيمة 

لتقديري للنشاط النوعي للمادة الصلبة، باستثناء أي مادة تـدريع،          وال يتجاوز املتوسط ا     `٣`
 ٣-١٠  ٢xالقيمة 

A2/غم .  
 إذا أُجري على    A2 ٠,١ الصلبة ذات طبيعة جتعل النشاط يف املاء ال يتجاوز القيمة            LSA-IIIتكون مواد     ٣-١-٣-٢-٧-٢

  .٤-١-٣-٢-٧-٢كل حمتويات الطرد االختبار احملدد يف 
  :  على النحو التايلLSA-IIIرب مواد ختت  ٤-١-٣-٢-٧-٢

.  أيام يف املاء يف درجة حـرارة الغرفـة  ٧تغمر عّينة من املادة الصلبة متثل احملتويات الكاملة للطرد ملدة       
ويكون حجم املاء املستخدم يف االختبار كافياً لضمان أن تكون نسبة احلجم احلر للماء غري املمتص وغري املتفاعل املتبقي يف                    

ويكون األس اهليـدروجيين    . يف املائة على األقل من حجم عّينة االختبار الصلبة نفسها          ١٠ أيام،   ٧ة مدة االختبار، وهي     هناي
 وينبغي قياس النشاط الكلي للحجم احلر للمـاء  .س٢٠ºم عند درجة  / ملي سيمنس  ١ واملوصلية القصوى    ٨-٦األويل للماء   

  .  أيام٧بعد غمر عّينة االختبار ملدة 
  .٢-١٢-٤-٦و ١-١٢-٤-٦ وفقاً للفقرتني ٤-١-٣-٢-٧-٢ينبغي إثبات االمتثال ملعايري األداء املبينة يف   ٥-١-٣-٢-٧-٢
 (SCO)األجسام امللوثة السطح   ٢-٣-٢-٧-٢

  : تصنف األجسام امللوثة السطح يف إحدى جمموعتني
  : جسم صلب يكون الوضع فوقه كما يليSCO-1:اجلسم امللوث السطح   )أ(

أو  (٢ سم ٣٠٠يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت على السطح املتيسر احملسوب على           ال    `١`
 بالنسبة لبواعث ٢سم/ بيكريل ٤) ٢ سم ٣٠٠على مساحة السطح كله إذا كانت أقل من         

 بالنسبة جلميع بواعـث     ٢سم/ بيكريل ٠,٤بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو        
  ألفا األخرى؛

أو علـى    (٢ سـم  ٣٠٠ط التلوث الثابت على السطح املتيسر احملسوب على         وال يتجاوز متوس    `٢`
x ٤) ٢ سم ٣٠٠مساحة السطح كله إذا كانت أقل من        

بالنسبة لبواعث بيتا    ٢سم/ بيكريل ٤١٠ 
x  ٤وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو 

   بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى؛ ٣١٠
ثابت زائد التلوث الثابت على السطح غـري املتيـسر          وال يتجاوز متوسط التلوث غري ال       `٣`

) ٢ سم ٣٠٠أو على مساحة السطح كله إذا كانت أقل من           (٢ سم ٣٠٠احملسوب على   
٤ x بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة الـسمية، أو           ٢سم/ بكريل ٤١٠ 
٤ x بالنسبة جلميع بواعث ألف األخرى؛٢سم/ بكريل٣١٠   
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جسم صلب يتجاوز التلوث الثابت أو غري الثابت على سـطحه           : SCO-IIث السطح   اجلسم امللو   )ب(
أعاله، ويكون الوضع فوقـه كمـا       ) أ( يف   SCO-Iاحلدود املنطبقة احملددة لألجسام امللوثة السطح       

  : يلي
أو ( ٢ سم ٣٠٠ال يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت على السطح املتيسر احملسوب على              `١`

بالنـسبة   ٢سـم / بكريل ٤٠٠) ٢ سم ٣٠٠ كله إذا كانت أقل من       على مساحة السطح  
 بالنسبة جلميـع    ٢سم/ بكريل ٤٠لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية، أو         

  بواعث ألفا األخرى؛
أو ( ٢سـم  ٣٠٠وال يتجاوز متوسط التلوث الثابت على السطح املتيسر احملسوب على             `٢`

بالنسبة  ٢سم/ بكريل ٥١٠ x ٨) ٢ سم ٣٠٠ل من   على مساحة السطح كله إذا كانت أق      
بالنـسبة  ٢سم/ بكريل ٤١٠ x ٨لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألف املنخفضة السمية، أو         

  جلميع بواعث ألفا األخرى؛ 
وال يتجاوز متوسط التلوث غري الثابت زائد التلوث الثابت على السطح غـري املتيـسر                 `٣`

) ٢ سم ٣٠٠سطح كله إذا كانت أقل من       أو على مساحة ال    (٢ سم ٣٠٠احملسوب على   
٨ x بالنسبة لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة الـسمية، أو           ٢سم/ بكريل ٥١٠ 
٨ x بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى ٢سم/ بكريل٤١٠.  

   املواد املشعة ذات الشكل اخلاص  ٣-٣-٢-٧-٢

وعندما تكون الكبسولة املختومة    .  مم ٥ على األقل عن     يشترط أن ال يقل طول أحد أبعاد املادة املشعة          ١-٣-٣-٢-٧-٢
. جزءاً من املادة املشعة ذات الشكل اخلاص، جيب أن تكون الكبسولة مصنوعة حبيث ال ميكن فتحها إال بتـدمري الكبـسولة             

  . ويتطلب تصميم املادة املشعة ذات الشكل اخلاص موافقة أحادية
ت الشكل اخلاص وتصميمها على النحو الذي يستويف االشتراطات التاليـة  تكون طبيعة املادة املشعة ذا    ٢-٣-٣-٢-٧-٢

  : ٨-٣-٣-٢-٧-٢ إىل ٤-٣-٣-٢-٧-٢إذا أجريت عليها االختبارات احملددة يف 
) أ (٥-٣-٣-٢-٧-٢ال تنكسر أو تتحطم بتأثري اختبارات الصدم أو الطرق أو الثين املبينة يف                )أ(

  طباق؛ حسب االن) أ (٦-٣-٣-٢-٧-٢و) ج(و) ب(و
) د (٥-٣-٣-٢-٧-٢وال تنصهر أو تتشتت يف اختبار احلرارة الذي ينطبق عليها، املـبني يف                )ب(

  حسب االنطباق؛) ب (٦-٣-٣-٢-٧-٢ أو
       ٧-٣-٣-٢-٧-٢وال يتجاوز النشاط يف املاء املستخلص مـن جتـارب الـنّض املبينـة يف                  )ج(

ة للمصادر املختومة، ال يتجاوز معـدل        كيلوبكريل؛ أو كبديل بالنسب    ٢ مقدار   ٨-٣-٣-٢-٧-٢و
 -احلماية من اإلشعاع     "ISO 9978:1992التسرب يف اختبار تقدير التسرب احلجمي احملدد يف املعيـار          

  . ، العتبة املقبولة املنطبقة، اليت تقبلها السلطة املختصة" طرق اختبار التسرب-املصادر املشعة املختومة 
  . ٢-١٢-٤-٦و ١-١٢-٤-٦ وفقاً ملا يرد يف ٢-٣-٣-٢-٧-٢ال ملعايري األداء املبينة يف جيب إثبات االمتث  ٣-٣-٣-٢-٧-٢
جيب إخضاع العّينات اليت تشتمل على املواد املشعة ذات الشكل اخلاص أو حتاكيها الختبار الـصدم،                  ٤-٣-٣-٢-٧-٢

ختبارات البديلة على النحو املرخص بـه        أو اال  ٥-٣-٣-٢-٧-٢واختبار الطرق، واختبار الثين، واختبار احلرارة، املبينة يف         
وبعد كل اختبار، جيري تقييم للنض أو اختبار للتسرب         . وجيوز استخدام عّينة خمتلفة يف كل اختبار      . ٦-٣-٣-٢-٧-٢يف  

ت  املتعلقة باملواد الصلبة غري القابلة للتشت٧-٣-٣-٢-٧-٢احلجمي على العّينة بطريقة ال تقل حساسية عن الطرق املبينة يف          
  .  بشأن املواد املكبسلة٨-٣-٣-٢-٧-٢أو يف 

  : فيما يلي طرائق االختبار ذات الصلة  ٥-٣-٣-٢-٧-٢
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وحيدد اهلدف على النحو املبني يف      .  أمتار ٩تسقط العّينة على اهلدف من ارتفاع       : اختبار الصدم   )أ(
  ؛ ١٤-٤-٦

ب أملس، وتطرق بالوجه توضع العّينة على لوحة من الرصاص يدعمها سطح صل: اختبار الطّرق  )ب(
املفلطح لقضيب من الفوالذ الطري حبيث حيدث أثراً يعادل األثر الناتج من سقوط رأسي حـر                

 مـم   ٢٥ويكون قطر اجلزء األسفل من القضيب       .  كغم من ارتفاع متر واحد     ١,٤لثقل وزنه   
وجيب أن يغطي الرصاص، بـرقم      . مم) ٠,٣ ± ٣,٠(ولـه حواف مستديرة إىل نصف قطر       

 مم، مـساحة أكـرب مـن        ٢٥ على مقياس فيكرز ومساكة ال تزيد على         ٤,٥ إىل   ٣,٥ة  صالب
ويطـرق  . وتستخدم مساحة جديدة من الرصاص يف كل صـدمة        . املساحة اليت تغطيها العّينة   

  القضيب العّينة حبيث يسبب هلا أكرب تلف؛ 
 سـم   ١٠ول أدىن مقـداره     ال يطبق االختبار إال على املصادر الطويلة الرفيعة بط        : اختبار الثين   )ج(

وتشبك العّينة بقوة يف وضع أفقي حبيث يـربز         . ١٠ونسبة طول إىل العرض األدىن ال تقل عن         
وتوجه العّينة حبيث حيدث هبا أكرب تلف عند طرق طرفها احلـر            . نصف طوهلا من وجه املشبك    

ألثر الناتج من   ويطرق القضيب العّينة إلحداث أثر معادل ل      . بالوجه املفلطح لقضيب من الفوالذ    
ويكون قطر اجلزء األسفل مـن      .  كغم من ارتفاع متر واحد     ١,٤سقوط رأسي حر لثقل وزنه      

  مم؛ ) ٠,٣ ± ٣,٠( مم حبواف مستديرة إىل نصف قطر ٢٥القضيب 
 ١٠وتبقى عند هذه الدرجـة ملـدة         س°٨٠٠تسّخن العّينة يف اهلواء إىل درجة       : اختبار احلرارة   )د(

  .دقائق مث تترك لتربد
  :العّينات اليت تشتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حتاكيها جيوز استثناؤها من  ٦-٣-٣-٢-٧-٢

، شريطة أن تكون كتلة املادة املـشعة ذات  )ب(و) أ (٥-٣-٣-٢-٧-٢االختبارات املبينة يف      )أ(
  : الشكل اخلاص

 واملبني يف   ٤بالرتبة   غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق          ٢٠٠ أقل من     `١`
 االشتراطات  - املصادر املشعة املختومة     -احلماية من اإلشعاع     "ISO 2919:1999املعيار  

  ؛"العامة والتصنيف
 واملبني  ٥ غرام وأن ختضع كبديل لذلك الختبار الصدم املتعلق بالرتبة           ٥٠٠أو أقل من      `٢`

 -ر املـشعة املختومـة       املـصاد  -احلماية من اإلشـعاع      "ISO 2919:1999يف املعيار   
  ؛ "االشتراطات العامة والتصنيـف

شريطة أن ختضع كبديل لذلك الختبـار درجـة         ) د (٥-٣-٣-٢-٧-٢واالختبار املبني يف      )ب(
 املـصادر   -احلماية من اإلشـعاع      "ISO 2919:1999 واحملدد يف املعيار     ٦احلرارة املتعلق بالرتبة    

  ".  لتصنيف االشتراطات العامة وا-املشعة املختومة 
فيما يتعلق بالعّينات اليت تشتمل على مادة صلبة غري قابلة للتشتت أو حتاكيها، جيري تقدير للنض على                   ٧-٣-٣-٢-٧-٢

  : النحو التايل
ويكون حجم املاء الـذي يـستخدم يف      .  أيام يف املاء يف درجة حرارة الغرفة       ٧تغمر العّينة ملدة      )أ(

 يف املائة على ١٠ر من املاء غري املمتص وغري املتفاعل بنسبة      االختبار كافياً لضمان بقاء حجم ح     
ويكون األس  .  أيام ٧األقل من حجم عّينة االختبار الصلبة نفسه بعد انتهاء فترة االختبار وهي             

   س؛٢٠ºم عند درجة / ملي سيمنس١ وموصلية املاء ٨-٦اهليدروجيين األّويل للماء 
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 ٤وحيفظ عند هذه الدرجة ملـدة       س  º)٥ ± ٥٠(ىت درجة حرارة    يسخن املاء مع العّينة بعد ذلك ح        )ب(
  ساعات؛ 

  يقدر نشاط املاء بعد ذلك؛   )ج(
وال تقـل    س٣٠º أيام على األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارته عن             ٧حتفظ العّينة ملدة      )د(

   يف املائة؛ ٩٠رطوبته النسبية عن 
أعاله، ويسخن املاء مع العّينة حىت      ) أ(صفات املبينة يف    تغمر العّينة بعد ذلك يف ماء له نفس املوا          ) ه(

