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  ١-٤الفصل 
  يات وااحلمبا يف ذلك  ،استخدام العبوات

  والعبوات الكبرية ∗يطة للسوائبسالو
  والعبوات الكبريةاويات الوسيطة احل يف العبوات، مبا فيها ئة البضائع اخلطرةاألحكام العامة لتعب  ١-١-٤

كما  ٧ والرتبة ٢-٦ والشعبة ٢ بضائع الرتبة تعبئة فقط على املقطَعتنطبق األحكام العامة الواردة يف هذا   :مالحظة
 ٤-١-٤ املنطبقة الـواردة يف      ، ويف توجيهات التعبئة   )٧الرتبة   (٥-١-٩-١-٤، و )٢-٦الشعبة   (٢-٨-١-٤يف  ن  هو مبيّ 

)P201و LP02  و٢للرتبة P620و P621و IBC620و LP621 ٢-٦ للشعبة.(  
اليت  والعبوات الكبرية،    اويات الوسيطة تعبأ البضائع اخلطرة يف عبوات ذات نوعية جيدة، مبا يف ذلك احل             ١-١-١-٤

 ترتيل وحتميـل   عمليات   يهاالنقل، مبا ف  أثناء  دث  حتعادة ما   تكون قوية بقدر كاف لتحمل الصدمات وعمليات التحميل اليت          
 شاملةالتحميل أو من عبوة     منصة   عملية نقل من     ة وكذلك أي  ،واملخازنبني وحدات النقل     و ،بني وحدات النقل  فيما  الشحن  
حيـول   على حنو     وتغلق ، والعبوات الكبرية  اويات الوسيطة  احل هاتصنع العبوات، مبا في   و. اً يف وقت الحق    أو آلي  اًيدويملناولتها  

 يف ظروف النقل العادية نتيجة لالهتزاز أو التغيريات يف درجـة   للمحتوياتأي عطبدون احتمال حدوث عند هتيئتها للنقل  
والعبوات الكـبرية،   اويات الوسيطة   احلإغالق العبوات، مبا فيها     وجيب  ).  االرتفاع مثالً  نتيجة(احلرارة أو الرطوبة أو الضغط      

وجيب احلرص على عدم التصاق أي بقايا مواد خطرة باجلـدار اخلـارجي للعبـوات               . ليت وفرها الصانع  وفقاً للمعلومات ا  
 العبوات اجلديدة أو اليت ُيعاد      وتنطبق هذه األحكام، حسب االقتضاء، على     . والعبوات الكبرية أثناء النقل   اويات الوسيطة   احلو

اجلديدة منها أو اليت يعاد استخدامها أو يـتم إصـالحها            وسيطة،اويات ال  وعلى احل  يعاد تصنيعها  أو   ديدهااستخدامها أو جت  
  .تصنيعهااستخدامها أو  اليت ُيعاد  أووالعبوات الكبرية اجلديدةيعاد تصنيعها،  أو
 تالمس البـضائع    اليتوالعبوات الكبرية،   اويات الوسيطة   احلأجزاء  ، مبا يف ذلك      أجزاء العبوات  جيب على   ٢-١-١-٤

  :ا يليمب  أن تفي،اخلطرة بشكل مباشر
   تلك البضائع اخلطرة؛فعلأال تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة ب  )أ(  
  ؛تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرةعملية أال تسبب تأثرياً خطراً، مثل حفز و  )ب(  
  .أال تسمح بتسرب البضائع اخلطرة اليت من شأهنا تشكيل خطر يف ظروف النقل العاديةو  )ج(  

  . بطريقة مناسبةمعاجلتهاد هذه األجزاء ببطانة مناسبة أو ي تزو،محيثما يلزجيب، و
 ، باستثناء العبـوات الداخليـة  ،والعبوات الكبريةللسوائب  اويات الوسيطة مبا يف ذلك احل،تكون كل عبوة   ٣-١-١-٤

، ٥-٦-٦ أو   ٦-٥-٦ وأ ٥-٣-٦أو   ٥-١-٦مطابقة لنموذج تصميمي جيتاز االختبارات بنجاح وفقاً لالشتراطات املبينة يف           
  .ما مل ينص على خالف ذلك يف هذه الالئحة، ما ينطبقحسب

 ـــــــــــــــ

  ".احلاويات الوسيطة"ليها فيما بعد باسم إُيشار   ∗  
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 / كانون األول  ١ قبل   ُصنِّعتاليت  للسوائب  استخدام احلاويات الوسيطة    يف  االستمرار  جيوز  ومع ذلك     
فاء املعـايري    أو مل يشترط فيه استي     ١٣- ٦- ٥- ٦ وفقاً لتصميم مل ينجح يف اجتياز اختبار االهتزاز الوارد يف            ٢٠١١يناير  

  . وقت إخضاعه الختبار السقوط)د (٥- ٩- ٦- ٥- ٦الواردة يف 
 العبوة فراغ    أعلى  ُيترك يف   بسوائل،  والعبوات الكبرية،  اويات الوسيطة ، مبا يف ذلك احل    اتعند ملء العبو    ٤-١-١-٤

ء النقل من ارتفاع يف     كاف لضمان عدم حدوث تسرب أو تشوه دائم يف العبوة نتيجة لتمدد السائل بسبب ما قد حيدث أثنا                 
 يتـرك   ،ومع ذلك . س°٥٥ عبوة بالكامل عند درجة      ةمتأل السوائل أي   وما مل ينص على اشتراطات حمددة، ال      . درجة احلرارة 

املائية عندما يكون متوسط درجـة      سعتها   من   يف املائة  ٩٨ لضمان أال تكون مملوءة ألكثر من        اوية وسيطة فراغ كاف يف ح   
  .س°٥٠حرارة السائل 

 سوائل قادرة على حتمل فرق الضغط بـدون  املعدَّة الحتواء ، يتعني أن تكون العبوات      جواًيف حالة النقل      ١-٤-١-١-٤
  .حدوث تسرب على النحو املبني يف اللوائح الدولية للنقل اجلوي

بـها   العبوات الداخلية يف عبوة خارجية بطريقة حتول يف ظروف النقل العادية دون كسرها أو ثق               توضع  ٥-١-١-٤
وتعبأ العبوات الداخلية اليت حتتوي على سوائل حبيث تكون وسائل إغالقها متجهة إىل             . تسرب حمتوياهتا يف العبوة اخلارجية     أو

ويف . هـذه الالئحـة  من  ٧-١-٢-٥واردة يف املقطع    وتوضع يف عبوات خارجية تتوافق مع عالمات اجتاه العبوات ال          ،فوق
بسهولة، مثل العبوات املصنوعة من الزجاج أو اخلزف أو الفخار احلجري            االنثقابكسر أو   حالة العبوات الداخلية املعرضة لل    

 أي  نإ ، حبيـث  أو بعض املواد البالستيكية، إخل، يلزم تأمني هذه العبوات يف العبوة اخلارجية باستخدام مواد توسيد مناسـبة                
  .د أو العبوة اخلارجيةتسرب للمحتويات ال يضعف بشكل ملحوظ اخلواص الوقائية ملادة التوسي

 جاز من العبوات الداخلية،     خمتلفة عبوة خارجية لعبوة جمّمعة أو عبوة كبرية مع أنواع            بنجاح كلَّما اخُتبِرت   ١-٥-١-١-٤
ـ     . يف تلك العبوة اخلارجية أو العبوة الكبرية       املختلفةأيضاً جتميع جمموعة من هذه العبوات الداخلية         سمح وباإلضافة إىل ذلك، ُي

  :ختالفات التالية يف العبوات الداخلية دون إجراء مزيد من االختبارات على العبوة، شريطة توفري مستوى مماثل ألداء العبوةباال
  :التالية  إذا استوفيت الشروطصغر يف احلجم أو ذات حجم أمتماثلةجيوز استخدام عبوات داخلية   )أ(
 -الـشكل  : مثـال ( وات الداخلية املختـربة   مماثل للعب  مأن تكون العبوات الداخلية ذات تصمي       '١'

  ؛)مستدير، مستطيل، إخل
مقاومـة للـصدمات    .) زجاج، بالستيك، معـدن، إخل    (أن توفر مادة صنع العبوات الداخلية       و  '٢'

  س متاثل أو تزيد على ما توفره العبوات الداخلية األصلية املختربة؛وضغوط تكّد
 تـصميم   ت ذا القهاكون وسائل إغ  تلة أو أصغر وأن     ماثتأن تكون للعبوات الداخلية فتحات م     و  '٣'

  ؛)غطاء لوليب، غطاء احتكاكي، إخل: مثال(مماثل 
  أن تستخدم مادة توسيد إضافية مللء الفراغات ومنع احلركة الشديدة للعبوات الداخلية؛ و  '٤'
  .عبوة املختربة يف اللالجتاهأن يكون اجتاه العبوات الداخلية يف داخل العبوة اخلارجية مماثالً و  '٥'
 أو عبوات داخلية من أنواع بديلة حمـددة  ،ختربة من العبوات الداخلية املأقلجيوز استخدام عدد      )ب(

 احلركة الـشديدة  ومنع  ) الفراغات(مللء الفراغ   توسيد كافية    إضافة مواد    شريطةأعاله،   )أ(يف  
  .الداخلية للعبوات
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مثالً عبوة وسيطة أو وعاء داخل عبـوة        (بوة اخلارجية   يرخص باستعمال عبوات إضافية داخل الع       ٢- ٥- ١- ١- ٤
زيادة عما تقتضيه توجيهات التعبئة شريطة أن تستويف مجيع االشتراطات ذات الصلة، مبا فيها تلك الواردة                ) داخلية

  .، وأن تستخدم، عند االقتضاء، مواد توسيد مناسبة ملنع احلركة داخل العبوة٣- ١- ١- ٤  يف
ئع اخلطرة يف عبوة خارجية واحدة أو يف عبوات كبرية مع بضائع خطرة أو بضائع أخرى إذا ال تعبأ البضا   ٦-١-١-٤

 :كانت تتفاعل فيما بينها وتسبب ما يلي

   ن حرارة شديدة؛أو تكوُّ/االحتراق و  )أ(
   هوبة أو مسية أو خانقة؛ انبعاث غازات لَأو  )ب(
   أكالة؛ موادن  تكوُّأو  )ج(
  .كيميائياً تةثاب غري موادن  تكوُّأو  )د(

 النسبة املئويةنخفض تفة حمكمة حبيث ال بة أو خمفّمواد مرطّعلى  العبوات اليت حتتوي وسائل إغالقتكون   ٧-١-١-٤
  .عن احلدود املفروضة أثناء النقل) امللطفةاملاء أو املذيب أو املادة (لسائل ل
غلـق أوالً   ُت،  اويات الوسـيطة  وعة من احل   لإلغالق أو أكثر يف جمم     حيثما ُوجدت بالتسلسل منظومتان     ١-٧-١-١-٤

  . األقرب إىل املادة احملمولةاملنظومة
نتيجة ارتفاع درجة احلـرارة     (بسبب انبعاث غاز من احملتويات      ما  ضغط يف عبوة    ال تزايدحيثما ُيحتمل     ٨-١-١-٤
 تـه  أي خطر بسبب مسينبعثز امل بصمام تنفيس شريطة أال يسبب الغااوية الوسيطةاحل أو  جيوز تزويد العبوة  ،)لسبب آخر  أو

  .، على سبيل املثال لاللتهاب أو الكمية املنطلقةتهأو قابلي
. لضغط نتيجة التحلل الطبيعي للمواد    يف ا د العبوة بوسيلة تنفيس إذا كان ميكن حدوث زيادة خطرة           وتزوَّ  

عنـدما   ،ارج يف ظروف النقل العادية    اخل مادة من    ة نفاذ أي  واللسائل  من ا م صمام التنفيس حبيث ال حيدث أي تسرب         ويصّم
  . فيههانقليزمع  يف الوضع الذي اوية الوسيطةاحل أو تكون العبوة

 يف  تولـد قاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي ميكـن أن ي        تتسم مب السوائل إال يف عبوات داخلية       أتعبال    ١-٨-١-١-٤
  .ظروف النقل العادية

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

 والعبوات  اويات الوسيطة العبوات اجلديدة أو املعاد تصنيعها أو املعاد استخدامها، مبا يف ذلك احل           جيب يف     ٩-١-١-٤
 تكون قادرة على    ، أن  بشكل روتيين   أصلحت أو أجريت هلا صيانة     اليت اويات الوسيطة احل و  جددت اليتأو العبوات    الكبرية،

فحص كل عبوة قبل ملئهـا      تو. ما ينطبق حسب،  ٥-٦-٦ أو   ٦-٥-٦ و أ ٢-٣-٦أو   ٥-١-٦ يف   نةبياجتياز االختبارات امل  
 مـن حيـث     اوية وسيطة وتفحص كل ح  .  وذلك لضمان خلوها من التآكل أو التلوث أو أي عطب آخر           ،وتسليمها للنقل 

 يملقارنة مع النموذج التصميم    عبوة تظهر عليها عالمات ضعف املتانة با       ةأياستخدام  يوقف  و. تشغيلسالمة أداء أي جهاز لل    
 تظهـر عليهـا     اوية وسـيطة   ح ةأيخدام  يوقف است و .ختبارات النموذج التصميمي  ال تصمداملعتمد، أو يتم جتديدها حبيث      

 تـصمد عالمات ضعف املتانة باملقارنة مع النموذج التصميمي املخترب، أو يتم إصالحها أو صيانتها بشكل روتـيين حبيـث                  
  .لتصميمي بنجاحختبارات النموذج اال
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قاومة مناسبة للضغط الداخلي    مب تتَّصفاليت  ،  اويات الوسيطة احلها  عبوات، مبا في  الال تعبأ السوائل إال يف        ١٠-١-١-٤
 بني امل ،درويلياليت حتمل بيان ضغط االختبار اهل      اويات الوسيطة واحلوال متأل العبوات    .  يف ظروف النقل العادية    ينشأالذي قد   

  : إال بسائل يتسم ضغطه البخاري مبا يلي، على التوايل١-٢-٢-٥-٦و) د( ١-٣-١-٦يف 
أي ( ثلثي ضغط االختبار املبني      اوية الوسيطة احلأال يتجاوز الضغط املانومتري الكلي يف العبوة أو           )أ(

الضغط البخاري للمادة املعبأة مضافاً إليه الضغط اجلزئي للهواء أو الغازات اخلاملـة األخـرى،          
وحيدد هذا الضغط على أساس أقصى درجة ملء    . س°٥٥عند  ) كيلوباسكال ١٠٠ مطروحاً منه 

  س؛ °١٥  قيمتها ودرجة حرارة ملء،٤-١-١-٤ي ـوفقاً لألحكام املبينة ف
ى ـس أقل من أربعة أسباع حاصل مجع ضغط االختبار املبني عل          °٥٠عند   الضغط   يكونأو أن     )ب(

  كيلوباسكال؛  ١٠٠ مع العبوة
  س أقل من ثلثي حاصل مجع ضغط االختبار املبني علـى العبـوة            °٥٥عند  الضغط   أو أن يكون    )ج(

  .كيلوباسكال ١٠٠مع 
 ضـغطها البخـاري   زيـد نقل سـوائل ي غراض  املعدة لنقل السوائل ألاويات الوسيطة ال تستخدم احل  و  

  .س°٥٥عند )  بار١,٣(  كيلوباسكال١٣٠على يزيد أو ، س°٥٠عند )  بار١,١( كيلوباسكال ١١٠ على
  ،اويات الوسيطةاحل مبا يف ذلك ،ضغوط االختبار املطلوبة املبينة على العبواتعلى أمثلة 

  )ج( ١٠-١-١-٤يف  النحو الوارد حمسوبة على

رقم األمم 
  الرتبة  االسم  املتحدة

جمموعة 
  التعبئة

  الضغط البخاري
Vp55 

  )كيلوباسكال(

  الضغط البخاري
Vp55 × ١,٥  

  )كيلوباسكال(

  الضغط البخاري
)Vp55 × ١,٥(  

 - ١٠٠  
  )كيلوباسكال(

) مانومتري(أدىن ضغط 
مطلوب لالختبار املبني يف 

  )ج( ٤-٥-٥-١-٦
  )كيلوباسكال     (

أدىن ضغط 
) مانومتري(

 يتعيَّن بيانهلالختبار 
 على العبوة

  )اسكالبكيلو(
  ١٠٠  ١٠٠  ٥  ١٠٥  ٧٠  ‘٢‘  ٣  درو فورانيرباعي ه  ٢٠٥٦
  ١٠٠  ١٠٠  ٩٧,٩-  ٢,١  ١,٤  ‘٣‘  ٣   ديكان-ع   ٢٢٤٧
  ١٥٠  ١٤٦  ١٤٦  ٢٤٦  ١٦٤  ‘٣‘  ١- ٦  ثنائي كلوروميثان  ١٥٩٣
  ٢٥٠  ١٩٩  ١٩٩  ٢٩٩  ١٩٩  ‘١‘  ٣  أثري ثنائي أثيل  ١١٥٥

 مـن اجلـداول     (Vp55) س°٥٥  ميكن عادة احلصول على الضغط البخاري عند       ،لسوائل النقية بالنسبة ل   :١ مالحظة
  .العلمية
 فقط، األمر الذي يعين أن ضغط االختبار املبني يتجـاوز         ) ج( ١٠-١-١-٤يشري اجلدول إىل استخدام       :٢ مالحظة
ـ  على سبيل املثـال،     ف.  كيلوباسكال ١٠٠ منه   مطروحاًس  °٥٥  البخاري عند   الضغطَ ضعف ١,٥ مبقدار دد ضـغط   إذا ُح

  .لك من ذ يكون أدىن ضغط اختبار مبني على العبوة أقلَقد، )أ( ٤-٥-٥-١-٦ ديكان وفقاً للفقرة -ع  االختبار ملادة
 ٢٥٠ثيـل،   األأثـري ثنـائي      حالـة يف  ،  ٥-٥-٥-١-٦يبلغ أدىن ضغط مطلوب لالختبار مبوجـب          :٣ مالحظة

  .كيلوباسكال
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مـادة  على   والعبوات الكبرية، اليت كانت حتتوي       اويات الوسيطة احلتعامل العبوات الفارغة، مبا يف ذلك         ١١-١-١-٤
  . ما مل تكن قد اختذت تدابري كافية إلزالة أي خطر، اململوءة للعبوةئحة اليت تتطلبها هذه الالعاملةخطرة بنفس امل

 خبـصوص   ختبار مناسـب  ال ،١-٦على النحو املبني يف الفصل      معدَّة الحتواء سوائل،     عبوة   ة أي ختضع  ١٢-١-١-٤
  :٣-٤-٥-١-٦ الوفاء مبستوى االختبار املناسب املبني يف وُيفَتَرض فيها ،لتسربل مقاومتها

  ألول مرة يف النقل؛قبل استخدامها   )أ(
  . أو جتديدها، قبل إعادة استخدامها يف النقل أية عبوةعيصنتبعد إعادة   )ب(
وميكن اختبار الوعاء الداخلي للعبـوة املركبـة        .  العبوات وسائل إغالق وال يلزم يف هذا االختبار تثبيت         
 ةراء هذا االختبار على العبوات الداخلية يف العبو       وال يشترط إج  .  بشرط أال تتأثر بذلك نتائج االختبار      ،بدون العبوة اخلارجية  

  . الكبريةةمعة أو العبواجمل
ستخدم لنقل مواد صلبة قد تـصبح سـائلة يف          ُت  اليت ،اويات الوسيطة احللعبوات، مبا يف ذلك     اجيب يف     ١٣-١-١-٤

  .حلالة السائلة أثناء النقل، أن تكون قادرة أيضاً على احتواء املادة يف امواجهتها تملحتدرجات حرارة 
تكـون   أن   مواد املسحوقة أو احلبيبية،   ، املستخدمة لل  اويات الوسيطة احللعبوات، مبا يف ذلك     ايشترط يف     ١٤-١-١-٤

  .تكون مزودة ببطانةأن ل أو يلتنخمانعة ل
ـ  اجلاسئة البالستيكية، واحلاويات الوسيطة البالستيكية      تنكاتفيما يتعلق باألسطوانات وال     ١٥- ١- ١- ٤ ات  واحلاوي

مخس سنوات من تـاريخ     مدة   لنقل املواد اخلطرة     ُيسَمح باستخدامها الوسيطة املركبة ذات األوعية الداخلية البالستيكية،       
 ذلك، باستثناء احلالة اليت حتدد فيها فترة أقصر لالستخدام بسبب طبيعـة             غريصنع األوعية، ما مل تعتمد السلطة املختصة        

   .املقرر نقلهااملادة 
  .يثما استخدم اجلليد اجلاف كمادة تربيد، جيب أن ال يؤثر على سالمة العبوةح  ١٦-١-١-٤
  املتفجرات واملواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية  ١٧-١-١-٤

 اويـات الوسـيطة   العبوات، مبا فيهـا احل    جيب يف   الف ذلك،   خبما مل يرد يف هذه الالئحة حكم حمدد           
  واألكاسيد الفوقيـة العـضوية     ،١-٤لشعبة  العائدة ل واملواد الذاتية التفاعل    " ١الرتبة  "بضائع  والعبوات الكبرية املستخدمة ل   