   ساعات؛ ٤وحيفظ عند هذه الدرجة ملدة س º)٥ ± ٥٠(درجة 
  . يقدر نشاط املاء بعد ذلك  )و(

يف حالة العّينات اليت تشتمل على مادة مشعة يف كبسولة خمتومة أو حتاكيها، جيري إما تقدير للنض أو                    ٨-٣-٣-٢-٧-٢
  : حلجمي على النحو التايلتقدير للتسرب ا

  : يتكون تقدير النض من اخلطوات التالية  )أ(
ويكون األس اهليدروجيين األّويل للمـاء      . تغمر العّينة يف املاء عند درجة حرارة الغرفة         `١`

  س؛٢٠ºم عند / ملي سيمنس١ واملوصلية القصوى ٨- ٦
 ٤ه الدرجـة ملـدة      وحيفظان عند هـذ   س  º)٥ ± ٥٠(يسخن املاء والعّينة حىت درجة        `٢`

  ساعات؛ 
  يقدر نشاط املاء بعد ذلك؛   `٣`
 أيام على األقل يف هواء ساكن ال تقل درجة حرارتـه عـن              ٧حتفظ العّينة عندئذ ملدة       ` ٤`

٣٠ºيف املائة؛٩٠ورطوبته النسبية عن  س   
  ؛`٣`و` ٢`و` ١`تكرر العمليات املبينة يف   `٥`

 ISO 9978: 1992اً من االختبارات املبينـة يف املعيـار         يتضمن تقدير التسرب احلجمي البديل أي       )ب(
، يكون مقبوالً لـدى  " طرق اختبار التسرب- املصادر املشعة املختومة    -احلماية من اإلشعاع    "

  . السلطة املختصة
  املواد املنخفضة التشّتت   ٤-٣-٢-٧-٢
ويـشترط يف املـواد املـشعة    .  األطراف يتطلب تصميم املادة املشعة املنخفضة التشّتت موافقة متعددة         ١-٤-٣-٢-٧-٢

  : ١٤-٨-٤-٦املنخفضة التشّتت أن تستويف كميتها اإلمجالية يف الطرد االشتراطات التالية، مع األخذ يف احلسبان أحكام 
 ملـي   ١٠ م من املـادة املـشعة غـري املدرعـة            ٣أال يتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة         )أ(

  ساعة؛ /سيفرت
، أال يتجاوز اإلشعاع ٤-٢٠-٤-٦ و ٣-٢٠-٤-٦الختبارات احملددة يف    ل ويف حالة إخضاعها    )ب(

الناجم عن انطالق حممول يف اهلواء يف صورة غازات أو جسيمات ذات قطر أيرودينامي مكافئ               
  وجيوز أن تستخدم عّينة مستقلة يف كل اختبار؛ . ١٠٠A2 ميكرومتر قيمة تعادل ١٠٠أقصاه 

، أال يتجاوز النشاط يف املاء قيمـة        ٤-١-٣-٢-٧-٢حملدد يف   ويف حالة إخضاعها لالختبار ا      )ج(
وتؤخذ يف االعتبار يف تنفيذ هذا االختبار اآلثار املتلفة النامجة عن االختبـارات             . ١٠٠A2تعادل  

  . أعاله) ب(املبينة يف 
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  : ختترب املواد املشعة املنخفضة التشّتت على النحو التايل  ٢-٤-٣-٢-٧-٢
         مادة مشعة منخفضة التشّتت أو حتاكيها لالختبار احلـراري املعـزز املـبني              ختضع عّينة حتتوي على     

وبعد إجـراء كـل   . وجيوز أن تستخدم عّينة خمتلفة لكل اختبار     . ٤-٢٠-٤-٦، واختبار الصدم املبني يف      ٣-٢٠-٤-٦يف  
ديد ما إذا كانـت االشـتراطات       وبعد كل اختبار يتم حت    . ٤-١-٣-٢-٧-٢اختبار، ختضع العّينة الختبار النض املبني يف        

  .  قد استوفيت١-٤-٣-٢-٧-٢الواجبة االنطباق الواردة يف 
 وفقاً ملا ٢-٤-٣-٢-٧-٢ و١-٤-٣-٢-٧-٢جيب إثبات االمتثال ملعايري األداء الواردة يف الفقرتني         ٣-٤-٣-٢-٧-٢

  . ٢-١٢-٤-٦ و١-١٢-٤-٦هو حمدد يف 
   املواد االنشطارية  ٥-٣-٢-٧-٢

، اليت  ١-١-٢-٧-٢ليت حتتوي على مواد انشطارية حتت البند ذي الصلة من اجلدول            تصنف الطرود ا    
انـشطارية  "وال يسمح بالتصنيف بوصـفها      ". انشطارية بكميات مستثناة  "أو عبارة   " انشطارية"يشتمل وصفها على كلمة     

ح سوى باستثناء واحد لكل شـحنة       وال يسم . يف هذه الفقرة  ) د(إىل  ) أ(إال يف حالة استيفاء الشروط من       " بكميات مستثناة 
  ):٢-٧-٤-٦انظر أيضاً (

، شريطة أال يقل أصغر بعد خارجي لكل طرد عـن           )شحنة(أن يكون احلد الكتلي لكل رسالة         )أ(
  : سم، كما يلي١٠

  كتلة املواد االنشطارية األخرى  )غم(٢٣٥- كتلة اليورانيوم
_______________  + __________________ >١  

  X Y  
  : مع استيفاء أحد الشروط التالية٥-٣-٢-٧-٢ مها احلدان الكتليان املبينان يف اجلدول Yو X حيث

 غم من النويدات االنشطارية؛ ويف حالة املواد غري         ١٥أال حيتوي أي طرد مفرد على أكثر من           `١`
  املعبأة، ينطبق هذا التحديد الكمي على الشحنة املنقولة داخل وسيلة النقل أو على متنها؛ 

أو أن تكون املادة االنشطارية حملوالً هيدروجينياً متجانس التكوين أو خملوطاً تقل فيه نسبة   `٢`
    يف املائة حبسب الكتلة؛٥النويدات االنشطارية إىل اهليدروجني عن 

  .  لترات من املادة١٠ غم يف أي حجم مقداره ٥أو أال تتجاوز كمية املواد االنشطارية   `٣`
 يف املائة من احلدود الكتلية املنطبقـة        ١يليوم أو الدوتريوم بكميات تتجاوز      وجيب أال يوجد الرب   

 باستثناء احلاالت اليت ال يتجاوز فيهـا تركيـز          ٥-٣-٢-٧-٢على الشحنة املبينة يف اجلدول      
  . غرام١ ٠٠٠ غم من البرييليوم يف أي ١البرييليوم يف املادة 

 يف املائة من احلدود الكتلية املنطبقة علـى         ١ وجيب أال يوجد الدوتريوم أيضاً بكميات تتجاوز      
 باستثناء احلاالت اليت يزيد فيها الـدوتريوم عـن          ٥-٣-٢-٧-٢الشحنة الواردة يف اجلدول     

  .مستوى التركيز الطبيعي يف اهليدروجني
 يف املائة حسب الكتلة، وال يزيـد حمتـواه          ١ حبد أقصى    ٢٣٥-اليورانيوم املخّصب باليورانيوم    )ب(

، شريطة أن   ٢٣٥- يف املائة من كتلة اليورانيوم     ١ على   ٢٣٣- من البلوتينيوم واليورانيوم   اإلمجايل
وفضالً عن ذلك، إذا    . تكون النويدات االنشطارية موزعة على حنو متجانس متاماً يف كل املادة          

   موجوداً يف صورة معدن أو أكسيد أو كربيد ال ينظم يف شكل شبكي؛ ٢٣٥-كان اليورانيوم
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 يف املائـة حـسب      ٢ حبد أقصى    ٢٣٥-اليل السائلة من نترات اليورانيل املخصبة باليورانيوم      احمل  )ج(
 يف املائة مـن كتلـة       ٠,٠٠٢ على   ٢٣٣-الكتلة، وال يزيد حمتواها من البلوتونيوم واليورانيوم      

   كحد أدىن؛ ٢ عن (N/U)اليورانيوم، وال تقل النسبة الذرية للنتروجني إىل اليورانيوم فيها 
 يف املائة من النويدات االنشطارية حسب الكتلة        ٢٠لبلوتونيوم احملتوي على نسبة ال تزيد على        ا  )د(

وتكون الشحنات مبوجب هذا االستثناء يف      .  كغم من البلوتونيوم لكل شحنة     ١حبد أقصى قدره    
  .إطار االستخدام احلصري

 راطات املتعلقة بـالطرود الـيت  حدود كتلة الشحنات املقررة لالستثناءات من االشت        :٥- ٣- ٢- ٧- ٢اجلدول 
  حتتوي مواد انشطارية  

 املادة االنشطارية
ممزوجة مبواد يقل ) غم(كتلة املادة االنشطارية 

 فيها متوسط كثافة اهليدروجني عن املاء أو يساويه
ممزوجة مبواد ) غم(كتلة املادة االنشطارية 

 يزيد فيها متوسط كثافة اهليدروجني على املاء

 ٢٩٠ ٤٠٠ (X) ٢٣٥-اليورانيوم
 ١٨٠ ٢٥٠ (Y)مواد انشطارية أخرى 

  تصنيف الطرود أو املواد غري املعبأة  ٤- ٢- ٧- ٢
  .ال تتجاوز كمية املادة املشعة يف أي طرد احلدود ذات الصلة بنوع الطرد كما هي حمددة أدناه  

   كطرود مستثناةالتصنيف  ١- ٤- ٢- ٧- ٢
  : إذا كانتجيوز أن تصنف الطرود كطرود مستثناة  ١- ١- ٤- ٢- ٧- ٢

   كانت حتتوي على مادة مشعة؛ فارغةعبوات   )أ(
  ؛٢-١-٤-٢-٧-٢ هو حمدد يف اجلدول حسبماة أو سلع بكميات حمدودأدواتأو حتتوي على   )ب(
   مصنعة من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي؛ موادحتتوي على  أو  )ج(
  . ٢-١-٤-٢-٧-٢بكميات حمدودة حسبما هو حمدد يف اجلدول  مشعة مادةأو حتتوي على   )د(

مكن تصنيف الطرد الذي حيتوي على مادة مشعة كطرد مستثىن شريطة أال يتجاوز حد اإلشعاع   ٢- ١- ٤- ٢- ٧- ٢
  .ساعة/ ميكرو سيفرت٥يف أي نقطة على سطحه اخلارجي 

  دود النشاط للطرود املستثناة  :٢- ١- ٤- ٢- ٧- ٢اجلدول 
 األجهزة أو السلعة

 )أ(حدود مواد الطرد )أ(حدود الطرد )أ(حدود الصنف ية للمحتوياتاحلالة الفيزيائ
)٤( )٣( )٢( )١( 

    مواد صلبة
 A1 A1 10-3 A1 2-10   شكل خاص

 A2 A2 10-3 A2 2-10   أشكال أخرى

 A2 10-1 A2 10-4 A2 3-10 سوائل

    غازات

 x 10-2 A2 2 x 10-1 A2 2 x 10-2 A2 2   تريتيوم

 A1 10-2 A1 10-3 A1 3-10   شكل خاص

 A2 10-2 A2 10-3 A2 3-10 أشكال أخرى  

  .٦- ٢- ٢- ٧- ٢ إىل ٤- ٢- ٢- ٧- ٢بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة، انظر   )أ(
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ال جيوز تصنيف املادة املشعة الداخلة كجزء مكون يف جهاز أو سلعة مصنعة أخرى أو حمتواة يف جهـاز أو                      ٣-١-٤-٢-٧-٢
، إال يف ، مواد مشعة، أدوات أو سـلع، يف طـرود مـستثناة   ٢٩١١رقم األمم املتحدة عة مصنعة أخرى حتت  سل

  :احلاالت التالية
 سم من أي نقطة على السطح اخلارجي ألي جهاز ١٠أال يتجاوز مستوى اإلشعاع على مسافة   )أ(

  ساعة؛/ ملي سيفرت٠,١غري معبأ أو سلعة غري معبأة 
  :  ما عدا"RADIOACTIVE ""مادة مشعة"از أو سلعة مصّنعة عالمة وأن حيمل كل جه  )ب(

  أجهزة أو أدوات توقيت ذات وميض إشعاعي؛  `١`
           املنتجات االستهالكية اليت تكون إمـا قـد حـصلت علـى موافقـة قانونيـة وفقـاً                    `٢`

ة يف  نيناة املب  للشحنة املستث  أو اليت ال تتجاوز إفرادياً حدود النشاط      ) د (٤-١-٥-١ للفقرة
، شريطة أن تنقل مثل هذه املنتجات يف طرد حيمل          ١-٢-٢-٧-٢ من اجلدول    ٥العمود  
 على سطح داخلي حبيث يكون التحذير من        "RADIOACTIVE ""مادة مشعة "عالمة  

  وجود مادة مشعَّة مرئياً لدى فتح الطرد؛ 
 يعترب اجلهاز الذي تكون وظيفته      ال(وأن تكون املادة النشطة حمصورة متاماً مبكونات غري نشطة            )ج(

  ؛ )الوحيدة هي احتواء املادة املشعة جهازاً أو سلعة مصنعة
 بالنسبة  ٢-١-٤-٢-٧-٢ من اجلدول    ٣ و ٢وأن تكون مستوفية للحدود املبينة يف العمودين          )د(