 ).IIجمموعة التعبئة (األحكام املنطبقة على جمموعة املواد اليت تشكل خطورة متوسطة ب تفي أن ،٢-٥ شعبةـلالعائدة ل

  احتياطيةاستخدام عبوات   ١٨-١-١-٤
وكـذلك  ،  أو غري املستوفية للشروط   بة  أو املسرِّ  املعيبة أو   املعطوبة منها  ،ائع اخلطرة  عبوات البض  يفجيوز    ١-١٨-١-١-٤

وهذا ال مينـع  . ١١-١-٥-١-٦يف  حسبما هو وارد    خاصة  احتياطية   بعبوات   ، أن ُتنقَل  البضائع اخلطرة املنسكبة أو املتسرِّبة    
  .٢-١٨-١-١-٤وط املبينة يف  بالشر، من نوع مناسب ومستوى أداء مالئم،استخدام عبوات أكرب حجماً

ويف حالة  .  االحتياطية عبوةالبة داخل    أو املسرِّ  املعطوبةُتتخذ التدابري املناسبة ملنع احلركة املفرطة للعبوات          ٢-١٨-١-١-٤
  .طليقحتول دون وجود سائل اخلاملة سوائل، توضع كمية كافية من املواد املاصة على االحتياطية عبوة ال احتواء

 .خذ التدابري املناسبة لضمان عدم تزايد الضغط بدرجة خطرةتَُّت  ٣-١٨-١-١-٤
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  االحتياطيةأوعية الضغط استخدام   ١٩-١-١-٤
أوعية ضغط  استخدام  جيوز  بة أو غري املستوفية للشروط،      يف حالة أوعية الضغط التالفة أو املعيبة أو املسرِّ          ١-١٩-١-١-٤

  . ٣-٢-٦وفقاً للفقرة احتياطية 
ولدى اسـتخدام العبـوة     . ٢-١-٥كعبوة شاملة وفقاً للفقرة     االحتياطية  ستخدام أوعية الضغط    جيوز ا   :مالحظة

  . ٣-١-٢-٥من الفقرة   بدال١ً-٢-١-٥الشاملة جيب وضع العالمات وفقاً للفقرة 
وال جيوز وضع أكثر مـن وعـاء        . ذات حجم مناسب  احتياطية  توضع أوعية الضغط يف أوعية ضغط         ٢- ١٩- ١- ١- ٤

إال إذا كانت احملتويات معروفة وكانت ال تتفاعل بصورة خطرية فيما بينها            االحتياطية   نفس وعاء الضغط     واحد يف   ضغط
 ، مثل وضع احلواجز أو التأمنياالحتياطيةأوعية الضغط داخل أوعية الضغط حركة  تدابري ملنع خذّتوُت). ٦- ١- ١- ٤انظر (

  .أو التوسيد
  :إال إذااحتياطي وعاء ضغط ال جيوز وضع وعاء الضغط داخل   ٣-١٩-١-١-٤

 وكانت نسخة عن شهادة االعتمـاد       ٥-٣-٢-٦ موافقاً للفقرة    االحتياطيكان وعاء الضغط      )أ(
  ؛متاحة

املالمسة للبضائع اخلطرة مباشرة، أو املرجح أن تكـون         االحتياطي  وكانت أجزاء وعاء الضغط       )ب(
حفز مثل  ( وال تسبب تأثرياً خطرياً      مالمسة هلا مباشرة، ال تتأثر أو تضعف بسبب البضائع اخلطرة         

   ؛)عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة
من حيث الضغط واحلجم حبيث     حمدودة  ) احملتواة(الضغط احملتوى   ) أوعية( وعاءوكانت حمتويات     )ج(

ال يتجاوز الضغط يف وعاء الضغط      احتياطي  إذا ما جرى تفريغ محولتها بالكامل يف وعاء ضغط          
بالنسبة للغازات انظـر توجيـه      (االحتياطي  وعاء الضغط   ضغط اختبار    س٦٥ºعند  طي  االحتيا
املـستعملة  السعة املائية   ويؤخذ يف االعتبار اخنفاض     ). ١-٤-١-٤يف الفقرة   ) ٣ (P200 التعبئة

  .أي معدات حمتواة وتوسيد مثالًبسبب ، االحتياطيلوعاء الضغط 
األمم املتحـدة    للنقل االسم الرمسي املستخدم للنقل ورقم         املستخدم االحتياطيعلى وعاء الضغط    يوضع    ٤-١٩-١-١-٤

 اليت تنطبـق    ٢-٥الوسم املطلوبة لتعبئة الطرود يف الفصل       ) بطاقات( وبطاقة   )"UN"احلرفان  " (األمم املتحدة " بعبارة   املسبوق
  . االحتياطيةداخل أوعية الضغطاملوجودة على البضائع اخلطرة 

وتفحص فحصاً بصرياً من الداخل واخلارج بعـد كـل   وتفرغ وتغسل االحتياطية   الضغط   تنظف أوعية   ٥-١٩-١-١-٤
  .  مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات٦-١-٢-٦وجيري فحصها واختبارها بصورة دورية وفقاً للفقرة . استخدام

  اويات الوسيطةاحلأحكام عامة إضافية الستخدام   ٢-١-٤
 أو لنقـل    ،أو أقل ) البوتقة املغلقة (س  °٦٠ لنقل سوائل نقطة اشتعاهلا      سيطةاويات الو احلعندما تستخدم     ١-٢-١-٤

  .لكتروستايت خطرإ فريغ ينبغي اختاذ تدابري ملنع حدوث ت،دوث انفجار غباريضة حلعّرممساحيق 
بة، وفقاً ملا    أو مركّ  اجلاسئالبالستيك  أو من    ية معدن اوية وسيطة  كل ح  ،يناسبحسبما  ،  تفحص وختترب   ٢-٢-١-٤
  :٥-٤-٥-٦  أو٤-٤-٥-٦رد يف و
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  ؛إدخاهلا اخلدمةقبل   •
  مخس سنوات، حسب االقتضاء؛ وأوبعد ذلك، على فترات ال تتجاوز سنتني ونصف   •
  .وبعد اإلصالح أو إعادة التصنيع، قبل إعادة استخدامها يف النقل  •
 غري أنه   .ر أو فحص دوري    وال ُتقدَّم للنقل بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبا         اوية وسيطة حال ُتمأل   و  

 وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثـة        ، ُملئت قبل تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبار أو فحص دوري          اوية وسيطة حجيوز نقل   
 بعد تاريخ انتهاء    اوية وسيطة حوباإلضافة إىل ذلك، جيوز نقل      . أشهر بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبار أو فحص دوري         

  : أو فحص يف احلاالت التاليةصالحية آخر اختبار
  قبل إعادة ملئها؛املطلوب ، ألغراض إجراء االختبار أو الفحص هابعد تفريغ احلاوية ولكن قبل تنظيف  )أ(
، فترة ال تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء صالحية آخر اختبـار أو فحـص دوري                غضونيف  و  )ب(

 بطريقـة  معاجلتهاأجل التخلص منها أو إعادة    منأو بقاياها   بغرض السماح بإعادة البضائع اخلطرة      
  .لنقلاعفاء يف مستند وُتدرج إشارة إىل هذا اإل.  ذلكخالف السلطة املختصة عتمد مل ت إذا،سليمة

 ، من حجم الغالف اخلـارجي     على األقل  يف املائة    ٨٠ بنسبة   31HZ2 من النوع    اويات الوسيطة احلُتمأل    ٣-٢-١-٤
  .ات نقل مغلقةدائماً أن تنقل يف وحدجيب و
بالسـتيك  العـدن أو    املصنوعة من   اويات الوسيطة امل  الصيانة الروتينية للح  احلالة اليت جترى فيها     باستثناء    ٤-٢-١-٤

اسم الدولة  ضع على احلاوية عالمات تبني بشكل مستدمي        يالذي   ة الوسيطة  احلاوي بواسطة مالك ،  اجلاسئ أو املركبة أو املرنة    
اوية ه املرخص لـه، جيب على الطرف الذي يقوم بعملية الصيانة الروتينية أن يضع عالمة ثابتة على احل                وامسه أو رمز  التابع هلا   
  : يبني عليها ما يلي،لصانعاخلاصة بالنموذج التصميمي ل" األمم املتحدة"قريباً من عالمة  الوسيطة،

  الصيانة الروتينية؛عملية  فيها أُجريت اليت الدولةاسم   )أ(
 . القائم بعملية الصيانة الروتينية أو رمزه املرخص لهرفالطواسم   )ب(

  أحكام عامة تتعلق بتوجيهات التعبئة  ٣-١-٤
 مقّسمةوهي  . ٤-١-٤ فرع يف ال  ٩ إىل   ١طبقة على البضائع اخلطرة من الرتبة       نتوجيهات التعبئة امل  ترد    ١-٣-١-٤

  :االيت تنطبق عليهعبوات حبسب نوع ال
ـ   ؛ والعبوات الكبرية  يات الوسيطة اواحلللعبوات غري     ١-٤-١-٤   التوجيهـات برمـز     ذهيرمز هل

  ؛"P"حلرف بدأ بارقمي ي هجائي
  ؛"IBC" األحرفبدأ بيرقمي  هجائيرمز  بالتوجيهات ذهيرمز هل ؛اويات الوسيطةللح  ٢-٤-١-٤  
  ."LP" احلرفنييبدأ ب قمير هجائيرمز بالتوجيهات  ذهيرمز هل ؛للعبوات الكبرية  ٣-٤-١-٤  
 ،٣-١-٤أو  / و ٢-١-٤أو  / و ١-١-٤األحكام العامة الواردة يف     أن   توجيهات التعبئة    حتدِّد ،وعموماً  
 ٨-١-٤ وأ ٧-١-٤ وأ ٦-١-٤ وأ ٥-١-٤ أيضاً االمتثال لألحكام اخلاصة الواردة يف تتطلّبوقد . تنطبق حسبما يناسب
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برمز يرمز هلا أيضاً و. معينةسلع واد أو   مباص  د أحكام تعبئة خاصة يف توجيه التعبئة اخل       وقد حتدّ . حسبما يناسب ،  ٩-١-٤أو  
  : التاليةروفاحلبدأ بيرقمي  هجائي

  "PP"   والعبوات الكبريةاويات الوسيطةاحلللعبوات غري   
  "B"   للحاويات الوسيطة  
  "L"  للعبوات الكبرية. 

 ،بوجه عـام  و. ما مل ُينص على خالف ذلك     ،  ٦طبقة الواردة يف اجلزء     نشتراطات امل باالتفي كل عبوة    و  
املادة تتوافق مع التأكد من أن عبوة بدون ال خيتار    أن   ملستخدم ا فعلى ،تنص توجيهات التعبئة على توجيه بشأن توافق املواد        ال

 وعندما يكون مسموحاً باألوعيـة      .) ال تناسبها األوعية الزجاجية    الفلوريدات، أكثرية   على سبيل املثال  ( املختارة   وةمادة العب 
  . والفخار والفخار احلجريزفاستخدام العبوات املصنوعة من اخلبأيضاً سمح توجيه التعبئة، يالزجاجية يف 

. لكل سـلعة أو مـادة   تستخدم اليتتوجيهات التعبئة   أو   قائمة البضائع اخلطرة توجيه      يف ٨يبني العمود     ٢-٣-١-٤
  .طبقة على مواد أو سلع معينةن أحكام التعبئة اخلاصة امل٩ويبني العمود 

ـ وفيما يتعلق بالعبوات اجمل.  املقبولةةمع، العبوات املفردة أو اجمل    حيثما ينطبق يبني كل توجيه للتعبئة،       ٣-٣-١-٤ ة، مع
 القصوى املسموح هبا يف كل عبوة داخلية أو         الكميةُ حيثما ينطبق،    تبيَّن، و ،العبوات اخلارجية والعبوات الداخلية املقبولة    ن  تبيَّ

  . القصوىسعةكتلة الصافية القصوى وال ال١-٢-١دد يف حتو. خارجية
  :ل إىل سائل أثناء النقلعرضة للتحّومُتستخدم العبوات التالية عندما تكون املواد املنقولة ال   ٤-٣-١-٤

  العبوات  
  1G و1D  :)براميل (أسطوانات  
  4H1 و4G و4F و4D و4C2 و4C1  :صناديق  
  5M2 و5M1 و5H4 و5H3 و5H2 و5H1 و5L3 و5L2 و5L1  :أكياس  
 6PG1 و 6PD2 و 6PD1 و 6PC و 6HD1 و 6HG2 و 6HG1 و 6HD2 و 6HC  :عبوات مركبة  

  6PH1 و6PG2و
  العبوات الكبرية   

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

  ؛اويات الوسيطةمجيع أنواع احل :Iللمواد املدرجة يف جمموعة التعبئة   
  :III وII للمواد املدرجة يف جمموعيت التعبئة  

  11F و11D و11C   :بيةخش  
  11G  :ية ليفيةكرتون  

 13L4 و 13L3 و 13L2 و 13L1 و 13H5 و 13H4 و 13H3 و 13H2 و 13H1    :مرنة
  13M2 و13M1و

  .21HZ2 و11HZ2  :مركبة  
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 اخلارجيـة يف  اتيف هذا الفصل باستخدام نوع معني من العبـو      الواردة   توجيهات التعبئة    صترخِّعندما    ٥-٣-١-٤
لعبوة ويليه  ا املعرِّف هلوّية العبوات اليت حتمل نفس الرمز      استخدام  ه ميكن أيضاً     فإن ،)1A2؛  4Gلى سبيل املثال    ع(عبوة مركبة   

 1A2U أو   1A2V ؛4GW أو   4GU  أو 4GV ،على سبيل املثال   (٦ وفقاً الشتراطات اجلزء     اً مبين ،"W"أو   "U " أو "V"احلرف  
وفقاً لتوجيهات التعبئـة ذات     وستخدام هذا النوع من العبوات اخلارجية       طبقة على ا  ننفس الشروط واحلدود امل   ب ،)1A2Wأو  

باستخدام عبوة   ترخيص   كلما ُوجد ميكن استخدامها   " 4GV"معة املبني عليها الرمز     على سبيل املثال، فإن العبوة اجمل     و. الصلة
ئة ذي الصلة فيما يتعلق بـأنواع العبـوات         االشتراطات الواردة يف توجيه التعب    الوفاء ب بشرط  ،  "4G"مركبة مبيناً عليها الرمز     
  .الداخلية واحلدود الكمية

  لسوائل واملواد الصلبةلتعبئة اأوعية الضغط   ٦-٣-١-٤
  : التنظيمية يف هذه الالئحةهما مل يرد خالف،  تفي مبا يليأنأوعية الضغط جيب يف    ١-٦-٣-١-٤

  ؛ ٢-٦ املنطبقة الواردة يف الفصل االشتراطات  )أ(
والصنع، والفحص، اليت يطبقها البلـد   واالختبار،  الوطنية أو الدولية بشأن التصميم، والبناء،     ملعايرياأو    )ب(

  ؛٣-٣-٢-٦ و٦-٣-١-٤األحكام الواردة يف ب الوفاءالذي تصنع فيه أوعية الضغط، شريطة 
 ، الثابتة حرارياً املتفجرات، واملواد غريما عدا صلبةلنقل أية مادة سائلة أو  هذه األوعية باستخداميرخص   

 وأواألكاسيد الفوقية العضوية، واملواد الذاتية التفاعل، واملواد اليت ميكن أن يتولد فيها ضغط كبري نتيجة نشوء تفاعل كيميائي         
  ).٩-١-٤يف  ما مل يسمح بذلك(مادة مشعة 

  .٣، اجلدول "P200"، توجيه التعبئة ١-٤-١-٤وال ينطبق هذا القسم الفرعي على املواد املذكورة يف   
 ألوعية الضغط من قبل السلطة املختصة لبلد الصنع أو على النحو املبني             منوذج تصميمي د كل   عتَمُي  ٢- ٦- ٣- ١- ٤

  .٢- ٦يف الفصل 
  . ما مل ُينص على غري ذلك، ميغاباسكال٠,٦ستخدم أوعية ضغط ال يقل ضغط اختبارها عن ت   ٣-٦-٣-١-٤
لتجنب انفجار الوعاء يف حالـة      يف حاالت الطوارئ    لة لتخفيف الضغط    ميكن تزويد أوعية الضغط بوسي      ٤-٦-٣-١-٤

  . ما مل ُينص على غري ذلك،امللء الزائد أو حوادث احلريق
 دون  العطـب   عوامـل  على مقاومة حبد ذاهتا   وتصمم صمامات أوعية الضغط وتبىن حبيث تكون قادرة           

، وذلـك   عن غري قـصد   سبب انطالق حمتويات وعاء الضغط       الذي قد ي   العطبتتم وقايتها من    حبيث  انطالق احملتويات، أو    
  .) ه(إىل ) أ (٨-١-٦-١-٤بإحدى الطرائق املبينة يف 

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

ويتـضمن  .  سنوات٥ ذلك، ختضع أوعية الضغط لفحص واختبار دوريني كل        غريما مل ُينص على       ٦- ٦- ٣- ١- ٤
الفحص الدوري معاينة خارجية ومعاينة داخلية أو طريقة بديلة تعتمدها السلطة املختصة، واختبار ضغط أو اختبـاراً                 

مثل إحكام الصمامات، أو صمامات  (التوابعيع ب باالتفاق مع السلطة املختصة يشمل فحصاً جلمعِطمعادالً فعاالً غري ُم
وال تعبأ أوعية الضغط بعد تاريخ استحقاق فحصها      ). ، أو العناصر القابلة لالنصهار     يف حاالت الطوارئ   ختفيف الضغط 
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تفي إصالحات أوعية الضغط باالشتراطات     جيب أن   و. واختبارها الدوريني، بيد أنه جيوز نقلها بعد انقضاء احلد الزمين         
  .١١- ١- ٦- ١- ٤واردة يف ال
قبل عملية ملء وعاء الضغط، يقوم املسؤول عن امللء بفحص الوعاء، ويتأكد من أن الوعاء مرخص به                   ٧-٦-٣-١-٤

. وتقفل صمامات اإلغالق بعد امللء وتظل مغلقـة أثنـاء النقـل           . للمواد املقرر نقلها فيه، ومن الوفاء بأحكام هذه الالئحة        
  .منها شيءيتسرب ال حمكمة تجهيزات ل اإلغالق وال وسائ كونويتحقق املرسل من

أوعية الضغط القابلة إلعادة ملئها ال متأل مبادة غري تلك اليت ملئت هبا من قبل إال بعد إجراء العمليـات                      ٨-٦-٣-١-٤
  .الضرورية لتغيري االستخدام

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

جيوز   ال  عليها،  يف توجيه التعبئة املنطبق    ختصيصا باستخدامها   املرخص غري   اويات الوسيطة احلالعبوات أو     ٧-٣-١-٤
  :يليالوفاء مبا  من السلطة املختصة وشريطة ة حمددةبصورما مل تكن معتمدة  ،لنقل مادة أو سلعةاستخدامها 

   الشتراطات العامة الواردة يف هذا اجلزء؛با بديلة العبوة التفيأن   )أ(
 إذا نص على ذلك توجيه التعبئة الوارد        ،٦االشتراطات الواردة يف اجلزء     بالعبوة البديلة    فيتأن  و  )ب(

   يف قائمة البضائع اخلطرة؛
طة املختصة أن العبوة البديلة توفر على األقل نفس مستوى السالمة كما لو كانت               السل ُتقررأن  و  )ج(

  املادة معبأة وفقاً للطريقة املبينة يف توجيه التعبئة اخلاص الوارد يف قائمة البضائع اخلطرة؛
 ما يدل على أن     تضمن بكل شحنة أو مستند نقل صورة من موافقة السلطة املختصة ت           ترفقأن  و  )د(

  .العبوة البديلة قد اعتمدت املختصةالسلطة 
الالئحة التنظيميـة  هذه  لتعديل اإلجراء الالزمينبغي للسلطات املختصة اليت متنح هذه املوافقات أن تتخذ    :مالحظة

  .اءض حسب االقتيف هذه املوافقات،النموذجية حبيث تدرج فيها األحكام املشمولة 
  ١ سلع الرتبة غريالسلع غري املعبأة   ٨-٣-١-٤
بد  ال   ، وكان ٦-٦ أو   ١-٦وفقاً الشتراطات أي من الفصلني      تينة  إذا تعذرت تعبئة السلع الضخمة وامل       ١-٨-٣-١-٤

وتراعي السلطة املختصة يف    . ز للسلطة املختصة أن توافق على نقلها هبذا الشكل        امن نقلها فارغة وغري منظفة وغري معبأة، ج       
  :ذلك ما يلي

ل الصدمات وعمليات التحميل اليت حتدث أثناء        قوية مبا يكفي لتحمُّ    تينة تكون السلع الضخمة وامل    أن  )أ(
 فيما بني وحدات النقل، وبني وحـدات        ترتيل املشحونات وحتميلها  النقل عادة، مبا يف ذلك عمليات       