  . لكل سلعة إفرادية وكل طرد، على التوايل
 وال يتجاوز   ٣-١-٤-٢-٧-٢ال اليت ختتلف عما هو حمدد يف        جيوز تصنيف املادة املشعة ذات األشك       ٤-١-٤-٢-٧-٢

، مواد مـشعة،    ٢٩١٠رقم األمم املتحدة     حتت   ٢-١-٤-٢-٧-٢ من اجلدول    ٤نشاطها احلدود املبينة يف العمود      
  :  شريطة كمية حمدودة من املادة-طرد مستثىن 

  أن حيتفظ الطرد مبحتوياته املشعة يف ظروف النقل العادية؛   )أ(
على سطح داخلي حبيث يكـون      " RADIOACTIVE ""مادة مشعة "ن حيمل الطرد عالمة     وأ  )ب(

  . التحذير من وجود مادة مشعة مرئياً لدى فتح الطرد
، ٢٩٠٨رقم األمم املتحدة    ال جيوز تصنيف العبوة الفارغة اليت كانت حتتوي على مادة مشعة حتت               ٥-١-٤-٢-٧-٢

  : يف احلاالت التالية، إال عبوة فارغة-مواد مشعة، طرد مستثىن 
  أن تكون حمتفظة حبالتها بصورة جيدة ومغلقة بشكل مأمون؛   )أ(
وأن يكون السطح اخلارجي ألي يورانيوم أو ثوريوم يدخل يف تركيبها مغطى بغالف غري نشط                 )ب(

  مصنوع من معدن أو مادة متينة أخرى؛ 
  : ٢ سم٣٠٠لى أي وأال يتجاوز متوسط التلوث الداخلي غري الثابت احملسوب ع  )ج(

   لبواعث بيتا وغاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية؛ ٢سم/ بكريل٤٠٠  `١`
   جلميع بواعث ألفا األخرى؛ ٢سم/ بكريل٤٠و  `٢`

 قـد   ١-١٢-١-٢-٢-٥وأن تكون أي بطاقات وسم كانت موضوعة عليها طبقاً للفقـرة              )د(
  . صارت غري مرئية
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1
(j)A

C(j)

(i)A

B(i)
j

2
i

1

≤+∑∑ 

 من اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي والسلع           ال جيوز تصنيف السلع املصنعة      ٦-١-٤-٢-٧-٢
اليت تكون فيها املادة املشعة الوحيدة هي اليورانيوم الطبيعي غري املشّعع أو اليورانيوم املستنفد غري املشّعع أو الثوريوم الطبيعي                   

 سلع مصنوعة مـن اليورانيـوم    -تثىن  ، مواد مشعة، طرد مس    ٢٩٠٩رقم األمم املتحدة    غري املشّعع حتـت     
، إال إذا كان السطح اخلارجي لليورانيوم أو الثوريـوم مغطـى            الطبيعي أو اليورانيوم املستنفد أو الثوريوم الطبيعي      

  . بغالف غري نشط مصنوع من معدن أو مادة متينة أخرى
   (LSA)التصنيف كمواد منخفضة النشاط النوعي   ٢-٤-٢-٧-٢

ادة املشعة كمادة منخفضة النشاط النوعي إال إذا استوفت تعريف املـادة املـشعة              ال جيوز تصنيف امل   
  . ٢-٨-١-٧ و٢-٩-١-٤ و١-٣-٢-٧-٢ والشروط الواردة يف ٣-١-٧-٢املنخفضة النشاط النوعي الوارد يف 

  (SCO)التصنيف كأجسام ملوثة السطح   ٣-٤-٢-٧-٢
  فت تعريف اجلسم امللوث الـسطح الـوارد        جيوز تصنيف املادة املشعة كجسم ملوث السطح إذا استو          

  . ٢-٨-١-٧ و٢-٩-١-٤ و١-٢-٣-٢-٧-٢ والشروط الواردة يف ٣-١-٧-٢يف 
 Aالتصنيف كطرد من النوع   ٤-٤-٢-٧-٢

  :شريطة أن تستويف الشروط التالية Aجيوز تصنيف الطرود اليت حتتوي على مادة مشعة كطرود من النوع   
  :  على أنشطة تتجاوز ما يليAنوع ال جيوز أن حتتوي الطرود من ال  

  ؛ A1 -بالنسبة للمواد املشعة ذات الشكل اخلاص   )أ(
  . A2 -أو بالنسبة جلميع املواد املشعة األخرى   )ب(

بالنسبة ملخاليط النويدات املشعة املعروفة اهلوية واألنشطة، يطبق الشرط التايل على احملتويات املـشعة              
  :Aللطرد من النوع 

  باعتبارها مادة مشعة ذات شكل خاص؛ i شاط النويدة املشعةن  B(i)  حيث

    A1(i)  قيمةA1   للنويدة املشعةi؛  

    C(j)   نشاط النويدة املشعةjكمادة ليست ذات شكل خاص؛   
    A2(j)   قيمةA2 للنويدة املشعة j.  

  تصنيف سادس فلوريد اليورانيوم  ٥-٤-٢-٧-٢
، مواد مشعة، سـادس     ٢٩٧٧م األمم املتحدة    رقال يدرج سادس فلوريد اليورانيوم إال حتت          

، ، مواد مشعة، سادس فلوريد اليورانيوم     ٢٩٧٨فلوريد اليورانيوم، مادة انشطارية، أو رقم األمم املتحدة         
  . مادة غري انشطارية أو انشطارية مستثناة

  :جيب أن ال تشتمل الطرود اليت حتتوي على سادس فلوريد اليورانيوم على  ١-٥-٤-٢-٧-٢
  كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم ختتلف عن املرخص هبا لتصميم الطرد؛  )أ(
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 يف املائة يف    ٥أو كتلة من سادس فلوريد اليورانيوم أكرب من تلك اليت تؤدي إىل نقص يقل عن                  )ب(
امتالء الطرد عند درجة احلرارة القصوى اليت يتعّرض هلا الطرد حسبما هو حمدد يف أنظمة املصنع           

  م فيه؛ الذي سُيستخد
أو سادس فلوريد اليورانيوم خبالف أن يكون يف شكل صلب أو يكون عند ضغط داخلي أعلى                  )ج(

 . من الضغط اجلوي عندما يقدم للنقل

  .C أو النوع B(M) أو النوع B(U)التصنيف كطرد من النوع   ٦-٤-٢-٧-٢
وفقاً ) ٥-٤ -٢-٧-٢ىل  إ١-٤-٢-٧-٢ (٤-٢-٧-٢تصنف الطرود غري املصنفة خبالف ذلك يف        ١-٦-٤-٢-٧-٢

  .لشهادة موافقة السلطة املختصة على الطرد الصادرة من بلد منشأ التصميم
  : إال إذا كان ال حيتوي علىB(U)ال جيوز تصنيف طرد كطرد من النوع   ٢-٦-٤-٢-٧-٢

  أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  )أ(
  م الطرد؛أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصمي  )ب(
  أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛  )ج(

  .على النحو احملدد يف شهادة اعتماده
  :  إال إذا كان ال حيتوي علىB(M)ال جيوز تصنيف الطرد كطرد من النوع   ٣-٦-٤-٢-٧-٢

  د؛ أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطر  )أ(
  أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ب(
  أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ج(

  . على النحو احملدد يف شهادة اعتماده
  : لى إال إذا كان ال حيتوي عCال جيوز تصنيف الطرد كطرد من النوع   ٤-٦-٤-٢-٧-٢

  أنشطة تزيد على ما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )أ(
  أو نويدات مشعة ختتلف عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ب(
  أو حمتويات يف شكل أو يف حالة فيزيائية أو كيميائية خمتلفة عما هو مرخص به لتصميم الطرد؛   )ج(

  . على النحو احملدد يف شهادة اعتماده
  اصةالترتيبات اخل  ٥-٢-٧-٢

  .٤-٥-١تصنف املادة املشعة كمادة منقولة مبوجب ترتيبات خاصة عندما ُيقصد نقلها وفقاً للفقرة   
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  ٨- ٢الفصل 
  املواد األكالة-  ٨الرتبة 

 تعريف  ١- ٨- ٢

 هي مواد تسبب بفعلها الكيميائي ضرراً بالغاً لألنسجة احليـة الـيت             )املواد األكالة  (٨مواد الرتبة       
 . ضرراً بالغاً أو حىت تدمرياً للبضائع األخرى املنقولة أو ملركبات النقل يف حالة تسّرهباسببتلمسها، أو قد ت

 تعيني جمموعات التعبئة  ٢- ٨- ٢

 يف جمموعات التعبئة الثالث تبعاً لدرجة خطرها يف النقل، على           ٨تندرج مواد ومستحضرات الرتبة       ١- ٢- ٨- ٢
  :النحو التايل

  اد واملستحضرات الشديدة اخلطورة؛املو  :`١ `جمموعة التعبئة  )أ(
  املواد واملستحضرات اليت تنطوي على خطر متوسط؛  :`٢`جمموعة التعبئة   )ب(
 .املواد واملستحضرات اليت تنطوي على خطر ضئيل  :`٣`جمموعة التعبئة   )ج(

 ٨تعبئة يف الرتبة  يف جمموعات ال٢- ٣ املواد الواردة يف قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف الفصل أدرجت  ٢- ٢- ٨- ٢
مبا (والتفاعل مع املاء ) ٣- ٢- ٨- ٢انظر (على أساس اخلربة املكتسبة مع مراعاة عوامل إضافية مثل خطر االستنشاق         

وميكن تقييم املواد اجلديدة، مبا يف ذلك املخاليط، تبعاً لطول مدة التالمس            ). يف ذلك تكوين منتجات احنالل خطرة     
والسوائل، واملواد الصلبة الـيت     . ٤-٢-٨-٢لد اإلنسان بكل طبقاته وفقاً للمعايري املبينة يف         الالزمة إلحداث تدمري كامل جل    

ميكن أن تصبح سائلة أثناء نقلها، اليت ُيعترب أهنا ال تسبب تدمرياً جللد اإلنسان بكل طبقاته يتعّين مع ذلك دراستها يف هـذا                       
 .`٢`) ج (٥-٢-٨-٢عّينة وفقاً للمعايري املبينة يف الصدد من حيث قدرهتا على إحداث تآكل يف سطوح معدنية م

 وتكون مسية استنشاق أغربته أو      ٨ املادة أو املستحضر الذي يستويف معايري الرتبة         ٨تندرج يف الرتبة      ٣- ٢- ٨- ٢
أقل أو ` ٣`، لكن مسيته الفموية أو اجللدية تكون يف نطاق جمموعة التعبئة `١` يف نطاق جمموعة التعبئة (LC50)رذاذه 

 ).١- ٤- ٢- ٢- ٦- ٢انظر حاشية الفقرة (

 تراعى اخلربة املستمدة من حاالت تعّرض       ٢- ٢- ٨- ٢لدى تعيني جمموعة تعبئة ملادة ما وفقاً للفقرة           ٤- ٢- ٨- ٢
ويف حالة عدم وجود حاالت معروفة من هذا القبيل يستند التصنيف إىل البيانات اليت مت احلـصول                 . اإلنسان عرضاً 

من املبادئ التوجيهيـة ملنظمـة التعاون والتنمية يف امليدان  )٢(٤٣٥ أو املبدأ )١(٤٠٤قاً للمبدأ عليها من التجارب وف
 من املبادئ التوجيهية    )٤(٤٣١ أو املبدأ    )٣(٤٣٠وميكن اعتبار املادة احملددة كمادة غري أكالة وفقاً للمبدأ          . االقتصادي

ادي مادة غري أكالة للجلد ألغراض هذه الالئحة بدون إجـراء           الختبارات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص      
  .املزيد من االختبارات

  :يتم تعيني جمموعات تعبئة للمواد األكالة وفقاً للمعايري التالية  ٥- ٢- ٨- ٢
_________________  
)١( OECD Guidelines for testing chemicals No 404 "Acute Dermal irritation/Corrosion" 2002. 
)٢( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 "In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin 

Corrosion" 2006. 
)٣( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical 

Resistance Test (TER)" 2004. 
)٤( OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 "In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test" 2004. 
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، ُتعّين للمواد اليت تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل `١`جمموعة التعبئة   )أ(
   دقيقة تبدأ بعد التعّرض ملدة ثالث دقائق أو أقل؛٦٠ىل فترة مالحظة تصل إ

، ُتعّين للمواد اليت تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل `٢`جمموعة التعبئة   )ب(
 يوماً تبدأ بعد التعّرض ملدة تزيد على ثالث دقائق ولكـن ال             ١٤فترة مالحظة تصل إىل     

   دقيقة؛٦٠تتجاوز 
  :، ُتعّين للمواد اليت`٣`ئة جمموعة التعب  )ج(

 ١٤تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته خالل فترة مالحظة تصل إىل               `١`
   ساعات؛ ٤ دقيقة ولكن ال تتجاوز ٦٠يوماً تبدأ بعد التعّرض ملدة تزيد على 

أو يعترب أهنا ال تسبب تدمرياً لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته، ولكنها تؤدي إىل                `٢`
دوث تآكل على األسطح الفوالذيــة أو األلومنيوميــة مبعـدل يتجـاوز             ح

. عندما ختترب على كلتـا املـادتني       س٥٥ºمم يف السنة عند درجة اختبار         ٦,٢٥
-S235JR+CR (1.0037 resp. St 37وألغراض اختبار الفـوالذ يستخـدم النـوع 

2) ،S275J2G3+CR (1.0144 resp. St 44-3)يل للتوحيد القياسي ، وفقاً للنظام الدو
ISO 3574 أو وفق نظام الترقيم املوحَّد (UNS) G10200  أو نوع مـشابه أو SAE 1020 ،
 أو  T6-7075  اختبار األلومنيوم يستخدم أيٌّ من النوعني غيــر املغلَّفـني          وألغراض

AZ5GU-T6 .      ؛ اجلـزء   دليل االختبارات واملعايري  ويرد وصف الختبار مقبول يف
  .٣٧الثالث، الفرع 

عندما يدل اختبار أويل على الصلب أو األلومينيوم على أن املادة املختربة   :مالحظة  
  .أكالة ال يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز اآلخر

  ٥- ٢- ٨- ٢جدول يلخص املعايري الواردة يف   :٥- ٢- ٨- ٢اجلدول 
 املفعول زمن املالحظة زمن التعرض جمموعة التعبئة

 تدمري لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته ةقي دق٦٠≤   دقائق٣ ≤ `١`جمموعة التعبئة 
 تدمري لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته      ً يوما ١٤ ≤  ساعة١≤  دقائق ٣>  `٢`جمموعة التعبئة 
 تدمري لنسيج اجللد السليم بكل طبقاته      ً يوما ١٤ ≤  ساعات٤ ≤ ساعة ١>  `٣`جمموعة التعبئة 
سطح كل من الفوالذ أو األلومنيوم يتجاوز أتآكل  -  -  `٣`جمموعة التعبئة 

 س°٥٥ ملم يف السنة عند درجة حـرارة         ٦,٢٥
 املادتني كلتا عند اختبار على 
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  ٩- ٢الفصل 
 مواد وسلع خطـرة متنوعـة،       -  ٩الرتبة  

  اًيف ذلك املواد اخلطرة بيئي  مبا
  تعريف  ١-٩-٢
د وسلع تنطوي أثناء النقل على خطـر ال تغطيـه            هي موا  )مواد وسلع خطرة متنوعة    (٩مواد وسلع الرتبة      ١-١-٩-٢

 .الرتب األخرى

 .حمذوف  ٢-١-٩-٢

 ٩تعيني مواد الرتبة   ٢-٩-٢

  : كما يلي٩تنقسم مواد وسلع الرتبة 
  املواد اليت ميكن أن تشكل خطراً على الصحة يف حالة استنشاقها كأغربة دقيقة

  أو ) كروسيدوليت (أسبستوس أزرق  ٢٢١٢
  )أموزيت، ميزوريت (أسبستوس بين  ٢٢١٢
  )كريزوليت، أكتينوليت، أنثوفيليت، ترميوليت (أسبستوس أبيض  ٢٥٩٠

  املواد اليت ينطلق منها أخبرة هلوبة
  ، ينطلق منها خبار هلوبحبيبات متبلمرة، قابلة للتمدد  ٢٢١١
   يف شكل عجينة أو ألواح أو حبال منبثقة ينطلق منها أخبرة هلوبةمركبات قولبة بالستيكية  ٣٣١٤

  بطاريات الليثيوم
  )مبا يف ذلك بطاريات من سبائك الليثيوم (من فلز الليثيوم) مراكم كهربائية(بطاريات   ٣٠٩٠
  أو) مبا يف ذلك بطاريات من سبائك الليثيوم (بطاريات من فلز الليثيوم حمتواة يف معدات  ٣٠٩١
  ) سبائك الليثيوممبا يف ذلك بطاريات من (بطاريات من فلز الليثيوم معبأة مع معدات  ٣٠٩١
  ) مبا يف ذلك بطاريات بوليمر أيونات الليثيوم (بطاريات أيونات الليثيوم  ٣٤٨٠
  أو ) مبا يف ذلك بطاريات بوليمر أيونات الليثيوم (بطاريات أيونات الليثيوم حمتواة يف معدات  ٣٤٨١
 )يونات الليثيوممبا يف ذلك بطاريات بوليمر أ (بطاريات أيونات الليثيوم معبأة مع معدات  ٣٤٨١

  ٤-٩-٢انظر    :مالحظة
  املكثفات ذات الطبقة الكهربائية املزدوجة

  )ساعة-وات ٠,٣بسعة ختزين للطاقة أكرب من  (مكثفات ذات طبقة كهربائية مزدوجة   ٣٤٩٩
  أدوات إنقاذ احلياة

  أدوات إنقاذ ذاتية االنتفاخ  ٢٩٩٠
  ئع خطرة كمعدات  حتتوي على بضاأدوات إنقاذ غري ذاتية االنتفاخ  ٣٠٧٢
  ، أووسائد هوائيةمنافيخ   ٣٢٦٨
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  ، أووحدات وسائد هوائية  ٣٢٦٨
   أحزمة مقاعدمشدات  ٣٢٨٦

  املواد والسلع اليت ميكن أن تشكل، يف حالة احلرائق، ديوكسينات
  :تشتمل جمموعة املواد هذه على

  ، سائل)PCB(ثنائي فنيل متعدد الكلورة   ٢٣١٥
   ، صلبثنائي فنيل متعدد الكلورة  ٣٤٣٢
   أوثنائي فنيل متعدد اهللجنة، سائل  ٣١٥١
   ثالثي فنيل متعدد اهللجنة، سائل  ٣١٥١
   أو ثنائي فنيل متعدد اهللجنة، صلب  ٣١٥٢
  ثالثي فنيل متعدد اهللجنة، صلب  ٣١٥٢

  .ومن أمثلة هذه املواد أجهزة التحويل والتكثيف واألجهزة األخرى اليت حتتوي على هذه املواد
  ولة أو املعروض نقلها يف درجات حرارة مرتفعةاملواد املنق

  السوائل  )أ(
مبـا يف ذلـك     ( ودون نقطة وميضه     س١٠٠º، عند أو فوق درجة حرارة       سائل مرتفع احلرارة، غ م أ       ٣٢٥٧

  )الفلزات املصهورة واألمالح املصهورة، وما إىل ذلك
  املواد الصلبة  )ب(

  س٢٤٠º فوق درجة حرارة ، عنـد أومادة صلبة مرتفعـة احلرارة، غ م أ  ٣٢٥٨
  املواد اخلطرة بيئياً

  املواد الصلبة  )أ(
  مادة خطرة بيئياً، صلبة، غ م أ  ٣٠٧٧

  السوائل  )ب(
  مادة خطرة بيئياً، سائلة، غ م أ  ٣٠٨٢

 أو مادة   يستخدم هذا التصنيف يف حالة املواد واملخاليط اخلطرة على البيئة املائية، اليت ال تفي مبعايري التصنيف ألي رتبة أخرى                  
وجيوز أيضاً استخدام هذا التصنيف يف حالة النفايات غري اخلاضعة هلذه الالئحة علـى حنـو آخـر     . ٩أخرى يف إطار الرتبة     

، ويف حالة املواد اليت تـصنفها       باتفاقية بازل بشأن مراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها          ولكنها مشمولة   
نشأ أو العبور أو املقصد على أهنا تشكل خطراً على البيئة وال تستويف معايري املادة اليت تشكل خطراً                  السلطة املختصة يف بلد امل    

وترد املعايري املتعلقة باملواد اليت تشكل خطراً على البيئة         . على البيئة وفقاً ألحكام هذه الالئحة أو معايري أي رتبة خماطر أخرى           
  .٣-٩-٢املائية يف القسم 
  )GMOs(والكائنات احلية املعدلة جينياً ) GMMOs(ية الدقيقة املعدلة جينياً الكائنات احل

   أوالكائنات احلية الدقيقة املعدلة جينياً ٣٢٤٥
  الكائنات احلية املعدلة جينياً  ٣٢٤٥
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) ٢-٦-٢انظر  (اد السمية   تدرج الكائنات احلية الدقيقة املعدَّلة جينياً والكائنات احلية املعّدلة جينياً اليت ال تستويف تعريف املو              
  .٣٢٤٥حتت رقم األمم املتحدة ) ٣-٦-٢انظر (أو املواد املعدية 

ال ختضع الكائنات احلية الدقيقة املعدَّلة جينياً والكائنات احلية املعّدلة جينياً هلذه الالئحة عندما تأذن باسـتخدامها الـسلطة                   
  .املختصة يف بلد املنشأ أو العبور أو املقصد

  . مبوجب أحكام وشروط السلطة املختصة لبلدي املنشأ واملقصديوانات احلية املعدلة جينياًتنقل احل
  املواد أو السلع األخرى اليت تشكل خطراً خالل النقل، ولكن ال تستويف تعاريف رتبة أخرى

  أسيتالدهيد النشادر  ١٨٤١
  )ثلج جاف(ثاين أكسيد الكربون، صلب،   ١٨٤٥
  )يدروكربيتيت الزنكه(ثاين ثيونيت الزنك   ١٩٣١
  ثنائي برومو ثنائي فلوروميثان  ١٩٤١
  برتالدهيد  ١٩٩٠
  أمسدة نترات األمونيوم  ٢٠٧١
  ، مثبت)فضالة األمساك(دقيق األمساك،   ٢٢١٦
  مواد ممغنطة  ٢٨٠٧
   أوبذور خروع  ٢٩٦٩
   أودقيق خروع  ٢٩٦٩
   أوثفل خروع  ٢٩٦٩
  قشارة خروع  ٢٩٦٩
  ، أوحمرك االحتراق الداخلي  ٣١٦٦
   أومركبة، تعمل بالغازات اللهوبة  ٣١٦٦
   أومركبة، تعمل بالسوائل اللهوبة  ٣١٦٦
   أوحمرك، خاليا وقودية، يعمل بالغازات اللهوبة  ٣١٦٦
   أوحمرك، خاليا وقودية، يعمل بالسوائل اللهوبة  ٣١٦٦
   أومركبة، خاليا وقودية، تعمل بالغازات اللهوبة  ٣١٦٦
   سوائل اللهوبةمركبة، خاليا وقودية، تعمل بال  ٣١٦٦
   أومركبة تعمل بالبطارية  ٣١٧١
  جهاز يعمل بالبطارية  ٣١٧١
   أوحقيبة مستلزمات كيميائية  ٣٣١٦
  حقيبة إسعافات أولية  ٣٣١٦
  ، غ م أسائل خيضع لالئحة طريان  ٣٣٣٤
  ، غ م أمادة صلبة ختضع لالئحة طريان  ٣٣٣٥
  وحدات نقل بضائع مدخنة  ٣٣٥٩
   أوبضائع خطرة يف آالت  ٣٣٦٣
  بضائع خطرة يف أجهزة  ٣٣٦٣
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 ) البيئة البحرية(املواد اليت تشكل خطراً على البيئة   ٣-٩-٢

 تعاريف عامة  ١-٣-٩-٢

تشمل املواد اليت تشكل خطراً على البيئة، يف مجلة ما تشمل، املواد السائلة أو الصلبة امللّوثة للبيئة املائية                    ١-١-٣-٩-٢
  ).يبات والنفاياتمثل الترك(وحماليل وخماليط هذه املواد 

  ألغراض هذا الفرع،  
العناصر الكيميائية ومركباهتا يف حالتها الطبيعية أو احملصَّلة يف أي عملية إنتاج، مبـا يف               " مادة"ب ُيقصد    

ذلك أي عنصر مضاف ضروري للحفاظ على ثبات املنتج وأية شوائب نامجة عن العملية املستخدمة، باسـتثناء أي مـذيب                
  .لتأثري على ثبات املادة أو تغيري تركيبتهاميكن فصله دون ا

ينظر إىل أمهية البيئة املائية بواسطة الكائنات احلية املائية اليت تعيش يف املاء، واملنظومة البيئية املائية الـيت                    ٢-١-٣-٩-٢
خلطر، رغم أنـه ميكـن      وتكون السمية املائية للمادة أو املخلوط هي األساس يف تعيني ا          . )١(تشكّل هذه الكائنات جزءاً منها    

  . تعديل ذلك من خالل معلومات إضافية حول سلوك التدّرك والتراكم البيولوجي
يف حني أن املقصود من إجراء التصنيف التايل أن ينطبق على كافة املواد واملخاليط، من املسلَّم به أنه ال                     ٣-١-٣-٩-٢

  .)٢( أو املركّبات غري العضوية الضعيفة الذوبانبد من وجود إرشاد خاص يف بعض احلاالت، كما يف حالة املعادن
 :تنطبق التعاريف التالية على املختصرات واملصطلحات املستخدمة يف هذا الفرع  ٤-١-٣-٩-٢

  ؛(BCF)عامل التركيز البيولوجي   -
  ؛(BOD)مطلوبية األكسجني البيوكيميائية   -
  ؛(COD)مطلوبية األكسجني الكيميائية   -
  ؛(GLP)ة اجليدة  املخربياملمارسات  -
  ؛(ECx) املائة يف تركيز مرتبط بنسبة استجابة تبلغ س ست ف  -
  ؛(EC50) يف املائة من االستجابة القصوى ٥٠التركيز الفعَّال للمادة الذي يسبِّب   -
 بداللة تراجـع    (EC50) يف املائة من االستجابة القصوى       ٥٠التركيز الفعال للمادة الذي يسَّبب        -