  النقل واملخازن، وكذلك أي عملية نقل من منصة التحميل ملناولتها يدوياً أو آلياً يف وقت الحق؛
والفتحات حبيث ال ميكن فقدان احملتويات يف ظروف النقل          مجيع وسائل اإلغالق      إغالق مُيحكَأن    )ب(

).  االرتفاع مـثالً   نتيجة(العادية نتيجة لالهتزاز أو نتيجة لتغري درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط             
  وجيب احلرص على عدم التصاق أي بقايا خطرة بالسطح اخلارجي للسلع الضخمة واملتينة؛
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  : اليت تالمس البضائع اخلطرة مباشرة ما يليتينةأن يراعى للسلع الضخمة وامل  )ج(
   اخلطرة؛ البضائَعمالمستهاأال تتأثر أو تضعف إىل درجة كبرية نتيجة   '١'
   عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع اخلطرة؛ حفز خطراً، مثل تأثرياًوأال تسبب  '٢'
  منها  عدم حدوث تسرُّب   للتأكّد من  وتؤمَّن احملتوية على سوائل     ةتين السلع الضخمة وامل   ُتنضَّدأن    )د(

  أو تشّوه دائم فيها أثناء النقل؛
 يف   أثناء نقلها  تفاديا للخضخضة  أو وسائل مناولة أخرى      شحن صناديق    ّمحاالت أو   يف ُتثبَّتأن    ) ه(

 . العاديةالنقلظروف 

ختـضع  ،  ١-٨-٣-١-٤ة املختصة وفقاً لألحكام الواردة يف        اليت توافق عليها السلط    ،السلع غري املعبأة    ٢-٨-٣-١-٤
مرسل هذه السلع إرسال نسخة مـن موافقـة         كفل  وجيب، باإلضافة إىل ذلك، أن ي     . ٥إلجراءات اإلرسال املبينة يف اجلزء      

  .تينةالسلطة املختصة مع السلع الضخمة وامل
 ت عسكرية أو آال   ات أو معد  ة مرن ناُت وقود خزا تينة امل وأضخمة  السلعة   ال يدخل حتت مسّمى  جيوز أن     :مالحظة
  . الكميات احملدودةعتبة حتتوي على بضائع خطرة تتجاوز اتأو معد

  قائمة توجيهات التعبئة  ٤-١-٤
  )لكبريةا والعبوات اويات الوسيطةاحلباستثناء (توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات   ١-٤-١-٤

P001  السوائل(توجيه التعبئة(  P001 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ يف باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يرخص
    )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية /السعة القصوى

 III جمموعة التعبئة II جمموعة التعبئة Iجمموعة التعبئة 
  معةالعبوات اجمل

        العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية
        أسطوانات   لترات١٠  زجاج

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1A1، 1A2(  فوالذ    لترا٣٠  بالستيك
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1B1، 1B2(  ألومنيوم    لترا٤٠  معدن

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1N1، 1N2(  معدن آخر   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )1H1، 1H2(  بالستيك   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (1D)  خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥ (1G) كرتون ليفي   
        صناديق  
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠ (4A)  فوالذ   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4B)  ألومنيوم   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )4N(  معدن آخر   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (4C1, 4C2)طبيعي    خشب  
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P001  تابع( )السوائل(توجيه التعبئة( P001 
    )٣-٣-١-٤انظر ( الكتلة الصافية/السعة القصوى

 III جمموعة التعبئة II جمموعة التعبئة   I جمموعة التعبئة
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  )4D(  خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥ (4F)  خشب معاد التكوين   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٧٥  )4G (كرتون ليفي    
   كغ٦٠   كغ٦٠   كغ٦٠ (4H1)  بالستيك ممدد   
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٥٠  (4H2)  بالستيك جامد   
        تنكات  
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠ )3A1، 3A2(  فوالذ   
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3B1، 3B2(  ألومنيوم   
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3H1، 3H2(  بالستيك   

 العبوات املفردة
        أسطوانات

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠ (1A1)ع غطاء غري قابل للرتب  فوالذ 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠ (1A2)غطاء قابل للرتع ب  فوالذ 

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1B1(غطاء غري قابل للرتع ب  ألومنيوم 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )1B2(غطاء قابل للرتع ب  ألومنيوم 

  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1N1(ء غري قابل للرتع غطاب  معدن آخر 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )IN2(غطاء قابل للرتع ب  معدن آخر 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  اً لتر٢٥٠  )1H1(غطاء غري قابل للرتع ب  بالستيك 
  اً لتر٤٥٠  اً لتر٤٥٠  )أ(اً لتر٢٥٠  )1H2(غطاء قابل للرتع ب  بالستيك 

        تنكات
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3A1(غطاء غري قابل للرتع ب  فوالذ 
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )أ(تراً ل٦٠  )3A2(غطاء قابل للرتع ب  فوالذ 

   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3B1(غطاء غري قابل للرتع ب  ألومنيوم  
   لترا٦٠ً  اً لتر٦٠  )أ( لترا٦٠ً  )3B2(غطاء قابل للرتع ب  ألومنيوم  
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )3H1(غطاء غري قابل للرتع ب  بالستيك 
   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  )أ( لترا٦٠ً  )3H2(غطاء قابل للرتع ب  بالستيك 

  العبوات املركبة
 6HA1(أو األلومنيوم     أوعيـة بالستيك يف أسطوانات من الفوالذ        

  )6HB1و       
  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠

أوعية بالستيك يف أسطوانات مـن الكرتـون أو البالسـتيك أو                
  )6HD1 و6HH1 و6HG1( اخلشب الرقائقي       

  اً لتر٢٥٠  اً لتر٢٥٠  اً لتر١٢٠

 ـــــــــــــــ

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

    )٣-٣-١-٤انظر ( الكتلة الصافية/السعة القصوى
 III جمموعة التعبئة II لتعبئةجمموعة ا   I جمموعة التعبئة

  )تابع( العبوات املركبة
من الفـوالذ أو     أوعية بالستيك فـي صناديق شحن أو صناديق           

فـي صناديق مـن اخلشب أو      األلومنيوم أو أوعيـة بالستيك          
 أو  6HA2 (أو الكرتون أو البالستيك اجلامـد     اخلشب الرقائقي          
       6HB2 6 أوHC  6أوHD2 6 أوHG2 6 أوHH2(  

   لترا٦٠ً   لترا٦٠ً  اً لتر٦٠

األلومنيـوم أو    أوعيــة زجاجية يف أسطوانات من الفـوالذ أو           
البالستيك اجلامد أو البالستيك     الكرتون أو اخلشب الرقائقي أو          
ــدد       أو يف ) 6PH1 أو 6PD1 أو 6PG1 أو 6PB1 أو6PA1 (املم
يف والذ أو األلومنيوم أو اخلشب أو الكرتـون أو          صناديق من الف        
  )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 أو 6PA2 (اخلوصسالل من       

   لترا٦٠   لترا٦٠   لترا٦٠ً

  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء االشتراطات العامة يف أوعية الضغط
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP1        واملواد الالصقة وأحبار الطباعة واملواد املتصلة بأحبار الطباعة         ١٨٦٦ و ١٢٦٣ و ١٢١٠ و ١١٣٣يف حالة أرقام األمم املتحـدة 
 والعبـوات املعدنيـة     ٣٠٨٢والدهانات واملواد املتصلة بالدهانات وحماليل الراتنجات اليت تدرج حتت رقـم األمـم املتحـدة                

، ال يـشترط اجتيازهـا      للعبـوة  أو أقل    اتلتر ٥دارها   مق  بكميات III و II  التعبئة جمموعيتوالبالستيكية املعدة لتعبئة املواد من      
  : لدى نقلها١-٦ي الفصل ـاختبارات األداء الواردة ف

باستخدام ألواح التحميل أو صناديق التحميل أو وحدات الشحن مثل العبوات املفردة املوضوعة أو املستفة واملثبتة بـالتحزمي                    )أ(
وفيمـا يتعلـق بالنقـل      .  أو غري ذلك من الوسائل املالئمة أللواح التحميل        ددبسيور، أو بأغطية ُتفرش أو قابلة للشد والتم       

  البحري تكون ألواح التحميل وصناديق التحميل أو وحدات الشحن معبأة وممسوكة بإحكام يف وحدات شحن مغلقة؛
  . كغ٤٠ ذات كتلة صافية قصوى جممعةكعبوة داخلية لعبوة أو   )ب(

PP2   ١-٦ لتراً وال تفي بأحكام الفصل ٢٥٠ ذات سعة قصوى ، ميكن استخدام براميل خشبية٣٠٦٥يف حالة رقم األمم املتحدة.  
PP4   تستويف العبوات مستوى األداء جملموعة التعبئة ١٧٧٤يف حالة رقم األمم املتحدة ،II.  
PP5        كما ال تستخدم . الضغط الداخلي، تصنع العبوات حبيث ال يكون االنفجار ممكناً بسبب زيادة        ١٢٠٤يف حالة رقم األمم املتحدة

  .أسطوانات الغازات وأوعية الغازات هلذه املواد
PP10   جمموعة التعبئة ١٧٩١يف حالة رقم األمم املتحدة ،IIتكون العبوة قابلة للتنفيس ،.  
PP31   تكون العبوات مغلقة بإحكام١١٣١يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
PP33        التعبئة   ا، جمموعت ١٣٠٨يف حالة رقم األمم املتحدة I و II  اليت يكون احلد األقصى لكتلتها الكليـة  معة، ال يسمح إال بالعبوات اجمل 

  . كغ٧٥
PP81        ويف   يف املائـة   ٨٥ عن   تزيد  وال     يف املائة  ٦٠، حيث تزيد نسبة محض اهليدروفلوريك على        ١٧٩٠يف حالة رقم األمم املتحدة ،

، تكـون املـدة املـسموح هبـا          يف املائة  ٥٥على  ) ماء النار ( نسبة محض النتريك     ، حيث تزيد  ٢٠٣١حالة رقم األمم املتحدة     
  .الستخدام األسطوانات والتنكات املصنوعة من البالستيك كعبوات مفردة سنتني من تاريخ صنعها
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P002   صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ يف  الواردة باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامةيرخص

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

 I التعبئة
  جمموعة 

 IIالتعبئة 
جمموعة 

 IIIالتعبئة 
  معةلعبوات اجملا

        العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠ )1A1 ،1A2(  فوالذ   غ١٠  زجاج

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1B1، 1B2(  ألومنيوم   غ٥٠  )أ(بالستيك
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1N1، 1N2(  معدن آخر   غ٥٠   معدن
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )1H1، 1H2(  بالستيك   غ٥٠  )ج)(ب)(أ(ورق

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  (1D)  خشب رقائقي   غ٥٠  )ج)(ب)(أ(كرتون
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  (1G)  كرتون   
        صناديق  

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

 (4A)والذ   ف
  (4B)  ألومنيوم  

  )4N(معدن آخر    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4C1)  خشب طبيعي 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  )4C2( خشب طبيعي ذو جدران مانعة للتنخيل  
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠ (4D)  خشب رقائقي 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٢٥  )4F(  خشب معاد التكوين 
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ١٢٥ (4G)  كرتون 

   كغ٦٠   كغ٦٠   كغ٦٠  (4H1)  بالستيك ممدد 
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٢٥٠  (4H2)  بالستيك جامد 

     تنكات
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠ )3A1، 3A2(  فوالذ 

  

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3B1، 3B2(  ألومنيوم 
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )3H1، 3H2(  بالستيك   

 

 ـــــــــــــــ

  .للتنخيلالداخلية مانعة  ون هذه العـبواتـتك  )أ(
  ).٤-٣-١-٤انظر  (ناء النقل سائل أث إىلللتحول املنقولة قابلة تكون املواد ال تستخدم هذه العبوات الداخلية عندما  )ب(
  .I التعبئة  للمواد من جمموعة ليفيكرتون أو رق ونـالداخلية املكونة متستخدم العبوات ال   )ج(
  .)٤-٣-١-٤ انظر (تتحول إىل سائل أثناء النقلجمموعة التعبئة األوىل اليت قد تستخدم هذه العبوات ملواد ال   )د(
 .)٤-٣-١-٤ انظر(  املواد املنقولة قابلة للتحول إىل سائل أثناء النقلال تستخدم هذه العبوات عندما تكون  )ه(

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

19 

P002   تابع( )صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
  )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى 

  جمموعة  
 I التعبئة

  جمموعة 
 IIالتعبئة 

  جمموعة 
 IIIالتعبئة 

  العبوات املفردة
        أسطوانات

1A2  أو1A1(فوالذ    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غ ك٤٠٠   ))د(

1B2  أو1B1(ألومنيوم    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

1N2  أو1N1(الفوالذ أو األلومنيوم  غريمعدن آخر    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

1H2  أو1H1(بالستيك    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  ))د(

(1G)كرتون    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )ه(

(1D)خشب رقائقي    
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  )ه(

        تنكات
3A2  أو3A1(فوالذ    

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  ))د(
3B2  أو3B1(ألومنيوم    

   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  ))د(
   كغ١٢٠   كغ١٢٠   كغ١٢٠  )د()3H2 أو 3H1(بالستيك    

        صناديق
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه()4A(  فوالذ  
(4B)ألومنيوم    

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  مسموح هباغري   )ه(
(4N)معدن آخر    

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
(4C1) خشب طبيعي   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
4D)( خشب رقائقي   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه()4F( خشب معاد التكوين   
(4C2)انعة للتنخيل  خشب طبيعي مع جدران م  

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
(4G) كرتون   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
(4H2) بالستيك جامد   

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠  غري مسموح هبا  )ه(
        أكياس

(5H3, 5H4, 5L3, 5M2)  أكياس  
   كغ٥٠   كغ٥٠  غري مسموح هبا  )ه(

        :معةالعبوات اجمل
أو األلومنيـوم أو اخلـشب الرقـائقي أو          يف أسطوانات من الفوالذ   أوعية بالستيك   

6HG1 أو 6HB1 أو 6HA1(ك أو البالستي الكرتون
6HD1أو  )ه(

  )6HH1أو  )ه(
   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠

 أو صناديق من الفـوالذ أو األلومنيـوم أو صـناديق            نأوعية بالستيك يف صناديق شح    
من الكرتون أو صناديق من البالستيك      خشبية أو صناديق خشب رقائقي أو صناديق        

6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2 (اجلامد
6HG2 أو )ه(

   )6HH2 أو )ه(

   كغ٧٥   كغ٧٥   كغ٧٥

ي أسطوانات من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلـشب الرقـائقي أو            ـأوعية زجاجية ف  
6PD1 أو   6PB1 أو   6PA1(الكرتون  

6PG1( أو   )ه(
 الفوالذ أو أو يف صناديق من      )ه(
 6PB2 أو   6PA2( قضبان الشجر األلومنيوم أو اخلشب أو الكرتون أو يف سالل من          

6PG2 أو 6PCأو  
6PD2( أو   )ه(

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

  )6PH2 أو)ه(

   كغ٧٥   كغ٧٥   كغ٧٥
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P002  تابع( )صلبةمواد (توجيه التعبئة( P002 
 )٣-٣-١-٤انظر (الكتلة الصافية القصوى   

  جمموعة  
 I عبئةتال

جمموعة 
 IIالتعبئة 

جمموعة 
التعبئة 

III 
  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء االشتراطات العامة الواردة يف أوعية الضغط

 :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP7        البالستيك ومثبتاً بوسـائل      غري معبأ على ألواح حتميل، مغلفاً بطبقة من        هميكن نقل  د،ي، السلولو ٢٠٠٠يف حالة رقم األمم املتحدة 

  . كغ١ ٠٠٠يتجاوز كل لوح حتميل  أالجيب و. الفوالذ كحمولة كاملة يف وحدات نقل مغلقةسيور مناسبة، مثل 
PP8        وال تـستخدم  .  تزايد الـضغط الـداخلي  نتيجة، تصنع العبوات حبيث ال يكون االنفجار ممكناً  ٢٠٠٢يف حالة رقم األمم املتحدة

  .أوعية الغاز هلذه املوادأسطوانات الغاز و
PP9        اجتاز اختبار منع التسرب عند مستوى       يمنوذج تصميم مع  العبوات  تتوافق  ،  ٣٢٤٤ و ٣٢٤٣ و ٣١٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

ة  مـاد  يفالتسرب عندما متتّص الـسوائل      منع  اختبار  إجراء   ال يشترط    ٣١٧٥ ويف حالة رقم األمم املتحدة       .IIأداء جمموعة التعبئة    
  .صلبة موجودة يف أكياس حمكمة

PP11   جمموعة التعبئة    ١٣٠٩الة رقم األمم املتحدة     ـيف ح ،III     ـ  ١٣٦٢ ورقم األمم املتحدة إذا  5M1 و 5L1 و 5H1باألكيـاس    سمح، ي
  . على ألواح التحميلغلفة تغليفاً انكماشياً أو مطّيـاًيف أكياس من البالستيك وكانت ممعبأة كانت 

PP12  5 سا، يسمح باألكي٣٠٧٧ و٢٢١٣ و١٣٦١م األمم املتحدة يف حالة أرقاH15 وL15 وM1  مغلقةشحنإذا كانت منقولة يف وحدات .  
PP13   عبوات املركبة اليت تستويف مستوى أداء جمموعة التعبئة ل إال ليرخص، ال ٢٨٧٠يف حالة السلع املصنفة حتت رقم األمم املتحدةI.  
PP14  ١-٦، ال يشترط أن جتتاز العبوات اختبارات األداء الواردة يف الفصل ٣٣١٤ و٢٦٩٨ و٢٢١١ يف حالة أرقام األمم املتحدة.  
PP15   تستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن ، ٢٦٢٣ و١٣٢٤يف حالة رقمي األمم املتحدةIII.  
PP20  قابل للتمزق جيوز استخدام أي وعاء مانع للتنخيل وغري٢٢١٧يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP30   الليفي، ال يسمح بعبوات داخلية من الورق أو الكرتون٢٤٧١يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP34   5 ، يسمح باألكياس)الكاملة احلبوبمثالً  (٢٩٦٩يف حالة رقم األمم املتحدةH15 وL15 وM1. 
PP37   5، يسمح باألكياس ٢٢١٢ و٢٥٩٠يف حالة رقمي األمم املتحدةM1، وحدات شحن مغلقة يف مجيع األكياس من أي نوع  وتنقل

 .أو توضع يف عبوات جممعة صلبة مغلقة
PP38   ئة ب، جمموعة التع١٣٠٩يف حالة رقم األمم املتحدةII مغلقةشحن، ال يسمح باألكياس إال يف وحدات . 
PP84   تستويف مستوى أداء جمموعة التعبئة  اليتصلبة، تستعمل العبوات اخلارجية ال١٠٥٧ يف حالة رقم األمم املتحدة II . وتكون العبوات

 أو اإلطالق غري املقصود للغازات أو السوائل دواتمصممة ومصنوعة ومرتبة على حنو مينع احلركة أو االشتعال غري املقصود لأل
 .شتعالالقابلة لال

PP85   عن األكياس مفصولة بعضها نبغي أن تكون ي ،٣٤٨٧ و٣٤٨٦ و٣٤٨٥ و٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨  األمم املتحدةأرقامحالة يف
 .ويف حالة النقل البحري، ال يسمح باألكياس كعبوة مفردة. عبوات مفردة وذلك للسماح بتبّدد احلرارةكعندما تستخدم بعض 

  
P003  جيه التعبئةتو  P003

ـ            ٢-١-١-٤و ١-١-١-٤وتـستويف العبـوات األحكـام الـواردة يف          . ةـتوضع البضائع اخلطـرة يف عبـوات خارجيـة مناسب
وتستخدم عبـوات خارجيـة     . ٤-١-٦تصمم حبيث تستويف شروط الصنع الواردة يف        كما   ٣-١-٤و ٨-١-١-٤و ٤-١-١-٤و

وعنـدما يـستخدم توجيـه    . العبوة واالستخدام املقصود منهاسعة مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئمني يتناسبان مع    
 ظروف  أثناءوات داخلية لعبوات مركبة تكون العبوة مصممة ومصنوعة على حنو مينع التفريغ غري املقصود للسلع                هذا لنقل سلع أو عب     التعبئة

    .النقل العادية
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  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP16   داخل العبواتربائية كهقصر دارة حدوث مى البطاريات من  حتُ جيب أن،٢٨٠٠يف حالة رقم األمم املتحدة.  
PP17   كغ للعبوات األخرى١٢٥ أو لعبوات الكرتون كغ ٥٥تتجاوز الكتلة الصافية للعبوات  ، ال٢٠٣٧يف حالة رقم األمم املتحدة .  
PP18        غط  غاز ثاين أكسيد الكربون ملنع تكوين ض       طالقان على حنو يسمح ب    صنع العبوات ُت و ُتصمَّم،  ١٨٤٥يف حالة رقم األمم املتحدة