  ؛(ErC50)النمو 
  ؛ (Kow)ماء /معامل التقاسم أوكتانول  -
مـن  ) نـصف ( يف املائة    ٥٠تركيز مادة يف املاء يسبِّب موت       : (LC50)التركيز القاتل للنصف      -

  جمموعة حيوانات االختبار؛
  ؛(EC50) أو (LC50)هو : L(E)C50التركيز الفعال القاتل   -
-  NOEC)    بار الذي يقل مباشرة عـن أدىن       التركيز امللحوظ يف االخت   ) تركيز بدون تأثري ملحوظ

والتركيز بدون تأثري ملحوظ ليس له      . تركيز خمترب ميكن أن يسبب أضراراً عكسية دالة إحصائياً        
  أضرار عكسية دالة إحصائياً مقارنة باجملموعة الضابطة؛

 ؛(OECD)إرشادات االختبار اليت نشرهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   -

_________________  
ال يشمل هذا التعريف امللّوثات املائية اليت يلزم النظر إىل تأثرياهتا الواقعة خارج نطاق البيئة املائية كالتأثريات علـى صـحة                       )١(

 .اإلنسان وغريها

 . من النظام املتوافق عليه عامليا١٠ًيوجد هذا اإلرشاد يف امللحق   )٢(
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 التعاريف واشتراطات البيانات   ٢-٣-٩-٢

  :هي) البيئة املائية(العناصر األساسية لتصنيف املواد اليت تشكل خطراً على البيئة   ١-٢-٣-٩-٢
  السّمية املائية احلاّدة؛  )أ(
  والسمية املائية املزمنة؛  )ب(
  وإمكانية التراكم البيولوجي أو التراكم البيولوجي الفعلي؛  )ج(
  .للمواد الكيميائية العضوية) لوجيالبيولوجي أو الالبيو(دّرك والتحلل أو الت  )د(

يف حني أنه يفضَّل استقاء البيانات من طرق االختبار املتوافق عليها عاملياً، جيوز من الناحيـة العمليـة                    ٢-٢-٣-٩-٢
كن اعتبار بيانات مسية النـوع      وبصورة عامة، مي  . استخدام البيانات املستقاة من طرق االختبار الوطنية باعتبار أهنا مكافئة هلا          

املوجود يف البيئة املائية العذبة أو البيئة البحرية مبثابة بيانات مكافئة ويفضَّل أن يتم احلصول عليهـا باالسـتعانة بإرشـادات                     
ملخربية اجليـدة    ا املمارسات أو ما يعادهلا وفقاً ملبادئ       (OECD)االختبار العائدة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         

(GLP) .ويف حال عدم توافر مثل هذه البيانات، ُيعتمد التصنيف بناء على أفضل البيانات املتاحة. 

 تعين اخلاصية املتأصلة ملادة ما إلحداث ضرر لكائن بعد تعّرض قصري األمد لتلـك               السمية املائية احلادة    ٣-٢-٣-٩-٢
  .املادة يف بيئة مائية

، يعين، ألغراض التصنيف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها احلادة لكائن            )دقصري األم (اخلطر احلاد     
  .حي خالل تعّرض قصري األمد هلذه املادة الكيميائية يف بيئة مائية

 على إحدى األمساك ملدة (LC50)السمَّية املائية احلاّدة حتّدد عادة باستخدام اختبار التركيز القاتل للنصف            
أو /، و) أو ما يعادلـه(OECD) العائد ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      ٢٠٣الختباري رقم   اإلرشاد ا ( ساعة   ٩٦

 العائد إىل منظمة التنمية والتعـاون يف  ٢٠٢اإلرشاد االختباري رقم ( ساعة  ٤٨ على أحد أنواع القشريات ملدة       EC50اختبار  
اإلرشـاد االختبـاري    ( ساعة   ٩٦ أو   ٧٢على نوع من الطحالب ملدة       EC50أو اختبار   /، و )امليدان االقتصادي أو ما يعادله    

وتعترب هذه األنواع مبثابـة بـدائل لكافـة         ).  العائد إىل منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي أو ما يعادله           ٢٠١ رقم
 إذا كانت منهجية االختبـار      Lemnaاملاء  الكائنات احلية املائية، وميكن النظر أيضاً للبيانات املتعلقة بأنواع أخرى مثل عدس             

  .مالئمة
 هي قدرة مادة أو خواصها الفعلية على إحداث تـأثريات ضـارة يف الكائنـات                السمية املائية املزمنة    ٤-٢-٣-٩-٢

  .العضوية املائية أثناء حاالت تعّرض ُتحّدد بالنسبة لدورة حياة الكائن احلي
يف، خطر مادة كيميائية ناتج عن مسيتها املزمنة عقب تعّرض          ، يعين، ألغراض التصن   اخلطر الطويل األمد    

  .طويل األمد يف بيئة مائية
 مدى اإلجـراءات    كما أن  أقل قياساً على بيانات السمية احلادة        بدرجةالسمّية املزمنة    وتتوافر بيانات   

ارية العائدة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان وميكن قبول البيانات املتولدة وفقاً لإلرشادات االختب. االختبارية فيها أقل معيارية 
كمـا  ). تثبيط منو الطحالب   (٢٠١ورقم  ) تكاثر الغار  (٢١١أو رقم   ) مرحلة احلياة السمكية املبكرة    (٢١٠االقتصادي رقم   

 (NOECs)ظ  تستخدم التركيزات بدون تأثري ملحو    و. ميكن أيضاً استخدام اختبارات أخرى مثبتة ومقبولة على الصعيد العاملي         
  .سأو أي ت ف

 ويعين احلصيلة النهائية لعملية قبط وحتويل وإزالة مادة ما يف كائن حي ناجتـة مـن                 التراكم البيولوجي   ٥-٢-٣-٩-٢
 ).كاهلواء واملاء والرسابة أو التربة والطعام(مجيع سبل التعّرض 

 عادة ويعرب عنه، (Kow)ماء /لحيدَّد احتمال التراكم البيولوجي عادة عن طريق معامل التقاسم أوكتانوو  
 العائد ملنظمة ١١٧ أو ١٠٧ الذي حيدد وفقاً لإلرشاد االختباري رقم (log Kow)ماء /بلورغاريتم معامل التقاسم أوكتانول
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 (BCF)ومع أنه يقّدم احتماالً للتراكم البيولوجي، إالَّ أن عامل التركيز البيولوجي . التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
 وفقاً لإلرشاد (BCF)حيدَّد عامل التركيز البيولوجي و. احملدَّد جتريبياً يقّدم قياساً أفضل وينبغي تفضيله عندما يكون متاحاً

 . العائد ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي٣٠٥االختباري رقم 

ىل جزيئات أصغر ويف النهاية إىل ثاين أكسيد         هو احنالل أو تفكك اجلزيئات العضوية إ       )التدّرك (التحلل  ٦-٢-٣-٩-٢
  .كربون وماء وأمالح

وتعكس املعايري املستخدمة هذه    ) احللمهة مثالً (البيئي قد يكون حيوياً أو غري حيوي        ) التدّرك(التحلل    
 اإلرشـاد   حسب)  واو -ألف  (ومن األسهل حتديد التحلل احليوي املوجود باستخدام اختبارات التحلل البيولوجي           . احلقيقة

ويعترب اجتياز هذه االختبارات دليالً     .  لالختبارات العائدة ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي        ٣٠١االختباري رقم   
وعندما جترى هذه االختبارات يف املياه العذبة، ُتدرج أيـضاً النتـائج العائـدة              . على التدرك السريع يف معظم البيئات املائية      

وحيثما .  ملنظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي، الذي يكون أكثر مالءمة للبيئة البحرية            ٣٠٦تباري رقم   لإلرشاد االخ 
 ٥يف  ((BOD) بني مطلوبية األكـسجني البيوكيميائيـة   ٠,٥تكون مثل هذه البيانات غري متاحة، تعترب النسبة اليت تزيد على     

أما التحلل غري احليوي مثل احللمهة، والتحلل األويل، .  داللة على التحلل السريع(COD)ومطلوبية األكسجني الكيميائية ) أيام
احليوي وغري احليوي على السواء، والتحلل يف األوساط غري املائية، والتحلل السريع املثبت يف البيئة، فيجوز أخـذها مجيعـاً                    

  .)٣(باالعتبار عند حتديد إمكانية التحلل السريعة
  :السريع يف البيئة إذا استوفت املعايري التالية) التدّرك(لة للتحلل تعترب املواد قاب  

  : يوما٢٨ًإذا بلغت املستويات التالية للتحلل يف دراسات التحلل احليوي اليت تستمر ملدة   )أ(
   يف املائة؛٧٠: االختبارات القائمة على الكربون العضوي املذاب  `١`
 يف املائة من    ٦٠: ني أو توليد ثاين أكسيد الكربون     االختبارات القائمة على نفاد األكسج      `٢`

  احلد النظري األقصى؛ 
 أيام من بداية التحلـل،      ١٠وينبغي أن يتّم بلوغ هذه املستويات من التحلل احليوي يف غضون            

ما   يف املائة  ١٠ بنسبة   عنده حتللت    قد  املادة  تكون  الذي الزمنوهي النقطة اليت تؤخذ على أهنا       
ويف هـذه   .  بوصفها مادة معقدة متعددة املكونات ذات عناصر متشاهبة هيكليـاً          مل حتدد املادة  

احلالة، ويف حالة وجود ما يربر ذلك بصورة كافية، ميكن التخلي عن شرط العشرة أيام وتطبيق                
 ؛ )٤( يوما٢٨ًمستوى القبول بعد 

 ومطلوبيـة   (BOD)كيميائيـة   أو يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها سوى بيانات مطلوبية األكسجني البيو             )ب(
   أو أكثر؛ ٠,٥ CODو )يف مخسة أيام( BOD5، عندما تكون النسبة بني (COD)األكسجني الكيميائية 

حيويـاً  (أو إذا توفّرت شواهد علمية مقنعة أخرى تثبت أن املادة أو املخلوط ميكن أن يتحلـل         )ج(
 . يوما٢٨ً يف املائة خالل فترة ٧٠ يف البيئة املائية إىل مستوى أعلى من) أو بشكل غري حيوي/و

  فئات ومعايري تصنيف املواد   ٣-٣-٩-٢
 أو املزمنـة    ١ أو املزمنة    ١إذا استوفت معايري الفئة احلادة      )" البيئة املائية (مواد خطرة بيئياً    "تصنَّف املواد على أهنا       ١-٣-٣-٩-٢
  .٢-٩-٢وترد موجزة يف شكل ختطيطي يف اجلدول . وتصف هذه املعايري بالتفصيل فئات التصنيف. ١-٩-٢ وفقاً للجدول ٢

_________________  
 . من النظام املتوافق عامليا٩ً ويف امللحق ١-٤يانات يف الفصل حول تفسري البإرشاد خاص   )٣(

 . من النظام املنسق عامليا٣ً-٢-٢-٤-٩، الفقرة م ٩ واملرفق ١-٤انظر الفصل  )٤(
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  )١انظر املالحظة (فئات األخطار للمواد اخلطرة على البيئة املائية   :١-٩-٢اجلدول 
   )         قصرية األمد (                    األخطار املائية احلادة    ) أ (  
   ) ٢       املالحظة      انظر  (   ١      احلادة   :      الفئة

    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )     لألمساك   (  ٥٠          ساعة ت ق  ٩٦  
    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )      قشريات  لل   (  ٥٠          ساعة ت ف  ٤٨  
    ) ٣       املالحظة      انظر  (  ل  /     مغم ١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى   (  ٥٠            ساعة ت ف ن  ٩٦     أو   ٧٢  

   ) ١-  ٩-  ٢         ً        انظر أيضاً الشكل    (                        األخطار املائية طويلة األمد   ) ب (  
              السمية املزمنة                                 اليت تتوافر بشأهنا بيانات مالئمة عن   )  ٤            انظر املالحظة  (                              املواد غري القابلة للتحلل بسرعة   ̀  ١̀   

   ) ٢            انظر املالحظة    (   ١       املزمنة   :      الفئة
  NOECأو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )     لألمساك (       مزمن  س        أو ت ف    
  NOECأو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س        أو ت ف    
  NOECل /     مغم   ٠,١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (     مزمن    س        أو ت ف  

   ٢       املزمنة   :      الفئة
  NOECأو /   ل و /     مغم ١  ≤   )   مساك  لأل (     مزمن    س        أو ت ف    
  NOEC  أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س      أو ت ف    
  NOEC  ل /     مغم ١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (        مزمن س      أو ت ف  

                                                                          املواد القابلة للتحلل بسرعة اليت تتوافر بشأهنا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة  ̀  ٢̀   

   ) ٢            انظر املالحظة    ( ١       املزمنة   :      الفئة
  NOEC    أو /   ل و /     مغم    ٠,٠١  ≤   )     لألمساك   (      مزمن س      أو ت ف    
  NOEC    أو /   ل و /     مغم    ٠,٠١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س      أو ت ف    
  NOEC    ل /     مغم    ٠,٠١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (     مزمن    س      أو ت ف  

   ٢       املزمنة   :      الفئة
  NOEC    أو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )   مساك  لأل (     مزمن    س      أو ت ف    
  NOEC    أو /   ل و /     مغم   ٠,١  ≤   )        للقشريات (       مزمن  س      أو ت ف    
  NOEC    ل /     مغم   ٠,١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى (        مزمن س      أو ت ف  

                                                      املواد اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات مالئمة عن السمية املزمنة  ̀  ٣̀   