  .ميكن أن حيدث متزقاً للعبوات
PP19   البضائع كباالتبنقل  يرخص٣٣٦٠ و١٨٥٦و ١٣٦٥ و١٣٦٤ و١٣٢٧يف حالة أرقام األمم املتحدة .  
PP20   ميكن نقل البضائع يف أوعية مانعة للتنخيل ومقاومة للتمزق، ٢٧٩٣ و١٤٠٨ و١٣٨٦ و١٣٦٣األمم املتحدة أرقام يف حالة.  
PP32 مالئمةجممعةميكن نقل البضائع غري معبأة، يف صناديق شحن أو يف عبوات ، ٣٣٥٨ و٢٨٥٧مم املتحدة  األييف حالة رقم .  
PP90       مصنوعة من مادة متينة مانعة للتـسرب         تستخدم بطانات داخلية حمكمة اإلغالق أو أكياس       ،٣٥٠٦يف حالة رقم األمم املتحدة 

ويف حالـة النقـل     . تشاح املادة من العبوة بصرف النظر عن وضع العبـوة          ار زئبق من أجل منع   وغري منفذة لل   لالنثقابومقاومة  
  .اجلوي، جيوز تطبيق اشتراطات إضافية

PP91       ميكن نقل أجهزة إطفاء احلريق الكبرية غري معبأة شريطة أن تستويف االشـتراطات              ١٠٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة ،
) أ( ٨- ١- ٦- ١- ٤ات حممية باتباع إحدى الطرق وفقاً للرقم ، وأن تكون الصمام)ه(إىل ) أ( ٨- ٣- ١- ٤الواردة يف 

وألغراض هـذا  .  وأن تكون التجهيزات األخرى املركبة على أجهزة إطفاء احلريق حممية ملنع التنشيط العرضي      ،)د(إىل  
) ج(يف النقاط أجهزة إطفاء احلريق اليت جرى وصفها " أجهزة إطفاء احلريق الكبرية"احلكم اخلاص املتعلق بالتعبئة، تعين 

  .٣- ٣ الوارد يف الفصل ٢٢٥من احلكم اخلاص ) ه(إىل 
  

  

P004 توجيه التعبئة  P004 
  .٣٤٧٩ و٣٤٧٨ و٣٤٧٧ و٣٤٧٦ و٣٤٧٣ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

 ٣-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤يف حالة خراطيش اخلاليا الوقودية، شريطة استيفاء األحكـام الـواردة يف              )١(
 :٣-١-٤ و٦-١-١-٤و

  ؛)1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  ؛)4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  ؛)3A2 ،3B2، 3H2(تنكات 

  . IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
 ١-١-١-٤ستويف االحكام العامة الواردة يف ت  عبوات خارجية قوية:يف حالة خراطيش اخلاليا الوقودية املعبأة مع معدات )٢(

 :٣-١-٤ و٦-١-١-٤ و٢-١-١-٤و
عندما تكون خراطيش اخلاليا الوقودية معبأة مع معدات، جيب تعبئتها يف عبوات داخلية أو وضعها يف عبوات خارجية مـع                    

ببه احلركة أو وضع احملتويـات  محايةً خلراطيش اخلاليا الوقودية من العطب الذي ميكن أن تس) فواصل(مادة توسيد أو فاصل     
 .يف عبوة خارجية

  .جيب تأمني املعدات ضد احلركة داخل العبوة اخلارجية
 .اجلهاز الذي يستلزم خراطيش اخلاليا الوقودية اليت تعبأ معه لتشغيله" معدات"غراض توجيه التعبئة هذا، تعين كلمة أل

 ١- ١- ١- ٤ تستويف االحكـام الـواردة يف    وات خارجية قوية  عب: يف حالة خراطيش اخلاليا الوقودية املركبة يف معدات        )٣(
 :٣- ١- ٤ و٦- ١- ١- ٤ و٢- ١- ١- ٤و

يف حالـة   . اليت حتتوي على خراطيش خاليا وقودية جيوز نقلها غـري معبـأة           ) ٨-٣-١-٤انظر  (املعدات املتينة الضخمة    
 قصر دارة كهربائية ومن التشغيل      خراطيش اخلاليا الوقودية املركبة يف معدات، جيب أن حتمى املنظومة بكاملها من حدوث            

    .غري املقصود
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P010  توجيه التعبئة  P010 
  :٣-١-٤و ١-١-٤يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة أن تستويف األحكام العامة الواردة يف 

  )٣-٣-١-٤انظر (الكمية الصافية القصوى   
  العبوات اجملمعة

    العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية
   لتر١زجاج 
  اً لتر٤٠فوالذ 

  أسطوانات
 1A1)، (1A2فوالذ   

 1H1)، (1H2  مواد بالستيكية 
    (ID)  خشب رقائقي

 (IG)  ليفي  كرتون
  صناديق
  (4A)  فوالذ

 4C1)، (4C2خشب طبيعي   
 (4D)  خشب رقائقي 

  (4F)  خشب معاد التشكيل 
 (4G)  كرتون ليفي 

 (4H1)  مواد بالستيكية ممدة 
  (4H2)تيكية جامدة   مواد بالس

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  )٣-٣-١-٤انظر (الكمية الصافية القصوى   
  العبوات املفردة

  أسطوانات 
 (1A1)  فوالذ، رأس غري قابلة للرتع 

  تنكات
 (3A1)  فوالذ، رأس غري قابلة للرتع 

  عبوات مركبة
  (6HA1) بالستيكية يف أسطوانات فوالذية عيةأو  

 .٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية ضغط فوالذية، 

  
  اً لتر٤٥٠

  
   لتراً ٦٠

  
   لترا٢٥٠ً

  
P099  توجيه التعبئة  P099 

ن ترفق بكل شحنة نسخة مـن       وجيب أ ). ٧-٣-١-٤انظر  ( ال تستخدم هلذه البضائع إال العبوات اليت تعتمدها السلطة املختصة             
  . اعتماد السلطة املختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إىل أن السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة

  
P101  توجيه التعبئة  P101 

  ذات احملركناتوحتمل مستندات النقل العالمة املميِّزة للدولة خبصوص الشاح. ال تستخدم إال العبوات اليت تعتمدها السلطة املختصة  
  :املستخدمة يف النقل الدويل للبلد الذي تعمل السلطة املختصة من أجله، وذلك على النحو التايل

  ..".ل اعتمدت العبوة السلطة املختصة "
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P110(a)  التعبئةتوجيه   P110(a) 

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤دة يف    باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الوار          رخصي
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
     بالستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
     مطاط

     نسيج معاجل باملطاط
  نسيج   

  أوعية
  خشب   

  أكياس
     بالستيك

  مبطن بالبالستيك   نسيج مغطى أو 
     مطاط

     نسيج معاجل باملطاط
  أوعية

     بالستيك
     معدن

  خشب

  أسطوانات
  1A1)، (1A2   فوالذ 

 الفوالذ أو األلومنيـوم     غريمعدن آخر      
)1N1، 1N2(  

  1H1)، (1H2  بالستيك 

  :اشتراطات إضافية
  . مرطبةوسادةمد أو متأل العبوات الوسيطة مبادة مشبَّعة باملاء مثل حملول مانع للتج  -١
 ملنع تبخر احمللول    وُتلحم العبوات اخلارجية    ُتركّب.  مرطبة وسادةأل العبوات اخلارجية مبادة مشبعة باملاء مثل حملول مانع للتجمد أو            مت  -٢

  . حني يتم النقل يف صورة جافة٠٢٢٤ باستثناء حالة رقم األمم املتحدة ،املرطب
  

P110(b)  توجيه التعبئة  P110(b) 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة بالتعبئـة       ٣-١-٤ و ١-١-٤ بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف            رخصي

  :٥-١-٤الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   معدن   
  خشب    
   مطاط، موصِّل   
   بالستيك، موصِّل   

  أكياس
  مطاط، موصِّل     

  بالستيك، موصِّل    

  حواجز فاصلة
     معدن
     خشب

     بالستيك
   ليفي   كرتون

  صناديق
  (4C2)   خشب طبيعي، جدار مانع للتنخيل 

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

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP42  استيفاء الشروط التاليةب، جي٠٢٢٤ و٠١٣٥ و٠١٣٠ و٠١٢٩ و٠١١٤ و٠١١٣ و٠٠٧٤أرقام األمم املتحدة  حالة يف :  

  ؛)كمية مناظرة للمادة اجلافة( املتفجرة ة غ من املاد٥٠ أكثر من  علىال حتتوي العبوات الداخلية  )أ(  
  أكثر من عبوة داخلية واحدة، مثبَّتة بإحكام؛على ال حتتوي احلُجرات املفصولة حبواجز   )ب(  
      . حجرية٢٥تكون العبوة اخلارجية مقسَّمة إىل ما يصل إىل ميكن أن   )ج(  
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P111  توجيه التعبئة  P111 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  عبوات الوسيطةال  العبوات الداخلية

  أكياس
   املاءمانع لتسرب   ورق، 

     بالستيك
    نسيج معاجل باملطاط

  وعيةأ
  خشب   

  ألواح
     بالستيك

     نسيج معاجل باملطاط

  صناديق  غري ضرورية
  )4A(   فوالذ 

  (4B)   ألومنيوم 
 (4N)معدن آخر 

  (4C1)   خشب طبيعي عادي 
  (4C2)نخيل    خشب طبيعي مانع للت

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

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H1)   بالستيك ممدَّد 

 (4H2)   بالستيك جامد 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

       1N1)، (1N2معدن آخر    
 (1D) يخشب رقائق

 (1G)   كرتون 
       1H1)، (1H2   بالستيك 

  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
PP43    1 (ات الداخلية ضرورية عندما تستخدم أسطوانات من املعـدن  العبوال تكون، ٠١٥٩م املتحدة ـرقم األمحالة يفA1  1أوA2  أو

1B1  1أوB2  1أوN1  1أوN2(أو من البالستيك  )1H1 1 أوH2(كعبوات خارجية .  
  

P112(a)  توجيه التعبئة   P112(a) 
  )1.1D، ة مرطَّبمواد صلبة(

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤ بالتعبئة الواردة يف

  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية 
  أكياس

  للماء ات، مقاوم   ورق متعدد الطبق
     بالستيك
     نسيج

     نسيج معاجل باملطاط
     بالستيك منسوج

  أكياس
     بالستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
  

  صناديق
  (4A)   فوالذ 

  (4B)   ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر    

  (4C1)خشب طبيعي عادي 
  (4C2)   خشب طبيعي مانع للتنخيل 
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P112(a)  توجيه التعبئة   P112(a) 
  )تابع( )1.1D، ة مرطَّبمواد صلبة(

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

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H1)   بالستيك ممدَّد 

  (4H2)   بالستيك جامد 
  أوعية

  معدن   
 بالستيك   

  خشب

  أوعية
     معدن

     بالستيك
  خشب

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر    

 (1D) يخشب رقائق
 (1G)   كرتون 

       1H1)، (1H2   بالستيك 
  :اشتراط إضايف

  . خارجيةات قابل للرتع كعبوبغطاءيف حالة استخدام أسطوانات مانعة للتسرب ضرورية  العبوات الوسيطة ال تكون
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٩٤ و٠٢١٩ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤لة أرقام األمم املتحدة يف حا ،.  
PP45   ضرورية العبوات الوسيطةكون، ال ت٠٢٢٦ و٠٠٧٢يف حالة رقمي األمم املتحدة . 

  
P112(b)  توجيه التعبئة   P112(b) 

  )د١- ١ احيق املسغري، ة جافمواد جامدة(
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ت التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف            باستخدام العبوا  يرخص

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

  أكياس
    ورق كرافت

  للماء   ورق متعدد الطبقات مقاوم
    بالستيك
    نسيج
  يج معالَج باملطاط  نس

    بالستيك منسوج

  ) فقط٠١٥٠لرقم األمم املتحدة  (أكياس
     بالستيك

     نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك

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

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

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

  صناديق
  (4A)  فوالذ 

  (4B)  ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر 

  (4C1)  خشب طبيعي عادي 
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P112(b)  توجيه التعبئة   P112(b) 
  )تابع( )د١- ١ احيق املسغري، ة جافمواد جامدة(

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

  (4F)عاد التكوين   خشب م
 (4G)  ليفي  كرتون

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

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)،  (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

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

PP26  تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤ أرقام األمم املتحدة يف حالة ،.  
PP46      يوصى باستخدام األكياس املقاومة للتنخيل ٠٢٠٩يف حالة رقم األمم املتحدة ،(5H2)  لتعبئة قشارة أو حبيبات ثالثي نتروطولـوين 

  . كغ٣٠أقصاه يف احلالة اجلافة بوزن صاف 
PP47   العبوات الداخلية ضرورية عندما تكون العبوة اخلارجية كيساً ال تكون، ٠٢٢٢يف حالة رقم األمم املتحدة.  

  
P112(c)  توجيه التعبئة   P112(c) 

  )1.1D ة جافاحيق صلبةمس(
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  أكياس
      ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

      بالستيك
      بالستيك منسوج

  أكياس
      ورق متعدد الطبقات، مقاوم للماء

  بالستيكبالومبطن من الداخل     
  

  يقصناد
 (4A)    فوالذ 

معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم 
)4N(  

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
  (4C2) بيعي مانع للتنخيلط ب    خش

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

 (4G)  ليفي    كرتون
   (4H2)    بالستيك جامد 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

27 

P112(c)  توجيه التعبئة   P112(c) 
  )تابع( )1.1D ة جافاحيق صلبةمس(

  أوعية
   ليفي  كرتون
     معدن

     بالستيك
     خشب

  أوعية
      معدن

     بالستيك
  خشب

  أسطوانات
  1A1)، (1A2فوالذ    

  1B1)، (1B2ألومنيوم 
  1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  : إضافيةاشتراطات

  . األسطوانات كعبوة خارجيةضرورية يف حالة استخدام العبوات الداخلية كونال ت  -١
  .تكون العبوة مانعة للتنخيل  -٢

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٣٨٦ و٠٢١٩ و٠٢١٦ و٠١٥٤ و٠٠٧٨ و٠٠٧٦ و٠٠٠٤يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  
PP46        تخدام األكياس املانعة للتنخيل     ، يوصى باس  ٠٢٠٩يف حالة رقم األمم املتحدة(5H2)    لتعبئة قشارة وحبيبات ثالثي نتروطولـوين يف 

  . كغ٣٠اه احلالة اجلافة بوزن صاف أقص
PP48   ال تستخدم عبوات معدنية٠٥٠٤يف حالة رقم األمم املتحدة .  
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P113  توجيه التعبئة  P113 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤مة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف       باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العا       يرخص

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

  أكياس
      ورق

      بالستيك
      نسيج معاجل باملطاط

  
  أوعية

   ليفي    كرتون
      معدن

      بالستيك
      خشب

  صناديق  ريةغري ضرو
   (4A)فوالذ 
  )4B(أملنيوم 

 )4N(معدن آخر غري الفوالذ أو األلومنيوم 
  (4C1)خشب طبيعي عادي 

  (4C2)خشب طبيعي، جدران مانعة للتنخيل 
  (4D)خشب رقائقي 

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

  (4H2)بالستيك جامد 
  أسطوانات
       1A1)، (1A2 فوالذ

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :اشتراط إضايف
  .تكون العبوة مانعة للتنخيل

  : خاصة تتعلق بالتعبئةأحكام
PP49  غ من املادة ٥٠، ال يعبأ يف العبوة الداخلية الواحدة أكثر من ٠٣٠٥ و٠٠٩٤ األمم املتحدة ييف حالة رقم.  
PP50   خارجيةاتم أسطوانات كعبواستخدا يف حالةضرورية  العبوات الداخلية يست، ل٠٠٢٧يف حالة رقم األمم املتحدة .  
PP51   ورق كرافت أو ورق مشبع بالشمع كعبوة داخليةصفائح، ميكن استخدام ٠٠٢٨يف حالة رقم األمم املتحدة .  
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P114(a)  توجيه التعبئة  P114(a) 
  )ةب مرطَّمواد صلبة(

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             رخصي
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      بالستيك

      بالستيك منسوج
  

  أوعية
      معدن

      بالستيك
  خشب

  أكياس
      بالستيك

      
  
  

  أوعية
      معدن

      بالستيك
  

  حواجز فاصلة
  خشب    

  صناديق
 (4A)    فوالذ 

 الفوالذ أو األلومنيـوم      غري معدن آخر 
)4N( 

  (4C1)    خشب طبيعي عادي 
للتنخيل  دران مانعةجب    خشب طبيعي 

(4C2)   
  (4D)    خشب رقائقي 

  (4F)ين     خشب معاد التكو
 (4G)ليفي     كرتون 

  (4H2)    بالستيك جامد 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

 1N1)، (1N2معدن آخر    
    (1D)خشب رقائقي    

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :اشتراط إضايف
  .تسرب بغطاء قابل للرتع كعبوات خارجيةال تشترط العبوات الوسيطة عندما تستخدم أسطوانات مانعة لل

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  
PP43      ـ    يف حالـة اسـتخدام    العبـوات الداخليـة ضـرورية       ليـست   ،  ٠٣٤٢دة  ـيف حالة رقم األمم املتح  ةـ أسـطوانات معدني

)1A1 1 أوA2  1أوB1  1أوB2  1أوN1  1أوN2(  أو من البالستيك)1H1 1 أوH2( كعبوات خارجية.  
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P114(b)   توجيه التعبئة  P114(b) 
  )ة جافمواد صلبة(

املتعلقـة   واألحكام اخلاصة    ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق كرافت

      بالستيك
      نسيج مانع للتنخيل

      بالستيك منسوج مانع للتنخيل
  

  أوعية
   ليفي    كرتون
      معدن
      ورق

      بالستيك
     بالستيك منسوج مانع للتنخيل

  شبخ

  صناديق  غري ضرورية
  (4C1)خشب طبيعي عادي   

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

 (4F)  خشب معاد التكوين 
 (4G)ليفي   كرتون 
  أسطوانات

  1A1)، (1A2فوالذ   
  1B1)، (1B2ألومنيوم 

 1N1)، (1N2معدن آخر    
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP26   تكون العبوات خالية من الرصاص٠٢٣٦ و٠٢٣٥ و٠٢٣٤ و٠١٣٢ و٠٠٧٧يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  
PP48   ال تستخدم العبوات املعدنية٠٥٠٩ و٠٥٠٨  األمم املتحدةرقمييف حالة ،.  
PP50     أسطوانات كعبـوات    ضرورية يف حالة استخدام    العبوات الداخلية    كون ال ت  ٠٥٠٨ و ٠١٦١ و ٠١٦٠ األمم املتحدة    أرقاميف حالة

  .خارجية
PP52   1(، عند استخدام أسطوانات معدنيـة       ٠١٦١ و ٠١٦٠ي األمم املتحدة    ـالة رقم ـيف حA1   1 أوA2   1 أوB1   1 أوB2   1 أوN1  أو 

1N2 (   ،ث ارتفاع يف الضغط الداخلي ألسـباب   العبوات املعدنية بطريقة متنع خطر االنفجار يف حالة حدو    ُتركَّبكعبوات خارجية
  .داخلية أو خارجية
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P115  توجيه التعبئة  P115 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  بوات الوسيطةالع  العبوات الداخلية

  أوعية
      بالستيك
  خشب

  أكياس
      بالستيك يف أوعية معدنية

  
  أسطوانات
      معدن
  أوعية

  خشب

  صناديق
 (4C1)    خشب طبيعي عادي 

  (4C2)دران مانعة للتنخيل جب    خشب طبيعي 
  (4D)    خشب رقائقي 

  (4F)    خشب معاد التكوين 
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

   )1D(ي خشب رقائق
   (1G)كرتون 

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

PP45   ضرورية العبوات الوسيطةكون، ال ت٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة  .  
PP53        العبوات الداخلية   ُتَسّد، عند استخدام الصناديق كعبوات خارجية،       ٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

وتكون كميـة   . وحتاط العبوات الداخلية مبواد توسيد ماصة غري قابلة لالحتراق        .  لترات ةبسدادة ملولبة، وال تزيد سعتها على مخس      
ة ووتقتصر كميـة احلـش    . د توسيد للفصل بني األوعية املعدنية     وتوضع موا . مواد التوسيد املاصة كافية المتصاص احملتويات السائلة      

  . كغ لكل عبوة عندما تستخدم الصناديق كعبوة خارجية٣٠الدافعة الصافية على 
PP54        ـ   عنـدما  ، عند استخدام األسطوانات كعبوات خارجية     ٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة ستخدم ت

وميكن اسـتخدام   .  مبواد توسيد غري قابلة لالحتراق بكمية كافية المتصاص احملتويات السائلة          حتاطة،  األسطوانات كعبوات وسيط  
يتجاوز صايف حجـم    ال  و. عبوة مركبة تتكون من وعاء من البالستيك داخل أسطوانة معدنية بدالً من العبوات الداخلية والوسيطة              

  . لترا١٢٠ًة الدافعة يف كل عبوة واحلش
PP55  توضع مواد توسيد ماصة،٠١٤٤ رقم األمم املتحدة يف حالة  .  
PP56   ميكن استخدام أوعية معدنية كعبوات داخلية،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة .  
PP57        تستخدم األكياس كعبوات وسيطة عندما تـستخدم الـصناديق          ،٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

  .كعبوات خارجية
PP58        تستخدم األسطوانات كعبـوات وسـيطة عنـدما تـستخدم           ،٠٤٩٧ و ٠٤٩٥ و ٠١٤٣ و ٠٠٧٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 

  .األسطوانات كعبوات خارجية
PP59   الليفي الكرتون صناديق  ميكن استخدام ،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدة(4G)كعبوات خارجية .  
PP60   1( تستخدم أسطوانات ألومنيوم ال ،٠١٤٤يف حالة رقم األمم املتحدةB11 وB2( الفوالذ أو  من معدن آخر غري وأسطوانات

  ).1N2 و1N1( األلومنيوم
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P116  توجيه التعبئة  P116 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             رخصي

  :٥-١-٤ة الواردة يف بالتعبئ
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أكياس
      ورق مقاوم للماء والزيت

      بالستيك
      نسيج مغطى أو مبطن بالبالستيك
      بالستيك منسوج مانع للتنخيل

  أوعية
   مقاوم للماء ليفي    كرتون
      معدن

      بالستيك
  صحائف

  لماء    ورق مقاوم ل
      ورق مشرب بالشمع

      بالستيك

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

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

  (5L2)    نسيج مانع للتنخيل 
  (5L3)    نسيج مقاوم للماء 

  صناديق
 (4A)    فوالذ 

  (4B)    ألومنيوم 
  )4N(معدن آخر 

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

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

 (4G)  ليفي    كرتون
  (4H2)    بالستيك جامد 

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يئقخشب رقا
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  تنكات

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

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP61        أسـطوانات  م  اسـتخد اعند  ضرورية   العبوات الداخلية    كون، ال ت  ٠٣٣٢ و ٠٣٣١ و ٠٢٤١ و ٠٠٨٢يف حالة أرقام األمم املتحدة

  . كعبوات خارجيةمانعة للتسرب وبغطاء قابل للرتع 
PP62        املادة املتفجـرة    عندما توضع   ضرورية العبوات الداخلية  كونال ت ،  ٠٣٣٢ و ٠٣٣١ و ٠٢٤١ و ٠٠٨٢يف حالة أرقام األمم املتحدة 

  .يف مادة غري منفذة للسائل
PP63   غري منفذ ألسترات النتريك، ال تشترط العبوات الداخلية عندما توضع املادة يف بالستيك جامد٠٠٨١يف حالة رقم األمم املتحدة . 
PP64        5م أكيـاس  استخداعند ضرورية   العبوات الداخلية    تكون، ال   ٠٣٣١يف حالة رقم األمم املتحدةH2)5  أوH3 5) أوH4  كعبـوات 

  .خارجية
PP65  حمذوف 
PP66   ال تستخدم األكياس كعبوات خارجية٠٠٨١يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
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P130  توجيه التعبئة  P130 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  صناديق  غري ضرورية  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
 (4B)لومنيوم أ   

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP67             ٠٠٣٥ و ٠٠٣٤ و ٠٠١٩ و ٠٠١٨ و ٠٠١٦ و ٠٠١٥ و ٠٠١٠ و ٠٠٠٩ و ٠٠٠٦ينطبق ما يلي على أرقـام األمـم املتحـدة 
 ٠١٨٦ و ٠١٨٣ و ٠١٨٢ و ٠١٨١و ٠١٧١ و ٠١٦٩ و ٠١٦٨ و ٠١٣٨ و ٠١٣٧ و ٠٠٥٦ و ٠٠٤٨ و ٠٠٣٩ و ٠٠٣٨و
 ٠٣٠٠ و ٠٢٩٩ و ٠٢٩٧ و ٠٢٨٧ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨١و ٠٢٨٠ و ٠٢٥٤ و ٠٢٤٦ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٤ و ٠٢٤٣ و ٠٢٢١و
 ٠٤١٢ و ٠٣٧٠ و ٠٣٦٣ و ٠٣٦٢ و ٠٣٤٧ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٤ و ٠٣٢٩ و ٠٣٢٨ و ٠٣٢١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٠١و
رية واملتينة اليت    السلع املتفجرة الكب   :٠٥٠٢ و ٠٤٨٨ و ٠٤٥١ و ٠٤٣٨ و ٠٤٣٧ و ٠٤٣٦ و ٠٤٣٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٢٤و

 وسيليت أمان فعالتني على األقـل،        على تكون خمصصة عادة لالستخدام العسكري، بدون وسائل إشعاهلا أو بوسائل إشعال حتتوي           
 محاية وسائل اإلشعال من ظـروف       ب دافعة أو ذات دفع ذايت، جي      واتوعندما تكون هذه السلع مزودة حبش     . ميكن نقلها غري معبأة   

 علـى  ى الـيت جتـر  ٤واحلصول على نتيجة سالبة يف جمموعة االختبارات . أثناء ظروف النقل العاديةأن حتدث كن التنشيط اليت مي  
وميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة يف محاالت أو وضـعها يف            . ةأالسلعة غري املعبأة يدل على أنه ميكن النظر يف نقل السلع غري معب            

  .بة أخرىلة مناسناوصناديق شحن، أو أية وسيلة م
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P131  توجيه التعبئة  P131 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  أكياس
  ورق   
  بالستيك   
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  بكرات

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    

 (4H2) ، صلببالستيك
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين    
  (4G)  ليفيكرتون   

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP68   ال تستخدم األكياس والبكرات كعبوات داخلية٠٤٥٥ و٠٢٦٧ و٠٠٢٩يف حالة أرقام األمم املتحدة ،.  

  
P132(a)    توجيه التعبئة  P132(a)

  صاعق ر متفج على حيتوي الليفيمعدين أو من البالستيك أو الكرتونمغلق سلع تتكون من غـالف (
  )البالستيكبمربوطة  صاعقةأو تتكون من متفجرات 

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  صناديق  غري ضرورية  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2) دران مانعة للتنخيلجبخشب طبيعي    
  (4D)ائقي خشب رق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    
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P132(b)  توجيه التعبئة  P132(b) 
  )غالف مغلقسلع بدون (

 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص
  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   

  خشب
  صحائف

  ورق   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    
  )4N(معدن آخر    
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)مانعة للتنخيل دران جبخشب طبيعي    
  (4D) يخشب رقائق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

 

P133  توجيه التعبئة  P133 
قـة   واألحكام اخلاصة املتعل   ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

   فاصلةاجزومزودة حب صواٍن
   ليفيكرتون   
  بالستيك   
  خشب   

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  صناديق
 (4A)فوالذ    
  (4B)لومنيوم أ   
  )4N(معدن آخر    
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  : إضايفاشتراط
  .بوات داخليةم الصواين كعاستخداال تكون األوعية ضرورية كعبوات وسيطة إال عند 

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP69   داخليةكعبوات، ال تستخدم الصواين ٠٣٠٦ و٠٢٦٨ و٠٢٢٥ و٠٢١٢ و٠٠٤٣يف حالة أرقام األمم املتحدة .  
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P134  توجيه التعبئة  P134 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  أكياس
  مقاومة للماء   

  أوعية
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  ألواح
  ج مموَّ ليفيكرتون   

  أنابيب
   ليفيكرتون   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2ن آخر معد   

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بالستيك 
  

P135  توجيه التعبئة  P135 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  ات الداخليةالعبو
  أكياس

  ورق   
  بالستيك   
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  صحائف
  ورق   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  )4N(معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
   (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بالستيك 
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P136  توجيه التعبئة  P136 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  أكياس
  بالستيك   
  نسيج   
   ليفيونكرت   
  بالستيك   
  خشب   
  
  
  
  

حواجـز فاصلــة يف العبـوات      
  اخلارجية

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

    1H1)، (1H2بالستيك 
P137  توجيه التعبئة  P137 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤بئة الواردة يف     باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتع         يرخص

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

  أكياس
  الستيك   ب

  صناديق
   ليفيكرتون   

  خشب
  أنابيب

   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   

حواجز فاصــلة يف الــعبوات      
  اخلارجية

  صناديق  يةغري ضرور
 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    

  (4H2) ، صلببالستيك
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

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

PP70        يف عبوات مفردة، يكون    ذات الشكل احملدد    ، عندما تعبأ العبوات     ٠٤٤١ و ٠٤٤٠ و ٠٤٣٩ و ٠٠٥٩ يف حالة أرقام األمم املتحدة
العبـوات  وعندما تعبأ ". THIS SIDE UP" "هذا اجلانب إىل فوق" ضع على العبوة عالمةالتجويف املخروطي متجها إىل حتت، وتو

  .العرضّييف أزواج، يوجه التجويفان املخروطيان إىل الداخل لتقليل تأثري النفث يف حالة االشتعال ذات الشكل احملدد 
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P138  توجيه التعبئة  P138 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف         باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء     يرخص

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

  أكياس
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)ادي خشب طبيعي ع   
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
  1A1)، (1A2فوالذ    
  1B1)، (1B2ألومنيوم  
 1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

 1H1)، (1H2بالستيك 
  : إضايفاشتراط

  . العبوات الداخلية ضرورة الستعمالالف، حمكمة اإلغالقأطراف السلع إذا كانت 
  

P139  توجيه التعبئة  P139 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  أكياس
  بالستيك   

  أوعية
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  بكرات
  صحائف

  ورق   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)لتنخيل دران مانعة لجبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F) خشب معاد التكوين   

 (4G)  ليفي   كرتون
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :عبئةأحكام خاصة تتعلق بالت

PP71        الًمـث  ،الـصاعق بإحكـام   فتيل  طرفَي ال  إغالق ب، جي ٠٢٩٠ و ٠٢٨٩ و ٠١٠٤ و ٠١٠٢ و ٠٠٦٥يف حالة أرقام األمم املتحدة 
  . املرن بطريقة حمكمةالصاعقفتيل ال طريف تثبيت بوجي. باالستعانة بسدادة حمكمة حبيث ال ميكن تسرب املتفجر

PP72   يف ملفاتعندما تكونضرورية  العبوات الداخلية  تكون، ال٠٢٨٩ و٠٠٦٥يف حالة رقمي األمم املتحدة .  
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P140  توجيه التعبئة  P140 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

  :٥-١-٤بالتعبئة الواردة يف 
  العبوات اخلارجية  عبوات الوسيطةال  العبوات الداخلية

  أكياس
  بالستيك   
  وعيةأ

     خشب
  بكرات
  صحائف

  ورق كرافت   
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)التكوين خشب معاد    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

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

PP73   كمة اإلغالقالعبوات الداخلية ضرورية إذا كانت األطراف حم  تكونال، ٠١٠٥يف حالة رقم األمم املتحدة.  
PP74        الشعيلة مغطاة بأنبوبة من الورق وطرفـا        حينما تكون   إال ،تكون العبوة مانعة للتنخيل   جيب أن   ،  ٠١٠١يف حالة رقم األمم املتحدة 

  .للرتعين قابلني ءبغطااألنبوبة مغطيني 
PP75   أو من معدن آخراأللومنيومأو الفوالذ من ، ال تستخدم الصناديق أو األسطوانات املصنوعة ٠١٠١يف حالة رقم األمم املتحدة .  

  
P141  توجيه التعبئة  P141 
 واألحكام اخلاصة املتعلقة ٣- ١-٤ و١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف يرخص

  :٥-١-٤ ة يفبالتعبئة الوارد
  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

   مزودة حبواجز فاصلةصواٍن
  بالستيك   
  خشب   

حواجز فاصلة يف العبوات 
  اخلارجية

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)بيعي عادي خشب ط   
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
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P142  توجيه التعبئة  P142 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  اسأكي
  ورق   
  بالستيك   

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   
  بالستيك   
  خشب   

  صحائف
  ورق   

  زودة حبواجز فاصلةـ مصواٍن
  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
  (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)ي خشب رقائق   
  (4F)خشب معاد التكوين    
  (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  

P143  توجيه التعبئة  P143 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ت التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف            باستخدام العبوا  يرخص

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

  أكياس
  ورق كرافت   
  بالستيك   
  نسيج   
  نسيج معاجل باملطاط   

  أوعية
   ليفيتونكر   
  معدن   
  بالستيك   

  خشب
  صوان مزودة حبواجز فاصلة

  بالستيك   

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
  (4B)ألومنيوم    

  (4N) معدن آخر
  (4C1)خشب طبيعي عادي    
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F)خشب معاد التكوين    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H2)بالستيك جامد    

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)كرتون 

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :اشتراط إضايف

  ).دوعاء من البالستيك داخل صندوق صل ()6HH2(بدالً من العبوات الداخلية واخلارجية املبينة أعاله، ميكن استخدام عبوات مركبة 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP76        مصممة بشكل ، عند استخدام عبوات معدنية، تكون هذه العبوات        ٠٤٩١ و ٠٤١٥ و ٠٢٧٢ و ٠٢٧١يف حالة أرقام األمم املتحدة
  .مينع خطر االنفجار نتيجة لزيادة الضغط الداخلي ألسباب داخلية أو خارجية

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

41 

  
P144  التعبئة توجيه  P144 
 واألحكام اخلاصة املتعلقـة     ٣-١-٤ و ١-١-٤ باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف             يرخص

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

  أوعية
   ليفيكرتون   
  معدن   

     خشب
  اجز فاصلة يف العبوات اخلارجيةحو

  صناديق  غري ضرورية
 (4A)فوالذ    
 (4B)ألومنيوم    

  (4N)    معدن آخر
  مع بطانة معدنية  (4C1)خشب طبيعي عادي 

   مع بطانة معدنية(4D)خشب رقائقي    
  مع بطانة معدنية (4F)خشب معاد التكوين    
  (4H1)بالستيك ممدد    

 (4H2)   بالستيك جامد 
  طواناتأس
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1H1)، (1H2بالستيك 
  :بالتعبئةيتعلق  خاص حكم

PP77    اليت تنشط باملـاء  األدواتويف حالة نقل .  محاية العبوات من دخول املاء إليهاجيب، ٠٢٤٩ و٠٢٤٨ يف حالة رقمي األمم املتحدة 
  . بوسيليت محاية مستقلتني على األقل ملنع دخول املاء إليهاود معبأة، تزغري
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P200 توجيه التعبئة  P200 

 عـالوة علـى ذلـك، اسـتيفاء     ،جيبو. ١-٦-١-٤الواردة يف املتعلقة بالتعبئة شتراطات العامة اال جيب استيفاء    ،يف حالة أوعية الضغط   
  ).MEGC( حاويات الغاز املتعددة العناصر خبصوص ٤-٢-٤االشتراطات العامة الواردة يف 

، وحاويـات الغـاز     ٢-٦الفصل  يسمح باستخدام األسطوانات واألنابيب وأوعية الضغط وحزم األسطوانات املصّنعة على النحو املبني يف              
ألحكام اخلاصـة   لوميكن  .  اجلداول التالية  يفبيناً  ، لنقل مادة حمددة عندما يكون ذلك م       ٥-٧-٦املتعددة العناصر املصّنعة على النحو املبني يف        

  .أن حتظر استخدام نوع معني من األسطوانات أو األنابيب أو أوعية الضغط أو حزم األسطواناتبعض املواد املتعلقة بتعبئة 
 )يف املليـون جزء  (٣م/ مل٢٠٠  يساوي قدارمب) ٥٠ت ق  (LC50 القاتل    النصفي أوعية الضغط، اليت حتتوي على مواد مسية تركيزها         )١(

وجيب تركيب وسائل لتنفيس الضغط على أوعية الـضغط         .  بوسيلة لتنفيس الضغط   ال ُتجهَّز  على النحو املبني يف اجلدول،       أو أقل 
 املدرج حتت رقم األمم املتحـدة       نتروز وأكسيد ال  ١٠١٣املستخدمة يف نقل ثاين أكسيد الكربون املدرج حتت رقم األمم املتحدة            

. سـتخدام ذلك السلطة املختصة يف بلد اال     طلبت  لضغط األخرى فيجب جتهيزها بوسائل لتنفيس الضغط إذا         أما أوعية ا  . ١٠٧٠
 نوع وسيلة تنفيس الضغط وأجهزة تصريف الضغط وقدرة وسائل          ستخدام، عند االقتضاء،  لد اال بالسلطة املختصة يف     حتدد   كذلك

  .تنفيس الضغط على التنفيس
 ٢ واملواد غري املدرجة يف الرتبة       ،)٢اجلدول  ( والغازات املسيَّلة واملذابة     ،)١اجلدول  (ية الغازات املضغوطة     اجلداول الثالثة التال   بنيت  )٢(

  :تضمنوهي ت). ٣اجلدول (
  رقم األمم املتحدة واسم املادة ووصفها وتصنيفها؛  )أ(  
   يف حالة املواد السمية؛،)٥٠ت ق (LC50 القاتلالنصفي  التركيز  )ب(  
  ؛"X"ملادة، اليت يرمز هلا باحلرف نقل اعية الضغط املسموح باستخدامها لأنواع أو  )ج(  
  مدة االختبار القصوى للتفتيش الدوري ألوعية الضغط؛  )د(  

فيما يتعلق بأوعية الضغط اليت تستخدم يف صنعها املواد املركبة، يكون تواتر الفحص الدوري خاضعاً ملا حتدده                  :مالحظة
  . هذه األوعيةدتاعتمالسلطة املختصة اليت 

  ضغط االختبار األدىن ألوعية الضغط؛  )ه(  
ال يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط االختبار يف احلاالت اليت          (مل األقصى ألوعية الضغط للغازات املضغوطة       االضغط الع   )و(

  ملسيَّلة واملذابة؛االختبار للغازات ا) ضغوط(امللء القصوى حسب ضغط ) نسب(أو نسبة ) مبيَّنةال تكون فيها القيمة 
  .بعينهااألحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة، املنطبقة على مادة   )ز(  

  :أي حال من األحوال، احلد املسموح به مبوجب االشتراطات التاليةيف ال يتجاوز ملء أوعية الضغط،   )٣(
تفرض القيود املتعلقة هبذا احلد     .  الضغط يف حالة الغازات املضغوطة، ال يتجاوز الضغط العامل ثلثي ضغط االختبار ألوعية             )أ(

 ضغط  س°٦٥وال يتجاوز الضغط الداخلي عند      ". o"، حكم التعبئة اخلاص     )٤(األعلى على الضغط العامل مبوجب البند       
  ؛أي حال من األحواليف  ،االختبار

 ضغط االختبـار    س°٦٥ملستقر عند   يف حالة الغازات املسيَّلة العالية الضغط، تكون نسبة امللء حبيث ال يتجاوز الضغط ا               )ب(
  .ألوعية الضغط

يف اجلدول شريطة أن تستويف املعيار أعاله، باستثناء احلـاالت          ما ذكر   باستخدام ضغوط اختبار ونسب ملء غري       يسمح      
  :شريطة أن " o"، حكم التعبئة )٤(اليت ينطبق عليها البند 

   انطبق؛، حيثما"r"، حكم التعبئة اخلاص )٤(يستويف املعيار  '١'
  .أو يستويف املعيار أعاله يف مجيع احلاالت األخرى '٢'

  تابع على الصفحة التالية
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 
، حتسب نسبة امللء القصوى      ذات صلة  بشأهنا بيانات تاح   اليت ال ت    وخماليط الغازات  حالة الغازات املسيَّلة العالية الضغط    يف  و
"FR "على النحو التايل:  

FR = 8.5x10-4x dg x Ph 

  نسبة امللء القصوى  =  FR  حيث  
 dg  =   لتر/غرام) ( بار١، س°١٥عند (كثافة الغاز(  
Ph  =   بار(ضغط االختبار األدىن(  

  :القصوى على النحو التايل إذا كانت كثافة الغاز جمهولة، حتسب نسبة امللءو

FR =  
P   MM 10

R  338

h
- 3× ×

×  
  ىنسبة امللء القصو  =  FR  حيث  

 Ph =   بار(ضغط االختبار األدىن(  
MM  =  جزيء/غرام(لكتلة اجلزيئية ا(  
  : على النحو التايلRوحيسب ثابت الغاز 

R  =  8.31451 x 10-2 bar.l/mol.K  
  ؛يؤخذ مبتوسط الكتلة اجلزيئية وتراعى التركيزات احلجمية للمكونات املخعطبةيف حالة خماليط الغازات، و  

 ٩٥) عامل امللء (تعادل الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من املاء         جيب أن   سيَّلة املنخفضة الضغط،    يف حالة الغازات امل     )ج(
ميأل الغاز يف طوره السائل وعاء الضغط عنـد  جيب أال  وعالوة على ذلك، ؛س°٥٠  من كثافة الطور السائل عند       يف املائة 
) بالقيمـة املطلقـة   (عاء الضغط عن الضغط البخـاري       وال يقل ضغط االختبار لو    . س°٦٠ حىترارة  احل اتدرجارتفاع  

  ). بار١( كيلوباسكال ١٠٠ ناقصاً س°٦٥للسائل عند 
، حتسب نـسبة املـلء       وخماليط الغازات اليت ال تتوفر بشأهنا بيانات ذات صلة         يف حالة الغازات املسيَّلة املنخفضة الضغط     و    

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

  نسبة امللء القصوى  =  FR  حيث  
        BP =   درجة كلفن(نقطة الغليان(  
        d1  =   ل/كغ(كثافة السائل عند نقطة الغليان(  

، األستيلني اخلايل من املذيب،     ٣٣٧٤، األستيلني املذاب، ويف حالة رقم األمم املتحدة         ١٠٠١يف حالة رقم األمم املتحدة      و  )د(
  ."p" اخلاص ، حكم التعبئة)٤(انظر البند 

  :األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة  )٤(
  التوافق املادي   
    a:  ال تستخدم أوعية الضغط املصنوعة من سبائك األلومنيوم.  
    b:  نحاسيةالصمامات ال ال تستخدم.  
    c:   يف املائة ٦٥ال تتجاوز نسبة النحاس يف األجزاء املعدنية املالمسة للمحتويات .  
    d:  م أوعية الضغط الفوالذية، ال يسمح إال باألوعية اليت حتمل العالمة عنـد استخدا"H " ع (٤-٧-٢-٢-٦وفقاً للفقرة.(  
  )جزء يف املليون (٣م/ مل٢٠٠) ٥٠ت ق ( القاتل النصفيللمواد السمية اليت ال تتجاوز نسبة تركيزهاشتراطات ا  
    k:  حمتجِزة للضغط، تطابق لولبتها لولبة خمارج الصماماتغاز خمارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الُتجهَّز ،.  