   ) ٢            انظر املالحظة  (   ١       املزمنة   :      الفئة
    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )     لألمساك   (  ٥٠          ساعة ت ق  ٩٦  
    أو /   ل و /     مغم ١  ≤   )        للقشريات   (  ٥٠          ساعة ت ف  ٤٨  
   ) ٣            انظر املالحظة  (  ل  /     مغم ١  ≤   )                            للطحالب أو نباتات مائية أخرى   (  ٥٠        عة ت ف ن    سا  ٩٦     أو   ٧٢  
                          أو، إن مل تكن موجودة،       (   ٥٠٠  ≥      ً    عملياً   ّ   ّين   املع  ) BCF (                                    أو قيمة معامل التركز البيولوجي       /                              واملادة ليست سريعة التحلل و      
  . ) ٥ و   ٤             انظر املالحظتني  (   ) ٤  ≥     أوم ك    لو  

   ٢       املزمنة   :      الفئة
    أو /   ل و /     مغم  ١٠  ≤     إىل  ١  >     )   اك   لألمس   (  ٥٠     ت ق    ساعة    ٩٦  
    أو /   ل و /     مغم  ١٠  ≤     إىل  ١  >    )        للقشريات   (  ٥٠          ساعة ت ف  ٤٨  
       انظـر   (   ل   /      مغم   ١٠  ≤       إىل    ١  >     )                             للطحالب أو نباتات مائية أخرى   (  ٥٠            ساعة ت ف ن  ٩٦     أو   ٧٢  
   ) ٣       املالحظة     
                          أو، إن مل تكن موجودة،       (   ٥٠٠  ≥      ً    عملياً    ّ   عّين  امل  ) BCF (                                    أو قيمة معامل التركز البيولوجي       /                              واملادة ليست سريعة التحلل و      
 . ) ٥   و ٤             انظر املالحظتني  (   ) ٤  ≥     أوم ك    لو  

 التغذيـة  مـستويات  مـن  نطاقـاً  تغطي بديلة كأنواع والطحالب والقشريات األمساك كائنات ختترب  :١ مالحظة
 كائنـات ال بيانـات  مراعاة أيضاً ميكن أنه غري. كبرية بدرجة موحدة القياس طرائق وتكون التصنيفية، واجملموعات

  .متكافئة اختبارات انتهاء ونقاط أنواعاً متثل أن شريطة األخرى
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 يف اإلشـارة  الـضروري  من ،١ املزمنة السمية الفئة أو/و ١ احلادة السمية الفئة يف املواد تصنيف عند  :٢ مالحظة
  .يق طريقة اجلمعبلتط) ٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢انظر ( مناسب M ضرب عامل إىل نفسه الوقت
 ثاين من مرة ١٠٠ من أكثرب أدىن)) منو معدل (٥٠ف ت= ( ٥٠ن ف ت للطحالب السمية تكون ماعند  :٣ مالحظة

 ممثلـة  الـسمية  هذه كانت إذا ملا اعتبار إيالء يلزم وحده، التأثري هذا على قائمة ما تصنيف نتائج تكونو حساس نوع أكثر
 كـان  إذا فيما للبت خمتص خبري برأي االستعانة يلزم كذلك، ليس احلال أن إثبات ميكن وعندما. املائية النباتات يف للسمية
 قيمـة  تعـيني  أسـاس  حتديد عدم وعند. ٥٠ن ف ت قيمة أساس على التصنيف يوضع أن وينبغي. ما تصنيف تطبيق ميكن
  .٥٠ف ت  ل متاحة قيمة أدىن أساس على التصنيف يوضع أن ينبغي ،٥٠ن ف ت لقيمة تسجيل وجود وعدم ٥٠ف  ت

 لعـدم  آخر دليل ىلإ أو سهل بيولوجي حتلل قابلية وجود عدم إىل سريع حتلل قابلية وجود عدم ستندي  :٤ مالحظة
 تعترب ،رةاملقّد أو اختبار يف احملددة سواء للتحلل، القابلية عن مفيدة بيانات فراتو عدم حالة ويف. سريع حتلل وجود
  .بسرعة للتحلل قابلة غري املادة

 يف أو ،٥٠٠ ≥ البيولوجي التركز ملعامل بالتجربة مشتقة قيمة أساس على لوجيالبيو التراكم إمكانية  :٥ مالحظة
 املادة لقدرة مناسباً دليالً القيمة هذه تكون أن شريطة ٤ ≥ أومك لو قيمة أساس على املعامل، هذا وجود عدم حالة
 ملعامـل  املقيسة القيم وتفضل ة،التقديري القيم على أومك لو للوغاريتم املقيسة القيم وتفضل. البيولوجي التراكم على

  .أومك لو قيم على) BCF (البيولوجي التركز
  املائية البيئة على للمواد األمد طويلة األخطار فئات: ١- ٩- ٢ الشكل

عن مالئمة بيانات تتوافر هل
 يةالتغذ ملستويات املزمنة السمية
 املتعلقة ٢ املالحظة انظر ؟الثالثة

 ١- ٩- ٢ باجلدول

 أو` ١` )ب( ١- ٩- ٢ اجلدول يفالواردة للمعايري اًوفق تصنف
 التحلل بسرعة املتعلقة املعلومات حسب` ٢` )ب( ١- ٩- ٢

  :سواء حد علىقيمت
 أو` ١` )ب( ١- ٩- ٢ اجلدول يف الواردة للمعايري وفقاً  )أ(

 بسرعة املتعلقة اتاملعلوم حسب(` ٢` )ب( ١- ٩- ٢
  ،)التحلل

 ملستوى احلادة السمية عن مالئمة بيانات توافرت إذا(  )ب(
 يف الواردة للمعايري وفقاً) األخرى التغذية) ملستويات(

  ،`٣` )ب( ١- ٩- ٢ جدول
 صرامةالنتائج ألكثر وفقاً وتصنف

عـن مالئمة بيانات تتوافر هل
 أو واحد ملستوى املزمنة السمية
 التغذية؟ ستوياتم من مستويني

عن كافية بيانات تتوافر هل
 ؟احلادة السمية

 

 ` ٣`) ب (١- ٩- ٢ اجلدول يفالواردة للمعايري اًوفق تصنف
 

 ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم
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  . معايري تصنيف املواد أدناه٢- ٩- ٢يوجز خمطط التصنيف الوارد يف اجلدول   ٢- ٣- ٣- ٩- ٢

   على البيئة املائيةمعايري التصنيف للمواد اخلطرة  :٢-٩-٢اجلدول 
 فئات التصنيف 

  خطر طويل األمد
 )٢انظر املالحظة (

 توافر بيانات مالئمة عن السمية املزمنة

  أخطار حادة
 )١انظر املالحظة (

  مواد ال تتحلل بسرعة
 )٣انظر املالحظة (

  مواد تتحلل بسرعة
 )٣نظر املالحظة ا(

عدم توافر بيانات مالئمة عن السمية 
  املزمنة

 )١انظر املالحظة (

 ١املزمنة : الفئة  ١املزمنة : الفئة ١املزمنة : الفئة ١احلادة : الفئة

قيمة التركيز بدون تـأثري ملحـوظ            ١٫٠٠  ≤ ٥٠ق)ف(ت
)NOEC ( ٠٫١  ≤ ست فأو    

قيمة التركيـز بـدون تـأثري ملحـوظ         
)NOEC ( ٠٫٠١  ≤ ست فأو     

 وعدم حتلل سـريع     ١,٠٠  ≤ ٥٠ق)ف(ت
               البيولـوجي                       معامـل التركـز    أو قيمة /و
) BCF (  ≤ أو يف حالــة عــدم  ٥٠٠ ،

  ٤  ≥     أوم    لو كوجودها، قيمة 

 ٢املزمنة : الفئة ٢املزمنة : الفئة ٢املزمنة : الفئة 

قيمة التركيـز بـدون تـأثري         <  ٠,١ 
  ١  ≤ ست فأو ) NOEC(ملحوظ 

قيمة التركيز بدون تأثري ملحوظ   <  ٠,٠١
)NOEC ( ٠٫١  ≤ ست فأو    

دم  وعــ١٠,٠  ≤ ٥٠ق)ف(ت  <  ١,٠٠
                     معامـل التركـز     أو قيمـة  /حتلل سريع و  

، أو يف حالـة     ٥٠٠ ≥  ) BCF (           البيولوجي  
  ٤  ≥     أوم    لو كعدم وجودها، قيمة 

 أو الطحالب أو/و القشريات أو/و لألمساك ل/باملغم ٥٠ق)ف(ت قيم إىل املستندة احلادة السمية نطاق  :١ مالحظة
  .))٥( النشاط يف حالة عدم وجود بيانات التجارب-العالقات الكمية للتركيب  أو (املائية النباتات من غريها

تصنف املواد يف خمتلف فئات السمية املزمنة ما مل تكن هناك بيانات مالئمة متاحة عن السمية املزمنـة                    :٢ مالحظة
 تغطـي   تعين أن البيانـات   " مالئمة("ل  / مغم ١جلميع مستويات التغذية الثالثة أعلى من قابلية الذوبان يف املاء أو أعلى من              

 لالختبار بدون ضرورة،    وهذا يعين بصفة عامة بيانات االختبار املقيسة، ولكن تفادياً        . بصورة كافية نقطة االنتهاء ذات الصلة     
 النشاط أو يف حاالت واضحة حكـم  -ميكن أن تكون على أساس حالة حبالة بيانات مقدرة مثل العالقات الكمية للتركيب            

  ). خبري
 لألمساك ل/باملغم املكافئة ٥٠ف ت أو ملحوظ تأثري بدون التركيز قيم إىل املستندة احلادة السمية نطاق  :٣ مالحظة

  .املزمنة للسمية هبا املعترف األخرى التدابري أو القشريات أو
 فئات ومعايري تصنيف املخاليط  ٤-٣-٩-٢

 ١ املواد اليت تعين الفئة احلادة       يغطي نظام التصنيف املتعلق باملخاليط فئات التصنيف املستخدمة لتصنيف          ١-٤-٣-٩-٢
ولكي ُيستفاد من كافة البيانات املتاحة ألغراض تصنيف املخاطر البيئية املائية للمخلـوط، يوضـع               . ٢ و ١والفئتني املزمنتني   

  :االفتراض التايل ويطبَّق حينما يكون مناسباً
 يف املائـة    ٠,١أو يزيد علـى     يف املخلوط هي املكونات املوجودة بتركيز يساوي        " املكوِّنات املهمة "
 وبتركيز يساوي أو يزيـد      ١أو مزمنة   /بالنسبة للمكونات املصنفة كمواد ذات مسية حادة و       ) بالكتلة(

) مثالً، يف حالة املكونات شديدة السمية     (للمكونات األخرى، إذا مل يفترض      ) بالكتلة( يف املائة    ١على  
 ميكن أن يظل مهماً لتصنيف املخلوط لتعيني خطـره           يف املائة  ٠,١أن مكوناً ما يوجد بتركيز يقل عن        

 .على البيئة املائية
_________________  
 . من النظام املنسق عامليا٦ً-٩، الفرع م ٩ واملرفق ١٣-٢-١-٤ والفقرة ١-٤يرد إرشاد خاص يف الفصل  )٥(
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يتخذ النهج املعتمد يف تصنيف املخاطر البيئية املائية شكالً َدَرجياً، ويتوقّف على نوع املعلومات          ٢- ٤- ٣- ٩- ٢
 :وتشمل عناصر الطريقة الدرجية. املتاحة عن املخلوط حبد ذاته وعن مكّوناته

  ائم على خماليط خمتَربة؛التصنيف الق  )أ(
  الربط؛ مبادئالتصنيف القائم على  )ب(

 ".الصيغة اجلمعية"أو /و" مجع املكّونات املصنَّفة"استخدام   )ج(

  .  أدناه اخلطوط العامة للعملية الواجب اتباعها٢- ٩- ٢ويبّين الشكل 

  ويلة األمد على البيئة املائيةالطريقة الدرجية لتصنيف املخاليط وفقاً ملخاطرها احلادة والط: ٢- ٩- ٢الشكل 

 بيانات اختبار السمية املائية متاحة عن املخلوط ككل

 
 
  ال

 
كأحـد خمـاطر الـسميـة       يصنَّف نعم

 )٣-٤-٣-٩-٢(الطويلة األجل /احلادة

بيانات كافية متاحة حــول    
 خماليط مشاهبة لتقدير املخاطر

 )٤- ٤- ٣- ٩- ٢( الربط  مبادئطبَّقت نعم
  اطر السمية كأحد خميصنَّف 

 الطويلة األجل /احلادة

      ال              

 إما عن السمية    متاحةبيانات  
املائية أو عن التصنيف لكل     

 املكونات ذات الصلة 

 
 
 
  نعم
 
 

- ٢ إىل   ١- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢(تطبق طريقة اجلمـع     
 :باستخدام) ٤- ٦- ٤- ٣- ٩

النسبة املئوية لكافـة املكونـات املـصنَّفة         )أ(
 "مزمنة"

 "حادة"نسبة املئوية للمكونات املصنَّفة ال  )ب(
النسبة املئوية للمكونات ذات بيانات السمية  )ج(

- ٤- ٣- ٩- ٢(تطبَّق الصيغة اجلمعية : احلادة
 EqNOECmأو  L(E)C50وحتّول القيمة ) ٢- ٥

  املناسبة"املزمنة"أو " احلادة"إىل الفئة 

 