  تابع على الصفحة التالية
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 
 التوصـيل  أنبوب   يفرغ ،بعد امللء و. أثناء النقل يكون مغلقا   وزمة  احلعلى كل أسطوانة داخل     فردي  ركب صمام   يو

  .سديغسل وياملتشعب و
، فلور مضغوط، بصمامات عازلـة علـى جمموعـات    ١٠٤٥حتتوي على رقم األمم املتحدة  ميكن تزويد احلزم اليت     

  . لتراً، وذلك بدالً من تركيب صمام عازل على كل أسطوانة١٥٠ ال تتجاوز سعتها املائية اإلمجالية أسطوانات
، وأن ال  بار٢٠٠ ل جيب أن يكون ضغط اختبار األسطوانات الفردية واألسطوانات الداخلة يف حزمة أكرب أو مساوياً             

اليت ال تفـي هبـذا      الفردية  وتنقل األسطوانات   .  مم للفوالذ  ٢ مم لسبيكة األلومنيوم أو      ٣,٥يقل مسك اجلدار عن     
وجيب . Iالشرط يف عبوة خارجية جامدة حتمي األسطوانة وجتهيزاهتا بدرجة كافية وتفي مبستوى أداء جمموعة التعبئة                

  .القيمة اليت حتددها السلطة املختصةعن مسك جدار أوعية الضغط أال يقل 
  . الضغط على أوعية الضغطخفيفركب وسيلة لتوال ت

  . لترا٨٥ًوال تتجاوز السعة املائية القصوى لألسطوانات الفردية ولألسطوانات الداخلة يف حزمة 
اء الضغط إما بلولـب     جيب أن يكون كل صمام متيناً حبيث يصمد لضغط االختبار يف وعاء الضغط، وموصوال مباشرة بوع               

  .)ISO (املنظمة الدولية لتوحيد املقاييساليت وضعتها 2:2001-10692مستدق وإما بوسيلة أخرى تفي باشتراطات الرقم 
  . إما من نوع عدمي احلشية وحباجز عدمي الثقوب، وإما من نوع مينع التسريب عن طريق العبوة أو عربهاالصمامويكون 

  .ئه للتأكد من عدم التسربوخيترب كل وعاء ضغط بعد مل
  تنطبق على الغازات حتديداًأحكام   

l:          أيضاً يف عبوات زجاجية حمكمـة الـسد أو يف           ته جيوز تعبئ  ١٠٤٠أكسيد األثيلني املدرج حتت رقم األمم املتحدة 
تويف  أو اخلـشب أو املعـدن تـس         الليفي  مناسبة يف صناديق من الكرتون     واد توسيد عبوات داخلية معدنية مزّودة مب    

 غ، يف حني أن أقصى      ٣٠وأقصى كمية مسموح هبا يف أية عبوة داخلية زجاجية هي           . Iمستوى أداء جمموعة التعبئة     
وبعد امللء، جيب التأكد من أن العبوة الداخليـة مانعـة      .  غ ٢٠٠كمية مسموح هبا يف أية عبوة داخلية معدنية هي          

وملدة كافية، لضمان حتقيق ضغط داخلي يعادل الضغط        للتسرب بوضعها يف حوض ماء ساخن بدرجة حرارة كافية،          
  . كغ٢,٥وال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى يف أية عبوة خارجية . س°٥٥البخاري ألكسيد األثيلني عند 

m:   بار٥متأل أوعية الضغط حبيث ال يتجاوز الضغط العامل .  
n:   كغ من الغاز٥ أكثر من زم على حتتوي األسطوانات واألسطوانات الفردية املدرجة يف حأالجيب .  

، مقسمة إىل جمموعات من     ١٠٤٥وعندما تكون احلزم اليت حتتوي على فلور مضغوط، مشار إليه برقم األمم املتحدة               
  .  كغ من الغاز٥ جيب أالَّ حتتوي كل جمموعة على أكثر من "k"األسطوانات وفقاً حلكم التعبئة اخلاص 

o:  الاحل أيا كانتنة يف اجلدول للضغط العامل أو نسبة امللء جيب عدم جتاوز القيمة املبي.  
p:    ـ  املـشار إليـه    األستيلني املـذاب     حالةيف ، ويف حالـة األسـتيلني اخلـايل مـن          ١٠٠١رقم األمـم املتحـدة      ب

تتجاوز قيمة الضغط    وال. متجانسةية  أحاد، متأل األسطوانات مبادة مسامية      ٣٣٧٤رقم األمم املتحدة    ب املشار إليه  املذيب
-ISO 3807  املعيـار أو ISO 3807-1:2000  أو القيم املبينـة يف املعيـار  يف املوافقةالعامل وكمية األستيلني القيم احملددة 

  .ما ينطبق، حسب2:2000
 أو مـن    األسـيتون  ، حتتوي األسطوانات على كمية من     ١٠٠١يف حالة األستيلني املذاب املدرج حتت رقم األمم املتحدة          

ما  حـسب ISO 3807-2:2000 أو املعيـار  ISO 3807-1:2000انظر املعيـار  (مذيب مناسب على النحو املبني يف املوافقـة 
  . الضغط، أو املربوطة كل منها باألخرى، تنقل وهي يف وضع عموديخفيف؛ واألسطوانات املزودة بوسيلة لت)ينطبق

  .ISO 3807-2:2000بار فإنه ينطبق فقط على األسطوانات املستوفية للمعيار  ٥٢أن يكون ضغط االختبار  اشتراطأما 
q:                     تركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز على صمامات أوعية الضغط اليت حتتوي علـى الغـازات التلقائيـة

.  التلقائية االشـتعال     من املركبات    يف املائة   ١االشتعال أو خماليط الغازات اللهوبة اليت حتتوي على نسبة تزيد على            
 يف حزمة، يركب صمام على كل وعاء ضغط، ويكون الصمام مغلقاً أثناء النقـل،            هذه  الضغط ُتجَمع أوعية وعندما  

 . على خمارج صمامات أنبوب التجميع املتشعب       الغاز، حافظة للضغط   كما تركب سدادات أو أغطية مانعة لتسرب      
 .غاز ذات لولبة تطابق لولبة خمارج الصماماتوتكون السدادات واألغطية املانعة لتسرب ال
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 
r:    تكون نسبة ملء هذا الغاز حمدودة حبيث إذا حدث حتلل كامل، ال يتجاوز الضغط ثلثي ضـغط االختبـار                    أنجيب 

  .لوعاء الضغط
ra :  ًمبوجب الشروط التالية هذا الغاز يف كبسوالت ئةتعب جيوز أيضا:  

   غ يف الكبسولة الواحدة؛١٥٠أال تتجاوز كتلة الغاز   ) أ(
 أن ختلو الكبسوالت من أعطال حتط من متانتها؛  ) ب(
) من غطاء أو ُتَوْيج أو ختم أو رباط أو ما إىل ذلـك            (أن ُيكفَل منع وسيلة اإلغالق للتسرب بوسيلة إضافية           ) ج(

  ء النقل؛من شأهنا منع أي تسرب عرب وسيلة اإلغالق أثنا
  . كغ٧٥أن توضع الكبسوالت يف عبوة خارجية متينة مبا فيه الكفاية؛ وجيب يف العبوة أال يفوق وزهنا   )  د(

s:  من الشروطتستويف أوعية الضغط املصنوعة من سبائك األلومنيوم ما يلي :  
  أن تكون مزودة بصمامات من حناس أصفر أو فوالذ ال يصدأ؛  -   
  .، وأال تكون ملوثة بالزيتISO 11621:1997  وفقاً للمعيارُتنظَّفأن   -   

t:  'مم٣ اجلدران يف أوعية الضغط عن كقل مسيال   '١ .  
  .جيب التأكد قبل عملية النقل من أن الضغط مل يرتفع بسبب إمكانية تولد اهليدروجني  '٢'   

   الدوريالفحص  
u:          غط املصنوعة من سبائك األلومنيـوم عنـدما         سنوات ألوعية الض   ١٠جيوز متديد الفترة بني االختبارات الدورية إىل

  .ISO 7866:1999تكون سبيكة وعاء الضغط قد أخضعت الختبار التآكل نتيجة لإلجهاد وفقاً للمعيار 
v:        سنة لألسطوانات الفوالذية إذا وافقت على ذلك الـسلطة          ١٥ الدوري إىل    الفحصجيوز متديد الفترة بني عمليات 

  .املختصة يف بلد االستخدام
  وللمخاليط) غ م أ" (غري حمددة على حنو آخر"اشتراطات ألوصاف   

z:     لمحتويات، وال تتفاعل معها على حنو يشكل مركبات ضـارة أو           ل موائمة وتوابعها أوعية الضغط    صنعتكون مواد
  .خطرة

  .ذات الصلة) ٣(ضغط االختبار ونسبة امللء وفقاً الشتراطات البند حيسب 
 يف أنابيب أو أوعيـة      ٣م/ مل ٢٠٠ (LC50)) ٥٠ت ق (القاتل  النصفي  يت ال يتجاوز تركيزها     ال تنقل املواد السمية ال    

غري أنه ميكن نقـل خملـوط       ". k"ضغط أو حاويات غاز متعددة العناصر، وتستويف هذه املواد حكم التعبئة اخلاص             
  . أوعية ضغط يف١٩٧٥حتت رقم األمم املتحدة املدرج أكسيد النتريك ورابع أكسيد ثنائي النتروجني 

بالنسبة ألوعية الضغط احملتوية على غازات تلقائية االشتعال أو خمـاليط           " q"تستوىف اشتراطات حكم التعبئة اخلاص      
  .   من مركبات تلقائية االشتعال يف املائة ١غازات هلوبة حتتوي على أكثر من 

وجيب ضمان اسـتقرار املـواد أو       . أثناء النقل ) لأي البلمرة أو االحنال   ( الالزمة ملنع التفاعالت اخلطرة      التدابريتتخذ  
  .إضافة عامل مانع للتفاعل إذا اقتضت الضرورة

، يراعى أن يكـون     ١٩١١املدرج حتت رقم األمم املتحدة      " B2H6"عند ملء املخاليط اليت حتتوي على ثنائي بوران         
  .ل ثنائي البوران متاماًوعاء ثلثي ضغط االختبار، إذا احنالمستوى الضغط حبيث ال يتجاوز الضغط يف 

، أو املخاليط األخرى اليت حتتـوي  ٢١٩٢يف حالة املخاليط اليت حتتوي على اجلرمان املدرج حتت رقم األمم املتحدة  
 من اجلرمـان يف   يف املائة٢٨ من اجلرمان يف اهليدروجني أو النيتروجني أو ما يصل إىل  يف املائة ٣٥على ما يصل إىل     

 جيب أن يكون امللء حىت مستوى ضغط ال يتجاوز ثلثي ضغط االختبار لوعـاء الـضغط، إذا                  اهلليوم أو األرغون،  
  .حدث احنالل كامل للجرمان
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املضغوطة: ١اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  
  

ا
لتركيز القاتل مل

م/ ٣
  

أسطوانات
  

أنابيب
  

أو
عية

 ضغط
حزم أسطوانات  

  
حاويات غازات متعددة العناصر

  

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
)أ(

  

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

 

األحكام اخلاصة املتعلقةبالتعبئة
  

٢-٢  هواء، مضغوط ١٠٠٢    X X X X X ١٠    

٢-٢  أرغون، مضغوط ١٠٠٦    X X X X X ١٠    

٣-٢  أول أكسيد الكربون، مضغوط ١٠١٦  ٣ ٧٦٠ ١-٢ X X X X X ٥   u 
٣-٢  غاز الفحم، مضغوط ١٠٢٣  ٢٫١  X X X X X ٥    

١٠٤٥ 
٣-٢  فلور، مضغوط  ١-٥ 

٨ 
١٨٥ X   X  ٣٠ ٢٠٠ ٥ a, k  

n, o 

٢-٢  هليوم، مضغوط ١٠٤٦    X X X X X ١٠    
١-٢  هيدروجني، مضغوط ١٠٤٩    X X X X X ١٠   d 

٢-٢  كْريبتون، مضغوط ١٠٥٦    X X X X X ١٠    
٢-٢  نيون، مضغوط ١٠٦٥    X X X X X ١٠    

٢-٢  نتروجني، مضغوط ١٠٦٦    X X X X X ١٠    

٣-٢  غاز النفط، مضغوط ١٠٧١  ١-٢  X X X X X ٥    
٢-٢  أكسجني، مضغوط ١٠٧٢  ١-٥  X X X X X ١٠   s 

رابع فوسفات سداسي أثيل  ١٦١٢
  ز مضغوط، خملوطوغا

٣-٢    X X X X X ٥   z 

١٦٦٠ 
٣-٢  أكسيد النتريك، مضغوط  ١-٥ 

٨ 
١١٥ X   X  ٣٣ ٢٢٥ ٥ k  o 

  غاز مضغوط، مسي، هلوب، ١٩٥٣
  غ م ا

٣-٢  ٥ ٠٠٠ ≤ ١-٢ X X X X X ٥   z 

١-٢  أغاز مضغوط، هلوب، غ م  ١٩٥٤    X X X X X ١٠   z 

٣-٢  أغاز مضغوط، مسي، غ م  ١٩٥٥   ≥ ٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

٢-٢  أغاز مضغوط، غ م  ١٩٥٦    X X X X X ١٠   z 
١-٢  ديوتريوم، مضغوط ١٩٥٧    X X X X X ١٠   d 

كربونية هيدروخملوط غازات  ١٩٦٤
  أمضغوطة،غ م 

١-٢    X X X X X ١٠   z 

ميثان، مضغوط أو غاز طبيعي  ١٩٧١
  مضغوط عايل احملتوى من امليثان

١-٢    X X X X X ١٠    

  ـــــــــــــ
 . ثلثي ضغط االختبار التشغيلضغط ز يتجاوجيب أال،  التشغيلإذا مل ترد بيانات يف عمودي ضغط االختبار وضغط  )أ(  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 
  الغازات املضغوطة: ١      اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

  

ا
لتركيز القاتل مل

م/ ٣
  

أسطوانات
  

أنابيب
  

أو
عية

 ضغط
حزم أسطوانات  

  

حاويات غازات متعددة العناصر
  

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
)أ(

  

ضغط 
التشغيل

، بار
)أ(

  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

٢٠٣٤ 
هيدروجني وخملوط ميثان، 

  مضغوط 
١-٢   X X X X X ١٠   d 

٢١٩٠ 
ريد األكسجني، ثاين فلو
  مضغوط

١-٥ ٣-٢ 

٨ 

٦-٢ X   X  ٣٠ ٢٠٠ ٥ a, k  

n, o 

٣١٥٦ 
. م. غغاز مضغوط، مؤكسد، 

  .أ
١-٥ ٢-٢  X X X X X ١٠   z 

٣٣٠٣ 
غاز مضغوط، مسي، مؤكسد، 

  .أ. م. غ
٥ ٠٠٠≤ ١-٥ ٣-٢ X X X X X ٥   z 

٣٣٠٤ 
. غغاز مضغوط، مسي، أكال، 

  .أ. م
٥ ٠٠٠≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   z 

غاز مضغوط، مسي، هلوب،  ٣٣٠٥
  .أ . م.أكال، غ

١-٢ ٣-٢ 

٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

غاز مضغوط، مسي، مؤكسد،  ٣٣٠٦
  .أ . م.أكال، غ

١-٥ ٣-٢ 

٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   z 

  .رثلثي ضغط االختبا لتشغيلا ضغط ز يتجاوجيب أالمل، اإذا مل ترد بيانات يف عمودي ضغط االختبار والضغط الع  )أ(  
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

 ٦٠ ١٠  X   X   ١-٢  أستيلني، مذاب  ١٠٠١

٥٢ 

 c, p 

 b ٠٫٥٣ ٣٣ ٥ X X X X X ٤ ٠٠٠ ٨ ٣-٢  نشادر ال مائي  ١٠٠٥

 ٢٢٥ ٥ X X X X X ٣٨٧ ٨ ٣-٢  ثالثي فلوريد البورون  ١٠٠٨

٣٠٠ 

٠٫٧١
٥ 

٠٫٨٦ 

a  
 

 غاز تربيد (برومو ثالثي فلوروميثان      ١٠٠٩
R 13B1(  

٢-٢   X X X X X ٤٢ ١٠ 

١٢٠ 

٢٥٠ 

١٫١٣ 

١٫٤٤ 

١٫٦٠ 

 

 

 

 - ٢، ١(بوتادايينــات، مثبتــة   ١٠١٠
  أو) بوتاداين

١-٢   X X X X X ٠٫٥٩ ١٠ ١٠  

)  بوتاداين -٣،  ١(بوتادايينات، مثبتة    ١٠١٠
  أو

١-٢   X X X X X ٠٫٥٥ ١٠ ١٠  

ــاليط  ١٠١٠ ــات خمــ بوتادايينــ
كربونات، مثبتة، حتتوي أكثر    هيدروو

   بوتاداييناتيف املائة ٤٠من 

١-٢   X X X X X ١٠   z  v 

 v ٠٫٥٢ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  بوتان  ١٠١١

 z ٠٫٥٠ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) خماليط البوتيلينات ( بوتيلني ١٠١٢

  ٠٫٥٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) بوتيلني - ١(بوتيلني ١٠١٢

  ٠٫٥٥ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أو) بوتيلني -٢- سيس(بوتيلني  ١٠١٢

  ٠٫٥٤ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  ) بوتيلني -٢- ترانس(بوتيلني  ١٠١٢

 ١٩٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢  ثاين أكسيد كربون  ١٠١٣

٢٥٠ 

٠٫٦٨  
٠٫٧٦ 

 

 ١-٥ ٣-٢  كلور  ١٠١٧

٨ 

٢٩٣ X X X X X ١٫٢٥ ٢٢ ٥ a 

غـاز (ي فلوروميثان   ـ ثنائ وروـكل  ١٠١٨
  )R 22 تربيـد

٢-٢   X X X X X ١٫٠٣ ٢٧ ١٠  

غاز (ي فلوروإيثان   ـكلـورو مخاس   ١٠٢٠
  )R 115 تربيد

٢-٢   X X X X X ١٫٠٥ ٢٥ ١٠  
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

ـ  ر -٢،  ٢،  ٢،  ١- كلورو -١  ١٠٢١ اعي ب
  )R 124 دـغاز تربي(فلوروإيثان 

٢-٢   X X X X X ١٫٢٠ ١١ ١٠  

غاز تربيد   (و ميثان كلورو ثالثي فلور    ١٠٢٢
(R 13 

٢-٢   X X X X X ١٠٠ ١٠  
١٢٠ 

١٩٠ 

٢٥٠ 

٠٫٨٣ 

٠٫٩٠ 

١٫٠٤ 

١٫١١ 

 

 u ٠٫٧٠ ١٠٠ ٥ X X X X X ٣٥٠ ١-٢ ٣-٢  سيانوجني  ١٠٢٦

  ٠٫٥٥ ١٨ ١٠ X X X X X   ١-٢  )سيكلوبروبان(بروبان حلقي   ١٠٢٧

غاز (ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان       ١٠٢٨
  )R 12 دـتربي

٢-٢   X X X X X ١٫١٥ ١٦ ١٠  

 غاز تربيد (ثنائي كلورو فلوروميثان      ١٠٢٩
R 21( 

٢-٢   X X X X X ١٫٢٣ ١٠ ١٠  

 غاز تربيد ( ثنائي فلوروايثان    -١،١  ١٠٣٠
R 152a(  

١-٢    X X X X X  ٠٫٧٩ ١٦ ١٠  

 b ٠٫٥٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني ثنائي مثيل، ال مائي  ١٠٣٢