 كأحد خماطر السمية يصنَّف
 الطويلة األجل /احلادة

     ال                 

تستخدم بيانات املخاطر املتاحة    
 للمكونات املعروفة

-٦-٤-٣-٩-٢(تطبَّق طريقة اجلمع والصيغة اجلمعية      
-٣-٩-٢وتطبَّق الفقرة   ) ٤-٦-٤-٣-٩-٢ إىل   ١
٥-٦-٤ 

 كأحد خماطر السمية يصنَّف 
 الطويلة األجل/احلادة

  مية متوفّرة عن كامل املخلوطتصنيف املخاليط عندما تكون بيانات الس  ٣-٤-٣-٩-٢

 لتـصنيف  املعلومـات  هـذه  استخدام ميكن املائية، مسيته لتحديد اخترب قد ككل املخلوط يكون عندما  ١-٣-٤-٣-٩-٢
 والقـشريات  باألمسـاك  املتعلقة البيانات أساس على عادة التصنيف يوضع أن وينبغي. للمواد عليها املتفق للمعايري وفقاً املخلوط

 للمخلـوط  املزمنة أو احلادة السمية عن بيانات تتوفر ال وعندما). ٤-٢-٣-٩-٢و ٣-٢-٣-٩-٢ انظر (النباتات/والطحالب
  ).٦-٤-٣-٩-٢إىل  ٤-٤-٣-٩-٢ات من الفقر انظر" (اجلمع طريقة"أو" االستكمال مبادئ "تطبيق ينبغي ككل،

 ويف للتحلل قابليتها عن إضافية معلومات األمد الطويلة األخطار أساس على املخاليط تصنيف ويتطلب  ٢-٣-٤-٣-٩-٢
 تـستخدم  وال. ككل للمخاليط البيولوجي والتراكم للتحلل للقابلية اختبارات توجد وال.  البيولوجي التراكم احلاالت بعض
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 مفيدة االختبارات هذه مثل تكون وال تفسريها، عادة يصعب حيث للمخاليط البيولوجي والتراكم للتحلل القابلية اختبارات
  .املفردة للمواد إال
   ١ احلادة الفئة يف التصنيف  ٣-٣-٤-٣-٩-٢

 ككـل  للمخلوط) ٥٠ف ت أو ٥٠ق ت (احلادة السمية اختبار عن مالئمة بيانات تتوفر عندما  )أ(
  :ل/مغم ١ ≤ ٥٠ق)ف(ت وتظهر
  ؛)أ (١-٩-٢ للجدول وفقاً ١ احلادة الفئة يف املخلوط يصنف

 وتظهـر  ككـل  للمخلوط) ٥٠ف ت أو ٥٠ق ت (احلادة ميةالس اختبار بيانات تتوفر عندما  )ب(
  :املاء يف الذوبان قابلية من أعلى أو ل،/مغم ١ > ٥٠ق)ف(ت
  . الالئحة هذه مبوجب حاد كخطر للتصنيف حاجة توجد ال

  ٢و ١ املزمنتني الفئتني يف التصنيف  ٤-٣-٤-٣-٩-٢
 للمخلوط) ملحوظ تأثري بدون تركيزال أو سف ت (املزمنة السمية عن مالئمة بيانات تتوفر عندما  )أ(

  :ل/مغم ١ ≤ املخترب للمخلوط ملحوظ تأثري بدون التركيز قيمة أو سف ت وتظهر ككل
 سـريع ( ` ٢`) ب (١-٩-٢ للجـدول  وفقاً ٢ أو ١ املزمنة الفئة يف املخلوط يصنف  `١`

 همةامل املخلوط مكونات مجيع أن باستنتاج تسمح املتاحة املعلومات كانت إذا) التحلل
  بسرعة؛ تتحلل

   وفقـاً  األخـرى  احلـاالت  مجيـع  يف ٢ أو ١ املزمنة الفئة يف املخلوط يصنف  `٢`
  ؛)بسرعة تتحلل ال(` ١`) ب (١- ٩- ٢ للجدول

 للمخلـوط ) ملحوظ تأثري بدون التركيز أو سف ت (املزمنة السمية اختبار بيانات تتوفر عندما  )ب(
 أو ل،/مغـم  ١ > املخترب للمخلوط ملحوظ ريتأث بدون التركيز قيمة أو سف ت وتظهر ككل
  :املاء يف الذوبان قابلية من أعلى
 هذه مبوجب للقلق تدعو أسباب هناك تكن مل ما األمد، طويل كخطر للتصنيف حاجة توجد ال

  .الالئحة
  مبادئ االستكمال: تصنيف املخاليط يف حالة عدم توافر بيانات السمية للمخلوط ككل  ٤-٤-٣-٩-٢

حيثما مل خيترب املخلوط ذاته لتحديد خماطره على البيئة املائية وكان هناك بيانات كافية عـن مكّوناتـه        ١-٤-٤-٣-٩-٢
الفردية وعن خماليط مماثلة خمتربة متيِّز خماطر املخلوط على حنو مالئم، تستخدم هذه البيانات وفقاً لقواعد الربط التالية املتفـق                    

التصنيف من البيانات املتوفرة ألقصى حّد ممكن يف توصيف خماطر املخلوط دومنا حاجة ويضمن ذلك أن تستفيد عملية . عليها
 .إلجراء اختبارات إضافية على احليوانات

 التخفيف  ٢-٤-٤-٣-٩-٢

إذا تشكَّل خملوط جديد بتخفيف مادة أو خملوط خمترب بواسطة مادة ختفيف ذات تصنيف أخطـار مائيـة                   ١-٢-٤-٤-٣-٩-٢
صنيف املكّون األصلي األقل مسية وال ينتظر منه أن يؤثر يف األخطار املائية للمكونات األخرى، عندئذ يصنَّف                 يساوي أو يقل عن ت    

 . كإجراء بديل٥-٤-٣-٩-٢املخلوط الناتج كمكافئ للمادة أو املخلوط األصلي، وجيوز تطبيق الطريقة املبينة يف 
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، حتسب  اًمصنَّف آخر بواسطة املاء أو أي مادة غري مسية متام         إذا تشكَّل خملوط بتخفيف مادة أو خملوط         ٢-٢-٤-٤-٣-٩-٢
 .مسية املخلوط انطالقاً من املادة أو املخلوط األصلي

 تصنيف الدفعات   ٣-٤-٤-٣-٩-٢

يعترب تصنيف املخاطر املائية لدفعة إنتاج واحدة خمتربة من خملوط مركَّب مكافئاً من حيـث اجلـوهر                  ١-٣-٤-٤-٣-٩-٢
ج أخرى غري خمتربة من نفس املنتج التجاري أنتجت من قبل نفس املصنِّع أو حتت إشرافه، شريطة أال يوجد                   لتصنيف دفعة إنتا  

وإذا حصل ذلك، يصبح من     . سبب لالعتقاد بوجود تغّير مهم كأن يكون تصنيف املخاطر املائية للدفعة غري املختربة قد تبّدل              
 .الضروري إجراء تصنيف جديد

 ).١ واحلادة ١املزمنة (اليط املصنَّفة يف فئات التصنيف األكثر صرامة تركيز املخ  ٤-٤-٤-٣-٩-٢

، وكانت مكّونات املخلوط املصنَّفة مبثابة مزمن       ١أو حاّد   / و ١إذا صنِّف املخلوط املخترب مبثابة مزمن        ١-٤-٤-٤-٣-٩-٢
صنيف اليت صّنف فيها املخلـوط األصـلي         أكثر تركيزاً، يصنَّف املخلوط املخترب األكثر تركيزاً بنفس فئة الت          ١أو حاّد   / و ١

 .املخترب بدون إجراء اختبار إضايف

 االستكمال ضمن فئة مسّية واحدة   ٥-٤-٤-٣-٩-٢

                                             ذات مكونات متشاهبة، وخضع املخلوطان ألف وباء إىل   )              ألف وباء وجيم (                       يف حالة وجود ثالثة خماليط  ١-٥-٤-٤-٣-٩-٢
                                                                     خلوط جيم غري املخترب حيتوي على املكونات ذاهتا النشطة مـن حيـث الـسمومية                                يف فئة السمية ذاهتا، وامل    ويقعان         االختبار  

                                                                                                                  كاملخلوطني ألف وباء ولكن بتركيزات متوسطة بني تلك املكونات يف املخلوطني ألف وباء، يفترض أن يقع املخلوط جيم يف               
  .                            فئة السمية ذاهتا مثل ألف وباء

 جوهرياًاملخاليط املتشاهبة   ٦-٤-٤-٣-٩-٢

  :إذا كان لدينا ما يلي ١-٦-٤-٤-٣-٩-٢
 :خملوطان  )أ(

 باء+ ألف   `١`

 ؛باء+ جيم   `٢`

 وكان تركيز املكّون باء هو أساساً نفسه يف كال املخلوطني؛  )ب(

 ؛`٢`مساوياً لتركيز املكّون جيم يف اخلليط ` ١`وكان تركيز املكّون ألف يف اخلليط   )ج(

نني ألف وجيم متاحة ومها متكافئان بدرجة كـبرية،         وكانت بيانات األخطار املائية بشأن املكو       )د(
  .أي أهنما يقعان يف نفس فئة املخاطر وال يتوقع أن يؤثّرا يف السميَّة املائية للمكّون باء

 املخلـوط  إدراج ميكن عندئذ ،      اختبار بيانات أساس على       بالفعل مصنفاً` ٢`أو` ١`                  إذا كان املخلوط    
 .األخطار فئة نفس يف اآلخر

 تصنيف املخاليط عندما تكون بيانات السمية متوفّرة لكل مكّونات املخلوط أو لبعض مكّوناته فقط   ٥-٤-٣-٩-٢

وتدخل النسبة املئوية للمكّونات املـصنَّفة  . يعتمد تصنيف خملوط ما على جمموع تصنيف مكّوناته     ١- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢
   ١- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢يقة اجلمع يف الفقـرات      ويرد وصف مفّصل لطر   . مباشرة يف طريقة اجلمع   " مزمن"أو  " حاد"مبثابة  

 .١- ٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢إىل 
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    وبني   )  ٢    و  ١                     أو الفئتني املزمنتني     /    و  ١                 يف الفئة احلادة     (                                ّ           ميكن حتضري خماليط باجلمع بني مكونات مصّنفة           ٢- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢
                    مكون يف املخلوط،                                                   وعند توفر بيانات مالئمة عن السمية ألكثر من         .                                                        مكونات تتوفر بشأهنا بيانات مالئمة من اختبار السمية       

ّ                                                 فإنه ميكن حساب السمية اجملّمعة لتلك املكونات باستخدام املعادالت اجلمعية التالية     :      ً                     ، رهناً بطبيعة بيانات السمية ) ب (   أو   )  أ (                       
                         على أساس مسية مائية حادة   ) أ (
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   :   حيث
Ci    =    تركيز املكون            i)   ؛ ) )     وزنية (        كتلية           نسبة مئوية   

i50L(E)C  =   للمكون   )  ل /   مغم   (  ٥٠        أو ت ف  ٥٠   ت ق       i؛   
n    =    عدد املكونات، ويتراوح                     i و  1     بني n؛   

m50L(E)C  =   جلزء املخلوط الذي تتوفر بشأنه بيانات اختبار    ٥٠ ق ) ف ( ت                                          

                                                                                               وميكن استخدام السمية احملتسبة لتعيني فئة أخطار حادة هلذا اجلزء من املخلوط واستخدامه فيما              
       اجلمع؛      طريقة           عد لتطبيق  ب

   :                        على أساس مسية مائية مزمنة   ) ب (

∑∑∑∑
×

+=
+

nnm NOECj1.0

Cj
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   :   حيث
Ci  =      تركيز املكون              i)     تشمل املكونات اليت تتحلـل       )                  نسبة مئوية وزنية                               

   ؛     بسرعة
Cj  =      تركيز املكون              j)     تتحلل    ال                         تشمل املكونات اليت      )                  نسبة مئوية وزنية      

   ؛     بسرعة
NOECi  =        رف هبا للـسمية                         أو مقاييس أخرى معت    (                          تركيز بدون تأثري ملحوظ                 

   ؛ ل /                                   تشمل املكونات اليت تتحلل بسرعة، مغمi       للمكون   )       املزمنة
NOECj  =        أو مقاييس أخرى معترف هبا للـسمية        (                          تركيز بدون تأثري ملحوظ                                      

   ؛ ل /                                     تشمل املكونات اليت ال تتحلل بسرعة، مغمj       للمكون    )      املزمنة
n =   عدد املكونات، ويتراوح                     iو   j و  1     بني n؛  

EqNOECm  =    كافئة للتركيز بدون تأثري ملحوظ جلزء املخلـوط الـذي                    القيمة امل                                                         
                           يتوفر بشأنه بيانات اختبار؛

                        تصنف يف مـستوى فئـات        بسرعة                                                               ولذا، تعكس السمية املكافئة حقيقة أن املواد اليت ال تتحلل           
   .     بسرعة                  املواد اليت تتحلل   عن  "    شدة "           أخطار أكثر 

  ،                           هلذا اجلزء من املخلـوط                طويلة األمد     ار                         احملتسبة لتعيني فئة أخط            املكافئة                      استخدام السمية       جيوز و
               واسـتخدامه   ،`٢`  )  ب   ( ١- ٩- ٢         اجلـدول    (    ً                                               وفقاً للمعايري املتعلقة باملواد اليت تتحلل بسرعة        