  ٠٫٥٨ ١٨ ١٠ X X X X X   ١-٢  اثري ثنائي مثيل  ١٠٣٣

 ٩٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  إيثان ١٠٣٥

١٢٠ 

٣٠٠ 

٠٫٢٥ 

٠٫٣٠ 

٠٫٤٠ 

 

 b ٠٫٦١ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني أثيل  ١٠٣٦

  a, ra ٠٫٨٠ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  كلوريد أثيل  ١٠٣٧
  ٠٫٦٤ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أثري مثيل أثيل ١٠٣٩

ـ       ١٠٤٠  ىـأكسيد أثيلني مع نتروجني حت
)  بار ١٠( ميغاباسكال   ١لي  كضغط  
  س˚٥٠ عند

٢ ٩٠٠ ١-٢ ٣-٢  X X X X X ٠٫٧٨ ١٥ ٥ L 

أكسيد األثـيلني وثـاين أكـسيد         ١٠٤١
  علـى  وط حيتوي ـون، خمل ـالكرب

 يف  ٩زيد على   تأكسيد األثيلني بنسبة    
   يف املائة٨٧وال تتجاوز  املائة

١-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 

٢٥٠ 

٠٫٦٦ 

٠٫٧٥ 
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P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

 b, z   ٥  X  X X   ٢-٢  ري حملول، به نشادر حرمساد نشاد  ١٠٤٣

 a, d ١٫٥١ ٦٠ ٥ X X X X X ٢ ٨٦٠ ٨ ٣-٢  بروميد اهليدروجني، ال مائي ١٠٤٨

 ١٠٠ ٥ X X X X X  ٢ ٨١٠ ٨ ٣-٢  كلوريد اهليدروجني، ال مائي ١٠٥٠

١٢٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٠٫٣٠ 

٠٫٥٦ 

٠٫٦٧ 

٠٫٧٤ 

a, d 

a, d 

a, d 

a, d 

 d, u ٠٫٦٧ ٤٨ ٥ X X X X X ٧١٢ ١-٢ ٣-٢  كربيتيد اهليدروجني ١٠٥٣

  ٠٫٥٢ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أيسو بوتيلني  ١٠٥٥

غازات مسيلة غري هلوبة مضاف إليها       ١٠٥٨
نتروجني أو ثاين أكسيد كربـون أو       

  هواء

٢-٢   X X X X X ١٠ Test pressure = 

1.5 x working 

pressure 

 

 أسـتيلني وبــروبادايني،     لـمثي  ١٠٦٠
   أو ثبتخملوط م

١-٢   X X X X X ١٠   c  z  

 أسـتيلني وبــروبادايني،     لـمثي 
 يف  ١بروبادايني مـع     (خملوط مثبت 

   ) أستلنيل مثي يف املائة٤إىل املائة 

١-٢   X X X X X ٠٫٥٢ ٢٢ ١٠ c 

 b ٠٫٥٨ ١٣ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني مثيل، ال مائي  ١٠٦١

 a ١٫٥١ ١٠ ٥ X X X X X ٨٥٠  ٣-٢   بروميد مثيل  ١٠٦٢

 دـاز تربي ـغ(ل  ـد مثي ــكلوري  ١٠٦٣
R 40(  

١-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ١٠ a 

  d, u ٠٫٧٨ ١٠  ٥ X X X X X ١ ٣٥٠ ١-٢ ٣-٢  مركبتان مثيل  ١٠٦٤
 رابع أكـسيد ثنـائي النتـروجني        ١٠٦٧

  )ثاين أكسيد النتروجني(
١-٥ ٣-٢ 

٨ 

١١٥ X  X X  ١٫٣٠ ١٠ ٥ k  

 k ١٫١٠ ١٣ ٥  X   X ٣٥ ٨ ٣-٢  كلوريد نتروسيل ١٠٦٩

 ١٨٠ ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢   أكسيد نتروز ١٠٧٠

٢٢٥ 

٢٥٠ 

٠٫٦٨ 

٠٫٧٤ 

٠٫٧٥ 

 

 v, z   ١٠ X X X X X   ١-٢  ة، مسّيلات نفطغاز  ١٠٧٥

 a  k ١٫٢٣ ٢٠ ٥  X  X X ٥ ٨ ٣-٢  فوسجني  ١٠٧٦
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  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة
العناصر

  
م

دة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

  ٠٫٤٣ ٢٧ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبيلني  ١٠٧٧

 z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  .أ. م. غاز تربيد، غ  ١٠٧٨

  ١٫٢٣ ١٢ ٥ X X X X X ٢ ٥٢٠ ٨ ٣-٢   الكربيتدثاين أكسي  ١٠٧٩

 ٧٠ ١٠  X X X X X   ٢-٢  سادس فلوريد الكربيت  ١٠٨٠

١٤٠ 

١٦٠ 

١٫٠٦ 

١٫٣٤ 

١٫٣٨ 

 

 

 m, o  ٢٠٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  رباعي فلورو أثيلني، مثبت ١٠٨١

مثبـت  ثالثي فلوروكلورو أثـيلني،       ١٠٨٢
  )R 1113 غاز تربيد(

٢ ٠٠٠ ١-٢ ٣-٢ X X X X X ١٫١٣ ١٩ ٥ u 

 b ٠٫٥٦ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  أمني ثالثي مثيل، ال مائي  ١٠٨٣

 a ١٫٣٧ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  مثبتبروميد الفاينيل،   ١٠٨٥

 a ٠٫٨١ ١٢ ١٠ X X X X X   ١-٢  د الفاينيــل، مثبتــكلوري  ١٠٨٦

  ٠٫٦٧ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  تثري مثيل الفاينيل، مثبأ  ١٠٨٧

ـ    ١٥٨١ د املثيـل،   ـكلوروبيكرين وبرومي
  خملوط

٨٥٠  ٣-٢ X X X X X ١٫٥١ ١٠ ٥ a 

ـ   ١٥٨٢ د املثيـل،   ـلوروبيكرين وكلوري
  خملوط

٣-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ٥ a 

 k ١٫٠٣ ٢٠ ٥  X   X ٨٠ ٨ ٣-٢  كلوريد سيانوجني، مثبت ١٥٨٩

 a ١٫١٩ ١٠ ٥ X X X X X ٢ ٥٤١ ٨ ٣-٢  ثالث كلوريد البورون ١٧٤١

 ١-٥ ٣-٢  ثالث فلوريد الكلور ١٧٤٩

٨ 

٢٩٩ X X X X X ١٫٤٠ ٣٠ ٥ a 

غـاز  (ن  ـي فلوروالربوبيلي ـسداس  ١٨٥٨
  )R 1216 تربيد

٢-٢   X X X X X ١٫١١ ٢٢ ١٠  

 ٢٠٠ ٥ X X X X X ٤٥٠ ٨ ٣-٢  رابع فلوريد السليكون ١٨٥٩

٣٠٠ 

٠٫٧٤ 

١٫١٠ 

a 

 A ٠٫٦٤ ٢٥٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  ثبتفلوريد الفاينيل، م ١٨٦٠

 d, k, o ٠٫٠٧ ٢٥٠ ٥  X   X ٨٠ ١-٢ ٣-٢  ديبوران  ١٩١١
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 
  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة االختبار بالسنوات

  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

ل وكلوريـد املثـيلني،     ـكلوريد املثي   ١٩١٢
  خملوط

١-٢   X X X X X ٠٫٨١ ١٧ ١٠ a  

أكسيد أثيلني وثاين أكسيد كربـون،       ١٩٥٢
ط ال تزيد فيه نسبة أكسيد أثيلني       خملو

   يف املائة٩على 

٢-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 

٢٥٠ 

٠٫٦٦ 

٠٫٧٥ 

 

 -٢ ،٢ ،١ ،١- ثنائي كلورو    -٢،  ١ ١٩٥٨
 )R 114 غاز تربيد(يثان إرباعي فلورو

٢-٢   X X X X X ١٫٣٠ ١٠ ١٠  

غاز تربيد  ( ثنائي فلورو أثيلني     -١،  ١ ١٩٥٩
(R 1132a 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٧ ٢٥٠ ١٠  

 ٢٢٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  أثيلني ١٩٦٢

٣٠٠ 

٠٫٣٤ 

٠٫٣٨ 

 

 

 كربوين خملوط، مـسّيل،     هيدروغاز    ١٩٦٥
  .أ. م. غ

١-٢   X X X X X ١٠   v, z 

 z   ٥ X X X X X   ٣-٢  مبيد غازي للحشرات، مسي،غ م أ ١٩٦٧

 z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  مبيد غازي للحشرات،غ م أ ١٩٦٨

 v ٠٫٤٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  تانأيسوبو  ١٩٦٩

ـ ورو ثنائ ـكل  ١٩٧٣ ي فلوروميثـان،   ــ
وكلورو مخاسي فلوروإيثان، خملوط ذو     
درجة غليان ثابتة تبلغ فيه نسبة كلورو       

  يف املائـة   ٤٩ثنائي فلوروميثان حنـو     
 )R 502 غاز تربيد(

٢-٢   X X X X X ١٫٠١ ٣١ ١٠  

ورو ثنائي فلوروبرومو ميثـان     ــكل  ١٩٧٤
 )R 12B1 از تربيدغ(

٢-٢   X X X X X ١٫٦١ ١٠ ١٠  

أكسيد النتريـك ورابـع أكـسيد        ١٩٧٥
خملـوط أكـسيد    (النتروجني، خملوط   

  )النتريك وثاين أكسيد نتروجني

١-٥ ٣-٢  
٨ 

١١٥ X  X X  ٥   k, z 

از تربيد  ـغ(ن حلقي   مثاين فلوروبوتا   ١٩٧٦
RC 318(  

٢-٢   X X X X X ١٫٣٢ ١١ ١٠   

 v ٠٫٤٣ ٢٣ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبان  ١٩٧٨
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  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة االختبار بالسنوات

  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

 ٢٠٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢ R 14)غاز تربيد (رباعي فلورو ميثان  ١٩٨٢

٣٠٠ 

٠٫٧١ 
٠٫٩٠  

 

 ثالثــي -٢،٢،٢- كلــورو -١ ١٩٨٣
  )R 133a غـاز تبـريد(فلوروإيثان 

٢-٢    X X X X X ١٫١٨ ١٠ ١٠  

 غـاز تربيـد   ( ثالثي فلورو ميثـان      ١٩٨٤
R 23(  

٢-٢   X X X X X ١٩٠ ١٠ 
٢٥٠ 

٠,٨٨ 
٠٫٩٦ 

 

غـاز ( ثالثي فلوروإيثان    -١،  ١،  ١ ٢٠٣٥
 R 143a)تربيـد 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٣ ٣٥ ١٠  

  ١٫٢٨ ١٣٠ ١٠ X X X X X   ٢-٢  زينون ٢٠٣٦
  ٠٫٥٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢   ثنائي مثيل بروبان-٢، ٢ ٢٠٤٤
حملول نشادر، كثافة نسبية أقل مـن        ٢٠٧٣

   املاء يف س°١٥  عند ٠,٨٨٠
٢-٢            

 ولكن أقـل     يف املائة  ٣٥مع أكثر من     
   نشادر يف املائة٤٠من 

   X X X X X ٠٫٨٠ ١٠ ٥ b 

 ولكن أقـل     يف املائة  ٤٠مع أكثر من     
   نشادر يف املائة٥٠من 

   X X X X X ٠٫٧٧ ١٢ ٥ b  

  d, k ١٫١٠ ٤٢ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  أرسني ٢١٨٨
  ١-٢ ٣-٢  ثنائي كلورو إيثان  ٢١٨٩

٨ 
٣١٤  X X X X X ١٠ ٥  

١٫٠٨ 
٠٫٩٠ 
٢٠٠ 

a 

 u ١٫١٠ ٥٠ ٥ X X X X X ٣٠٢٠  ٣-٢  فلوريد السلفوريل ٢١٩١

 d, q, r ٠٫٠٦٤ ٢٥٠ ٥ X X X X X  ٦٢٠ ١-٢ ٣-٢  جرمان ٢١٩٢
غـاز تربيـد    (سداسي فلورو إيثـان      ٢١٩٣

R 116(  
٢-٢   X X X X X ١٫١٣ ٢٠٠ ١٠  

 k ١٫٤٦ ٣٦ ٥  X   X ٥٠ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد السلينيوم  ٢١٩٤

 K ١٫٠٠ ٢٠ ٥  X   X ٢٥ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد التلوريوم ٢١٩٥
 a, k ٣٫٠٨ ١٠ ٥  X   X  ١٦٠ ٨ ٣-٢  سادس فلوريد التنغسنت ٢١٩٦

 a, d ٢٫٢٥ ٢٣ ٥ X X X X X ٢٨٦٠ ٨ ٣-٢  يوديد اهليدروجني، ال مائي ٢١٩٧

 ٢٠٠ ٥  X   X ١٩٠ ٨ ٣-٢  خامس فلوريد الفسفور ٢١٩٨
٣٠٠ 

٠٫٩٠ 
١٫٢٥ 

k  
k 

 ٢٢٥ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  فوسفني ٢١٩٩
٢٥٠ 

٠٫٣٠ 
٠٫٤٥  

d, k, q 
d, k, q 
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  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
  

أو
عية ضغط

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
مدة االختبار بالسنوات

  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

  ٠٫٥٠ ٢٢ ١٠ X X X X X   ١-٢  بروبادايني، مثبت ٢٢٠٠
 k ١٫٦٠ ٣١ ٥  X   X ٢ ١-٢ ٣-٢  سيلينيد اهليدروجني، ال مائي ٢٢٠٢
 ٢٢٥ ١٠ X X X X X   ١-٢  سيالن ٢٢٠٣

٢٥٠ 
٠٫٣٢ 
٠٫٣٦ 

q 
q 

 u ٠٫٨٧ ٣٠ ٥ X X X X X ١ ٧٠٠ ١-٢ ٣-٢  كربيتيد الكربونيل ٢٢٠٤
 ٢٠٠ ٥ X X X X X ٣٦٠ ٨ ٣-٢  فلوريد الكربونيل  ٢٤١٧

٣٠٠ 
٠٫٤٧ 
٠٫٧٠ 

 
 

 a, k  ٠٫٩١ ٣٠ ٥  X   X ٤٠ ٨ ٣-٢  رابع فلوريد الكربيت ٢٤١٨
  ١٫١٩ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  برومو ثالثي فلورو أثيلني ٢٤١٩
  ١٫٠٨ ٢٢ ٥ X X X X X ٤٧٠ ٨ ٣-٢  أسيتونسداسي فلورو ٢٤٢٠
  ١-٥ ٣-٢  ثالث أكسيد النتروجني ٢٤٢١

٨ 
٥٧ X   X  ٥   k  

غـاز تربيـد     (٢-مثاين فلورو بوتني    ٢٤٢٢
(R 1318 

٢-٢   X X X X X ١٫٣٤ ١٢ ١٠  

ــورو   ٢٤٢٤ ــاين فل ــد ( مث ــاز تربي  غ
R 218(  

٢-٢   X X X X X ١٫٠٤ ٢٥ ١٠  

  ٠٫٥٠ ٢٠٠ ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢  ثالث فلوريد النتروجني ٢٤٥١

 C  ٠٫٥٧ ١٠ ١٠ X X XX X   ١-٢  أثيل أستيلني، مثبت ٢٤٥٢

  ٠٫٥٧ ٣٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )R 161غاز تربيد (فلوريد األثيل  ٢٤٥٣

  ٠٫٦٣ ٣٠٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )R 41غاز تربيد (فلوريد املثيل  ٢٤٥٤

            ٢-٢  نتريت املثيل ٢٤٥٥

ــورو -١  ٢٥١٧ ــائي -١،١- كلـ  ثنـ
 )R 142b دـاز تربيـغ (انـفلوروايث

١-٢   X X X X X ٠٫٩٩ ١٠ ١٠  

 ٣-٢  مثيل كلوروسيالن ٢٥٣٤
١-٢ 
٨ 

٦٠٠ X X X X X ٥   Z  

 ٣-٢  خامس فلوريد الكلور ٢٥٤٨
١-٥ 
٨ 

١٢٢ X   X  ١٫٤٩ ١٣ ٥ 
a, k  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(    P200 

  ملسّيلة واملذابةالغازات ا: ٢اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
  

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
  

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

كلورو ثالثي فلورو ميثـان وثالثـي        ٢٥٩٩
فلورو ميثـان، خملـوط ال تنفـصل        
مكوناته بالتقطري، نسبة كلورو ثالثي     

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

٢-٢   X X X X X  ٣١ ١٠ 

٤٢ 

١٠٠ 

٠٫١٢ 

٠٫١٧ 

٠٫٦٤ 

 

  ٠٫٦٣ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢  )سيكلوبوتان(بوتان حلقي  ٢٦٠١

ــان،   ٢٦٠٢ ــائي فلوروميث ــائي كلوروثن ثن
يثان، خملوط ال تنفصل    إوثنـائي فلورو 

ة ـمكوناته بالتقطري، تبلغ فيـه نـسب   
 ٧٤ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان حنو     

 )R 500 غاز تربيد (يف املائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠١ ٢٢ ١٠  

 k, r ٫٤٩ ٢٠٠ ٥  X   X ٢٠ ١-٢ ٣-٢  ستيبني ٢٦٧٦

 ١-٥ ٣-٢  ومكلوريد الرب ٢٩٠١

٨ 

٢٩٠ X X X X X ١٫٥٠ ١٠ ٥ A 

 K ١٫١٧ ١٧ ٥  X  X X ١٠ ٨ ٣-٢  كلوريـد ثالثي فلوروأستيل  ٣٠٥٧

ثنائي كلـورو ثنـائي فلوروميثـان         ٣٠٧٠
وأكسيد األثيلني، خملوط ال تتجـاوز     

 ١٢,٥فيـه نسبـة أكسيـد األثيلني    
  يف املائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٩ ١٨ ١٠  

 U ١٫٢١ ٣٣ ٥ X X X X X ٧٧٠ ١-٥ ٣-٢  لوريلفلوريد فوق ك ٣٠٨٣

  ٠٫٧٥ ٢٠ ١٠ X X X X X   ١-٢ )إثري مثيل فاينيل(فوق فلورو  ٣١٥٣

  ٠٫٩٨ ١٠ ١٠ X X X X X   ١-٢ )إثري أثيل فاينيل(فوق فلورو  ٣١٥٤

 z   ١٠ X X X X X  ١-٥ ٢-٢ .غاز مسيل، مؤكسد، غ م أ ٣١٥٧
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
األحكام اخلا  

صة املتعلقة بالتعبئة
  

ــاعي -٢ ،١ ،١ ،١  ٣١٥٩  ربــ
 دـاز تربي ـغ(ان  ـفلوروايث
R 134a( 

٢-٢   X X X X X ١٫٠٥ ١٨ ١٠  

 Z   ٥ X X X X X ٥٠٠٠ ≤ ١-٢ ٣-٢ غاز مسيل، مسي، هلوب، غ م ا ٣١٦٠

. غـاز مسيـل، هلـوب، غ   ٣١٦١
  .أ. م

١-٢   X X X X X ١٠   Z 

  Z   ٥ X X X X X ٥٠٠٠ ≤  ٣-٢  .أغاز مسيل، مسي، غ م  ٣١٦٢
 Z   ١٠ X X X X X   ٢-٢  .أ. م. غاز مسيل، غ  ٣١٦٣

 غاز تربيد (يثان  إمخاسي فلورو   ٣٢٢٠
R 125( 

٢-٢   X X X X X ٤٩ ١٠  
٣٥  

٠٫٩٥ 
٠٫٨٧ 

 

 

 غاز تربيد (ثنائي فلوروميثان     ٣٢٥٢
R 32( 

١-٢   X X X X X ٠٫٧٨ ٤٨ ١٠  

غـاز  (ان  ـسباعي فلوروبروب   ٣٢٩٦
 )R 227 ربيدت

٢-٢   X X X X X ١٫٢١ ١٣ ١٠  

أكسيد أثيلني وكلورورباعي     ٣٢٩٧
يثان خملوط، حيتـوي    إفلورو
 ٨,٨ى  ـما ال يزيد عل   على  

   من أكسيد األثيلنييف املائة

٢-٢   X X X X X ١٫١٦ ١٠ ١٠  

ن ومخاسي  ـد األثيلي ـأكسي  ٣٢٩٨
فلوروإيثان، خملوط، حيتـوي    

 يف  ٧,٩ما ال يزيد على     على  
   من أكسيد األثيلنياملائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٢ ٢٦ ١٠  

ن ورباعي  ـد األثيلي ـأكسي  ٣٢٩٩
 فلوروإيثان، خملوط، حيتـوي   

 يف  ٥,٦ ما ال يزيد على      على
   من أكسيد األثيلنياملائة

٢-٢   X X X X X ١٫٠٣ ١٧ ١٠  

أكسيد أثيلني وثاين أكـسيد      ٣٣٠٠
الكربون، خملوط به أكثر من     

   أكسيد أثيلني يف املائة٨٧

  أكثر من ١-٢ ٣-٢
٢ ٩٠٠ 

X X X X X ٠٫٧٣ ٢٨ ٥  
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P200  تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  الغازات املسّيلة واملذابة: ٢اجلدول 