   .    اجلمع      طريقة            بعد لتطبيق      فيما
عند تطبيق صيغة اجلمع على جزء من املخلوط، يفضَّل أن حتسب مسية هذا اجلزء من املخلـوط                   ٣- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢

، مث )أي األمساك أو القشريات أو الطحالـب (السميَّة لكل مكون له عالقة باجملموعة التصنيفية نفسها  باستخدام قيم   
غري أنه عندما   ). يستخدم النوع األكثر حساسية بني األنواع الثالثة      (متّ احلصول عليها    ) أدىن قيمة (تعتمد أعلى مسية    



 

-174- 

تصنيفية نفسها، ختتار قيمة السمية لكل مكون بـنفس         تكون بيانات السمية لكل مكوِّن متاحة ضمن اجملموعة ال          ال
من الكائن احلـي املختـرب األكثـر        ( قيم السمية لتصنيف املواد، أي تعتمد السمية األعلى          هباالطريقة اليت اختريت    

  أو مزمن  ١بعد ذلك تستخدم السمية احلادة واملزمنة احملسوبة لتصنيف هذا اجلزء من املخلوط مبثابة حاّد               ). حساسية
 .  باستخدام املعايري نفسها املذكورة بالنسبة للمواد٢ أو ١

 .حتفظاًإذا صّنف املخلوط بأكثر من طريقة واحدة، تعتمد الطريقة اليت تعطي النتيجة األكثر   ٤- ٥- ٤- ٣- ٩- ٢

 طريقة اجلمع   ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

 إجراء التصنيف   ١- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

مخاليط التصنيف األقل صرامة، وعلى سبيل املثال يلغي        عموماً، يلغي التصنيف األكثر صرامة لل      ١-١-٦-٤-٣-٩-٢
ونتيجة لذلك يعترب إجراء التصنيف مكتمالً إذا كانت نتـائج          . ٢ تصنيفاً يف الفئة املزمنة      ١تصنيف يف الفئة املزمنة     

ضرورة  وبالتايل ليس هناك من ١ من الفئة املزمنة أكثر صرامةويستحيل وجود تصنيف . ١التصنيف هي الفئة املزمنة 
 .ملتابعة املزيد من إجراءات التصنيف

 ١التصنيف للفئة احلادة   ٢- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

فإذا كان جمموع تركيزات هذه املكونات      . ١أوالً، ينظر يف مجيع املكونات املصنَّفة مبثابة حاّدة          ١-٢-٦-٤-٣-٩-٢
 نتيجـة احلـساب تـصنيف    وإذا كانت. ١ يف املائة يصّنف املخلوط ككل مبثابة حاد ٢٥أو يساوي أكرب من   ) ٪(

 .، تكون عملية التصنيف قد اكتملت١املخلوط مبثابة حاد 

 أدناه تصنيف املخاليط بالنسبة لألخطار احلادة القائم على هذا اجلمع           ٣- ٩- ٢يلّخص اجلدول    ٢-٢-٦-٤-٣-٩-٢
  . لتركيزات املكونات املصنَّفة

 مجع تركيزات املكّونات املصنَّفةاس أستصنيف خملوط بالنسبة لألخطار احلادة، على   :٣- ٩- ٢اجلدول 

 :خلوط بوصفهيصنف امل :بوصفهمصنفة للمكونات ) ٪(جمموع التركيزات 

 ١حاد  ٪٢٥ M ≥)أ( x ١حاد 

  .٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢، انظر Mللحصول على شرح للمعامل   )أ(

  ٢ و١التصنيف بالنسبة للفئتني املزمنتني   ٣- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

فئة مزمنة الويصنَّف املخلوط يف . ١بار مجيع املكونات املصنَّفة يف الفئة املزمنة أوالً، تؤخذ باالعت ١-٣-٦-٤-٣-٩-٢
ويعترب التصنيف مكتمالً إذا كانت .  يف املائة٢٥  أو يساويهذه املكونات أكرب من) ٪( إذا كان جمموع تركيزات ١

 .١نتيجة احلساب تعطي تصنيفاً للمخلوط يف الفئة املزمنة 

، ينظر يف تصنيف املخلوط يف الفئـة        ١االت اليت ال يصنَّف فيها املخلوط يف الفئة املزمنة           احل يف  ٢-٣-٦-٤-٣-٩-٢
كافة املكونات املـصنَّفة  ) ٪( إذا كانت عشرة أمثال جمموع تركيزات ٢ويصّنف املخلوط يف الفئة مزمنة . ٢املزمنة  

 يف ٢٥ أو يساوي، أكرب من ٢فة مبثابة مزمنة كافة املكونات املصنَّ) ٪(، مضافاً إليها جمموع تركيزات ١مبثابة مزمنة 
 . ، تعترب عملية التصنيف مكتملة٢وإذا كانت نتيجة احلساب تتمثل بتصنيف املخلوط يف الفئة املزمنة . املائة

 أدناه تصنيف املخاليط بالنسبة لألخطار الطويلة األمد القائم على هذا           ٤- ٩- ٢يلخص اجلدول     ٣-٣-٦-٤-٣-٩-٢
 .ت املكونات املصنَّفةاجلمع لتركيزا
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 تصنيف خملوط بالنسبة لألخطار املزمنة، يرتكز على أساس مجع تركيزات املكونات املصنَّفة  :٤- ٩- ٢اجلدول 

 :يصّنف املخلوط بوصفه :للمكونات مصنَّف بوصفه) ٪( التركيزات جمموع

 ١مزمن  ٪٢٥ M                                ≥)أ(  x ١مزمن 

)M x١٠ x٢مزمن  ٪٢٥  ≥      ٢مزمن ) + ١ن  مزم 

 .٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢، انظر Mللحصول على شرح للمعامل   )أ(

 املخاليط ذات املكونات املرتفعة السميَّة  ٤- ٦- ٤- ٣- ٩- ٢

ل / ملـغ  ١ ذات السمّيات اليت تقل بكثري عن        ١ أو الفئة املزمنة     ١ميكن أن تؤثر مكونات الفئة احلادة        ١-٤-٦-٤-٣-٩-٢
) إذا كانت تتحلل بسرعة   (ل  / ملغ ٠,٠١و) إذا كانت ال تتحلل بسرعة    (ل  / ملغ ٠,١زمنة اليت تقل بكثري عن      أو السمية امل  /و

وعندما حيتوي خملوط على مكونات مصنَّفة يف الفئة        . يف مسيَّة املخلوط وهلا أمهية متزايدة عند تطبيق طريقة اجلمع يف التصنيف           
 باستخدام مجع مثقّل ٣-٦-٤-٣-٩-٢ و٢-٦-٤-٣-٩-٢الواردة يف الفقرتني ، تطبَّق الطريقة الدرجية ١احلادة أو املزمنة 

احلاد "ومعىن ذلك أن تركيز .  مجع النسب املئوية جمرد مبعامل حمدد بدالً من  ١ واملزمنة   ١وضرب تراكيز مكونات الفئة احلادة      
 يصبح مضروباً مبعامـل     ٤-٩-٢ول  يف العمود األمين من اجلد    " ١مزمن  " وتركيز   ٣-٩-٢يف العمود األمين من اجلدول      " ١

وتتحدد معامالت الضرب اليت جيب أن تطبَّق على هذه املكونات باستخدام قيمة السميَّة، كما هو مـوجز           . الضرب املناسب 
، جيـب أن    ١أو املزمنة   / و ١لذلك، ولكي يتم تصنيف خملوط حيتوي على مكونات الفئة احلادة           .  أدناه ٥-٩-٢يف اجلدول   

وبصورة بديلة، ميكن اسـتخدام الـصيغة       .  لكي يطّبق طريقة اجلمع    Mملية التصنيف على علم بقيمة العامل       يكون القائم بع  
عندما تتوفّر بيانات السمية لكافة املكّونات العالية السمية يف املخلوط ويكون هناك أدلَّة مقنعة              ) ٢-٥-٤-٣-٩-٢(اجلمعية  

أو مزمنة، هي ذات مسية منخفضة      /اليت ال تتوافر بشأهنا بيانات مسية حادة و       على أن كلَّ املكّونات األخرى، مبا فيها املكونات         
 .أو معدومة السمية وال تساهم بشكل ملحوظ يف اخلطر البيئي للمخلوط

  معامالت التضاعف للمكونات العالية السمية يف املخاليط  :٥- ٩- ٢اجلدول 

 )M(اعف معامل التض السمية املزمنة )M(معامل التضاعف  السمية احلادة
مكونات تتحلل  NOECقيمة   ٥٠ق)ف(قيمة ت

 بسرعة
مكونات ال تتحلل 

 بسرعة

 -  ١ ٠,١ ≤ NOEC  < ٠,٠١ ١ ١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,١
 ١ ١٠ ٠,٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠١ ١٠ ٠,١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠١
 ١٠ ١٠٠ ٠,٠٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠٠١ ١٠٠ ٠,٠١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠١
 ١٠٠ ١٠٠٠ ٠,٠٠٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠٠٠١ ١ ٠٠٠ ٠,٠٠١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠٠١
 ١٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠,٠٠٠٠١ ≤ NOEC <  ٠,٠٠٠٠٠١ ١٠ ٠٠٠ ٠,٠٠٠١ ≤ ٥٠ق)ف(ت < ٠,٠٠٠٠١

 )١٠االستمرار مع استخدام املضاعف ( )١٠االستمرار مع استخدام املضاعف (

   لالستعمال تتوافر بشأهنا معلومات صاحلة التصنيف املخاليط ذات املكونات اليت  ٥-٦-٤-٣-٩-٢
أو املزمنة ملكّون واحد أو أكثـر       /إذا مل تتوافر معلومات صاحلة لالستعمال حول السمية املائية احلادة و           ١-٥-٦-٤-٣-٩-٢

ويف هذه احلالة يـتم تـصنيف       . خطر مؤكدة ) أو فئات (من مكّونات املخلوط، يستنتج أن املخلوط ال ميكن نسبته إىل فئة            
) مكونات( املخلوط تتألف من مكون      س يف املائة من   : "ات املعروفة فقط، مع إضافة العبارة التالية      املخلوط استناداً إىل املكّون   

  ".خماطر غري معروفة على البيئة املائية) ذات(ذي 
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  بطاريات الليثيوم  ٤-٩-٢
، حسب االقتضاء، للخاليا والبطاريات ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠ختصص أرقام األمم املتحدة   

وجيوز نقلها حتت هذه البنود إذا . عدات، أو اخلاليا والبطاريات املعبأة مع معدات حمتوية على ليثيوم يف أي شكلاملركبة يف م
  :استوفت األحكام التالية
دليـل  أن تكون كل خلية أو بطارية من نوع أثبت أنه يستويف اشتراطات كل اختبار وارد يف                   )أ(

 ؛٣-٣٨الفرعي ، اجلزء الثالث، القسم االختبارات واملعايري

أن تكون كل خلية وبطارية جمهزة بصمام تنفيس لألمان أو مصممة حبيث حتول دون حـدوث                 )ب(
 متزق عنيف يف ظروف النقل العادية؛

 أن تكون كل خلية وبطارية جمهزة بوسيلة فعالة ملنع حدوث دارات قصر خارجية؛  )ج(

ا موصَّلة على التوازي جمهزة بوسائل      أن تكون كل بطارية حمتوية على خاليا أو جمموعات خالي           )د(
) الدايودات(مثل الصمامات اإللكترونية الثنائية     (فعالة حسبما يلزم ملنع تدفق تيار عكسي خطر         

  ؛)لصهريات الكهربائية وما إىل ذلكوا
  :أن تكون اخلاليا والبطاريات مصنوعة يف إطار برنامج إلدارة اجلودة يتضمن ما يلي  )ه(

  تنظيمي ومسؤوليات العاملني بشأن تصميم املنتج وجودته؛وصف اهليكل ال  `١`
والتعليمات ذات الصلة بالفحص واالختبار الدوريني ومراقبة اجلودة وضـمان اجلـودة              `٢`

  وتنفيذ العمليات؛
ومراقبة العمليات اليت ينبغي أن تتضمن األنشطة ذات الصلة مبنع واكتـشاف عطـل يف                 `٣`

  نيع اخلاليا؛دوائر القصر الداخلية أثناء تص
وحيـتفظ  . اجلودة، مثل تقارير الفحص وبيانات االختبار وشهادات املعـايرة وبياناهتـا            `٤`

  ببيانات االختبار وتتاح للسلطة املختصة بناء على طلبها؛
  واستعراضات اإلدارة لضمان التشغيل الفعال لربامج إدارة اجلودة؛  `٥`
  وعملية مراقبة املستندات ومراجعتها؛  `٦`
) أ(ووسيلة ملراقبة اخلاليا أو البطاريات غري املستوفية للنوع املخترب على النحو املذكور يف           `٧`

  أعاله؛
  وبرامج للتدريب وأساليب لتأهيل العاملني املعنيني؛  `٨`
  .وإجراءات لضمان عدم وجود عطب يف املنتج النهائي  `٩`

ق الطرف الثالث مطلوبـاً،     وليس تصدي . جيوز قبول برامج إدارة اجلودة الداخلية       :مالحظة
أعاله بطريقـة سـليمة،     ` ٩`إىل   `١`ولكن جيب تسجيل اإلجراءات الواردة يف الفقرات من         

وجيب أن تتاح نسخة من برنامج إدارة اجلودة للسلطة املختصة بناء . وجيب أن تكون قابلة للتتبع   
.على طلبها