األمم رقم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
 

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوات
  

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
األحكام اخلا  

صة املتعلقة بالتعبئة
  

غاز مسيل، مسي، مؤكـسد،      ٣٣٠٧
  .أ .م .غ

٥ ٠٠٠ ≤ ١-٥ ٣-٢ X X X X X ٥   Z  

 .غاز مسيل، مسي، أكال، غ     ٣٣٠٨
  .أ .م

٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسـي، هلـوب،       ٣٣٠٩
  .أ . م.أكال، غ

١-٢ ٣-٢  
٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسي، أكـال،      ٣٣٠٨
  .أ. م. غ

٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣-٢ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسـي، هلـوب،       ٣٣٠٩
  .أ . م.أكال،  غ

١-٢ ٣-٢  
٨ 

≥٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

غاز مسيل، مسي، مؤكـسد،      ٣٣١٠
  .أ . م.أكال، غ

١-٥ ٣-٢  
٨ 

≥ ٥ ٠٠٠ X X X X X ٥   Z 

ـ      ٣٣١٨ سبية حملول نشادر، كثافة ن
عند درجـة    ٠,٨٨٠أقل من   

  على يف املاء، حيتوي   س°١٥
 مـن    يف املائـة   ٥٠أكثر من   
  النشادر

٨ ٣-٢  X X X X X ٥   b 

  ٠,٨٢ ٣٦ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 404A غاز تربيد  ٣٣٣٧

  ٠,٩٤ ٣٢ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 407Aيد غاز ترب  ٣٣٣٨

  ٠٫٩٣ ٣٣ ١٠ X X X X X   ٢-٢   R 407Bد غاز تربي  ٣٣٣٩

  ٠٫٩٥ ٣٣ ١٠ X X X X X   ٢-٢  R 407C غاز تربيد  ٣٣٤٠

٣٣٥٤ 
از مبيد لآلفات، هلوب،    ـغ
 z   ١٠ X X X X X   ١-٢  .أ. م .غ

٣٣٥٥ 
غاز مبيد لآلفـات، مسـي،      

  .أ. م. هلوب، غ
١-٢ ٣-٢  X X X X X ٥   z  

  ٦٠ ٥  X   X   ١-٢  أستيلني، مذيب حر ٣٣٧٤
٥٢ 

 c,  p  

  التاليةتابع على الصفحة 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

58 

P200 تابع( توجيه التعبئة(  P200 

  ٢مواد غري مدرجة يف الرتبة : ٣اجلدول 

رقم األمم 
  االسم والوصف  املتحدة

الرتبة أو الشعبة
املخاطر اإلضافية  

التركيز القاتل مل  
م/ ٣

  

أسطوانات
أوعية ضغط  

حزم أسطوانات  
  

أنابيب
  

حاويات غازات متعددة العناصر
 

مدة االختبار بالسنوا
  ت

ضغط االختبار، بار
  

نسبة امللء
  

األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة
  

سيانيد اهليدروجني، مثبت، به     ١٠٥١
   ماء يف املائة٣أقل من 

٤٠ ٣ ١-٦ X   X  ٠٫٥٥ ١٠٠ ٥ k 

 a, t ٠٫٨٤ ١٠ ٥  X  X X  ٩٦٦ ١-٦ ٨  فلوريد اهليدروجني، ال مائي ١٠٥٢

 ١-٦ ١-٥  خامس فلوريد الربوم ١٧٤٥
٨ 

٢٥ X  X X  أ( ١٠ ٥(  
k 

 ١-٦ ١-٥  ثالث فلوريد الربوم  ١٧٤٦
٨ 

٥٠ X  X X  أ( ١٠ ٥( 
k 

 ١-٦ ١-٥  خامس فلوريد اليود ٢٤٩٥
٨ 

١٢٠ X  X X  أ( ١٠ ٥( 
k 

أكــسيد األثــيلني وأكــسيد   ٢٩٨٣
 ٣٠الربوبيلني، خملوط به حىت     

   أكسيد أثيلنييف املائة

١-٦ ٣  X  X X  ١٠ ٥  z 

  . من حجمها يف املائة٨عن )  العبوة أعلىيف (فراغيقل ال يشترط أال  ) أ(

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

  : العبوات التالية باستخدامرخصي
  . السلطة املختصةعتمدهاواالختبار وامللء اليت تالبناء أسطوانات وأوعية الغاز املطابقة الشتراطات   )١(
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءمعة التالية بشرط جملالعبوات ا  )٢(

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

 )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 

 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :داخليةالعبوات ال
  . لترات لكل طرد٥ أقصاها بسعةحمكمة اإلغالق وة، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية ييف حالة الغازات غري السم  )أ(
  . لتر واحد لكل طردأقصاها بسعةكمة اإلغالق و، تستخدم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية حمالسميةيف حالة الغازات   )ب(

  .IIIتوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات مس
 

P202  توجيه التعبئة  P202 
  )حمجوز(
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P203  توجيه التعبئة  P203 

  .ينطبق هذا التوجيه على الغازات املسّيلة املّربدة املعبأة يف أوعية قّرية مغلقة
  :املغلقةقّرية الوعية اشتراطات األ

  .١-٦-١-٤واردة يف ختضع األوعية القرية املغلقة لالشتراطات العامة ال  )١(
  .٢-٦يف الفصل  الواردة لالشتراطاتختضع أيضا   )٢(
  . الصقيعمينع أن يغطّيهاتكون األوعية القرية املغلقة معزولة على حنو   )٣(
  ختبار ضغط اال  )٤(

  :متأل األوعية القرية املغلقة بالسوائل املّربدة حبسب ضغوط االختبار الدنيا التالية
 بالضغط الداخلي األقصى للوعـاء  ١,٣ ضغط االختبار عن حاصل ضرب لي، ال يقئزل اخلواعلقرية املغلقة ذات ال   األوعية ا  حالةيف    )أ(

  ؛)بار ١( كيلوباسكال ١٠٠اململوء، سواء أثناء امللء أو التفريغ، مضافاً إليه 
ضغط الداخلي األقصى للوعاء اململـوء،      اليف   ١,٣ ضغط االختبار عن حاصل ضرب       ليف حالة األوعية القرية املغلقة األخرى، ال يق         )ب(

  . تبارععلى أن يؤخذ الضغط الناشئ أثناء امللء والتفريغ بعني اال
  درجة امللء   )٥(

)  بار ١( كيلوباسكال   ١٠٠ وضغط مقداره    ،عند درجة حرارة امللء   وحالة الغازات املسّيلة املربدة غري السمية وغري القابلة لاللتهاب،          يف  
  . من السعة املائية لوعاء الضغط يف املائة٩٨ ئل حجم الساتجاوزال ي

 إذا ارتفعت حرارة احملتويات      الذي ستوى املعني أقل من امل  درجة امللء   جيب أن تبقى    القابلة لاللتهاب،    يف حالة الغازات املسّيلة املّربدة    
 يف  ٩٨ وصل حجم الـسائل إىل    ،  ختفيف الضغط  يكون عندها الضغط البخاري مساوياً للضغط الذي يفتح عنده صمام            درجةإىل  

  . تلكمن السعة املائية عند درجة احلرارة املائة 
   الضغطفيفوسائل خت  )٦(

  . للضغط واحدة على األقلختفيفتزود األوعية القرية املغلقة بوسيلة 
  التوافق  )٧(

ويف حالة األوعية   .  حمتوى األوعية  يانة وسائل اإلغالق متوافقة مع    ص الوصالت أو    إحكام منع التسرب من   تكون املواد املستخدمة يف     
  . هذه املواد تفاعالً خطراً مع تلك الغازاتل تتفاعجيب أال ،)١-٥أي ذات خطر إضايف من الرتبة (املعدة لنقل الغازات املؤكسدة 

  فحص الدوريال  )٨(
  .ترة مخس سنواتف ٣-٦-١-٢-٦ال يتجاوز تواتر الفحوص واالختبارات الدورية لصمامات تنفيس الضغط وفقاً للفقرة 

  :اشتراطات األوعية القّرية املفتوحة
: الغازات املشار إليها بأرقام األمم املتحدة    :  املسيَّلة املربَّدة املؤكسدة   ٢-٢ال جيوز أن ُتنقَل يف أوعية قّرية مفتوحة إال ما يلي من غازات الشعبة               

  .٣١٥٨ و٣١٣٦ و٢٥٩١ و١٩٧٧ و١٩٧٠ و١٩٦٣ و١٩٥١ و١٩١٣
  :ة القّرية املفتوحة حبيث تفي باالشتراطات التاليةُتبىن األوعي

ُتصمم األوعية وُتبىن وُتختَبر وُتجهَّز على حنو جيعلها تصمد جلميع الظروف، مبا فيها اإلجهاد، اليت ختضع هلا يف االستعمال العـادي                       )١(
  .وأثناء ظروف النقل العادية

  . لترا٤٥٠ًتكون بسعة ال تتجاوز   )٢(
وُيفتَرض يف هذا العـزل أن مينـع تكـّون          ). عزل فراغي (ة جبدارين، وُيترك فراغ بني اجلدار الداخلي واجلدار اخلارجي          ُتبىن األوعي   )٣(

  .الصقيع على السطح اخلارجي للوعاء
  .تتصف مواد بناء األوعية خبواص ميكانيكية مالئمة عند درجة احلرارة السائدة يف ظروف اخلدمة  )٤(
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P203  توجيه التعبئة  P203 
،  خطراً ى متاّس مباشر مع البضائع اخلطرة أن ال تتأثر أو تضعف هبذه البضائع املراد نقلها، وأن ال تسبب مفعوالً                  جيب يف املواد اليت عل      )٥(

  .ز التفاعل أو تتفاعل مع البضائع اخلطرةكأن حتفّ
ضغوط والصدمات احملتمل   ُتجعل األوعية الزجاجية املبنية جبدارين يف عبوة خارجية جمهَّزة مبواد توسيد أو امتصاص مالئمة، تصمد لل                 )٦(

  .حدوثها يف ظروف النقل العادية
ُتصّمم األوعية حبيث تبقى يف وضع عمودي أثناء النقل، أي أن يكون هلا قاعدة بعدها األفقي األصغر أكرب من ارتفاع مركز الثقـل                         )٧(

  .حني ُتمأل حىت سعتها أو ُتركب على ذات حمورين
 بانفالت الغازات، ومتنع رشاش السائل خارج األوعية، وتكون مشكَّلة حبيث تبقى يف مكاهنـا  ُتجهَّز فتحات األوعية بوسائل تسمح      )٨(

  .أثناء النقل
  :حتمل األوعية القّرية املفتوحة بصورة دائمة العالمات التالية بشكل دمغة أو نقش أو خدش  )٩(

  اسم املصنِّع وعنوانه؛  •
   أو امسه؛النموذجرقم   •
  الُدفعة؛ أو رقم التسلسليالرقم   •
   املتحدة املعّين للغازات اليت أِعّدت هلا األوعية واالسم الرمسي املستخدم للشحن؛األممرقم   •
  . باللترالوعاءسعة   •

  
P205  توجيه التعبئة  P205 

  .٣٤٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  .١-٦-١-٤عبئة العامة الواردة يف املقطع يف حالة منظومات ختزين هيدريدية معدنية ُتستوىف اشتراطات الت  )١(
 ميغاباسـكال  ٢٥ لترا، ويتولد فيها ضغط ال يتجاوز       ١٥٠ توجيه التعبئة هذا إال أوعية الضغط اليت ال تتجاوز سعتها املائية             يشملال    )٢(

)MPa.(  
ر أوعية الضغط احملتوية على غازات اليت ذُكرت         التخزين اهليدريدية الفلزية، اليت تفي باالشتراطات املنطبقة على بناء واختبا          منظومات  )٣(

  .، مرخَّص باستخدامها لنقل اهليدروجني فقط٢-٦يف الفصل 
، وفقا ملـا ورد  "H"يف حالة استعمال أوعية ضغط فوالذية أو أوعية ضغط مركّبة مبطَّنة بالفوالذ، ال ُيستعمل منها إال ما محل عالمة                  )٤(

  ).ي (٢-٩-٢-٢-٦يف الفقرة 
 يف منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية الوفاء بشروط اخلدمة، ومعايري التصميم، والسعة املعايرة، واختبارات النوع، واختبارت                جيب  )٥(

الُدفعة اإلنتاجية، واالختبارات الروتينية، وضغط االختبار، وضغط التعبئة املعاير، والوفاء باألحكام املتعلقة بوسائل ختفيف الـضغط                
، وجيرى تقييم ملطابقتها وللموافقة عليها طبقا ملـا         ISO 16111:2008مات التخزين اهليدريدية الفلزية، احملددة يف املعيار        اخلاصة مبنظو 

  .٥-٢-٢-٦جاء يف املقطع 
ائمة املوضوعة منظومات التخزين اهليدريدية الفلزية باهليدروجني حىت ضغط ال يتجاوز ضغط التعبئة املعاير املبّين يف العالمات الد            ُتمأل    )٦(

  .ISO 16111:2008على املنظومة طبقا للتوصيف الوارد يف املعيار 
 ملـا   وُتنفَّذ طبقاISO 16111:2008ًنظومات التخزين اهليدريدية الفلزية طبقا ملا نص عليه املعيار توضع اشتراطات االختبار الدوري مل  )٧(

  .ني اختبارين دوريني مخس سنوات، على أال تتجاوز املدة الفاصلة ب٦-٢-٢-٦ورد يف املقطع 
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P206  توجيه التعبئة  P206 
  . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣ و٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠رقام األمم املتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

  .، ما مل تنص هذه الالئحة على خالف ذلك٢-٦يرخص باستعمال األسطوانات وأسطوانات الضغط املستوفية الشتراطات الفصل 
  .١-٦-١-٤ اشتراطات التعبئة العامة الواردة يف الفقرة ُتستوىف  )١(
  . مخس سنواتتكون مدة االختبار القصوى للفحص الدوري  )٢(
سـعتها املائيـة،     يف املائة مـن      ٩٥ نسبة   س°٥٠ وأسطوانات الضغط حبيث ال تتجاوز املرحلة غري الغازية  عند            األسطواناتُتمأل    )٣(

 ضغط اختبار األسطوانات وأسطوانات     س°٦٥ملئها جيب أن ال يتجاوز الضغط الداخلي عند         وعند   .س°٦٠متأل بالكامل عند     وال
   .يؤخذ يف االعتبار ضغط البخار والتمدد احلجمي جلميع املواد يف األسطوانات وأسطوانات الضغط أنوجيب . الضغط

  . بار٢٠افعة، على أال يكون أقل من  للمواد الدP200متفقاً مع توجيته التعبئة   أن يكون أدىن ضغط لالختباروجيب  )٤(
  :شتراط إضايفا

  .ال تقدم األسطوانات وأسطوانات الضغط للنقل عندما تكون مالمسة ملعدات ترذيذ  مثل جمموعة مكونة من خرطوم ورشاش
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP89        جيـوز أن    )ب (٩-١-٦-١-٤فقـرة   ، وبالرغم من ال   ٣٥٠٥ و ٣٥٠٤ و ٣٥٠٣ و ٣٥٠٢ و ٣٥٠١يف حالة أرقام األمم املتحدة ،
عنـها بوحـدات    معرباً  ومقسمة على ضغط االختبار      لتر ١ ٠٠٠تكون لألسطوانات غري القابلة إلعادة امللء سعة مائية ال تتجاوز           

عة  يضع حـداً للـس     الذي ISO 11118:1999البار شريطة استيفاء القيود على السعة والضغط املتعلقة مبعيار التصنيع خاضعة للمعيار             
  . لترا٥٠ًالقصوى يبلغ 

  
P207  توجيه التعبئة  P207 

  .١٩٥٠ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤يسمح باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف 

 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G( أسطوانات  )أ(

 )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 

  .IIتستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة 
  :صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كما يلي خارجية عبوات  )ب(

   كغ٥٥  كرتون ليفي
   كغ١٢٥  مادة أخرى غري الكرتون الليفي

  .٣-١-١-٤ليس من الضروري استيفاء األحكام الواردة يف 
  . ظروف النقل العاديةأثناء يروسوالتعلى حنو مينع التفريغ غري املقصود لألم وتصنيع  العبوات يتم تصمي

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP87        تزود العبوات بوسيلة احتبـاس      ٣٢٧، نفايات األيروسوالت اليت تنقل وفقاً للتوجيه اخلاص         ١٩٥٠يف حالة رقم األمم املتحدة ،

وتوفر هتوية كافية للعبوة ملنع تكوين جو هلـوب        . ن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استخدام مادة ماصة        ألي سائل طليق احلركة ميك    
  .وتزايد الضغط
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P208 توجيه التعبئة P208 
    .٢ينطبق هذا التوجيه على الغازات املمتزة من الرتبة 

  :١- ٦- ١- ٤الواردة يف علقة بالتعبئة الشتراطات العامة املتايرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء   )١(
  .ISO 9809-1:2010 أو املعيار ISO 11513:2011 واجملهزة وفقاً للمعيار ٢- ٦األسطوانات احملددة يف الفصل 

 كيلوباسـكال   ٣٠٠ وأقل من    س°٢٠ كيلوباسكال عند    ١٠١,٣جيب أن يكون الضغط يف كل أسطوانة مملوءة أقل من             )٢(
  .س°٥٠عند 

 . بار٢١ أدىن ضغط لالختبار يف األسطوانة جيب أن يكون  )٣(
 . بار٩٤,٥جيب أن يكون ضغط االنفجار األدىن يف األسطوانة   )٤(
 . ضغط اختبار األسطوانةس°٦٥ جيب أن ال يتجاوز الضغط الداخلي عند  )٥(
وجيب أال يـؤثر  .  بتفاعلها مع الغاز املمتزأال تؤدي إىل تكوين مركبات ضارة أو خطرةجيب أن تكون املادة املمتزة متوافقة مع األسطوانة و        )٦(

 ).مثل التفاعل احملفز(الغاز املختلط مع املادة املمتزة على األسطوانة أو يضعفها وأال حيدث تفاعالً خطراً 
بئة  من نوعية املادة املمتزة عند كل ملء للتأكد من أن اشتراطات الضغط والثبات الكيميائي لتوجيه التع          ُيتحقَّق  أن   جيب  )٧(

 .هذا قد استوفيت يف كل مرة تقدم فيها عبوة غاز ممتز للنقل
 . أن ال تستويف املادة املمتزة معايري أّي من الرتب أو الشعب الواردة يف هذه الالئحةجيب  )٨(
اتل  الق النصفي تركيزهاجيب أن تكون االشتراطات املتعلقة باألسطوانات ووسائل اإلغالق اليت حتتوي على غازات سامة                )٩(

LC50) على النحو التايل) ١انظر اجلدول  ( أو أقل)جزء يف املليون (٣م/ مل٢٠٠  يساويقدارمب) ٥٠ت ق:  
، حمتجِزة للضغط، تطابق لولبتـها لولبـة         خمارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز        ُتجهَّز  )أ(

  .خمارج الصمامات
ز عدمي الثقوب، وإما من نوع مينع التسريب عن طريق العبوة  إما من نوع عدمي احلشية وحباجالصمام يكون  )ب(

  .أو عربها
  . للتأكد من عدم التسربا بعد ملئهأسطوانة أو وسيلة إغالقترب كل خت  )ج(  

 باألسـطوانة  مباشرة ، وموصوالًاألسطوانة كل صمام متيناً حبيث يصمد لضغط االختبار يف   يكونجيب أن     )د(
  .ISO 10692-2:2001 عيارة أخرى تفي باشتراطات املإما بلولب مستدق وإما بوسيل

 .األسطوانات ووسائل اإلغالق الضغط على خفيف وسيلة لتتركبال   )ه(  
بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب جيب أن جتهز خمارج صمامات األسطوانات اليت حتتوي على الغازات التلقائية االشتعال              )١٠(

 .صمامات تطابق لولبتها لولبة خمارج الالغاز
 .ISO 11513:2011عيار املمن  ألف لملحقجيب أن يكون إجراء امللء وفقاً ل  )١١(
 . سنوات٥ أن تكون الفترة القصوى بني عمليات الفحص الدوري جيب  )١٢(
 ).١انظر اجلدول ( اخلاصة املتعلقة بالتعبئة املنطبقة على مادة بعينها األحكام  )١٣(

 التوافق املادي 
  . املصنوعة من سبائك األلومنيومألسطواناتاال تستخدم   )أ(
  ).ع( ٤-٧-٢-٢-٦وفقاً للفقرة " H" اليت حتمل العالمة سطوانات الفوالذية، ال يسمح إال باألاألسطواناتعنـد استخدام   )ب(
  أحكام تنطبق على الغازات حتديداً  

r:    يتجاوز الضغط ثلثـي ضـغط       إذا حدث حتلل كامل، ال    أنه   تكون نسبة ملء هذا الغاز حمدودة حبيث         أنجيب 
  .لألسطوانةاالختبار 

  )غ م أ( لغازات ممتزة غري حمددة على حنو آخر التوافق املادي
z:   خطرة لمحتويات، وال تتفاعل معها على حنو يشكل مركبات ضارة أووتوابعها موائمة ل األسطوانات صنعتكون مواد. 

  تابع على الصفحة التالية
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P208 تابع( توجيه التعبئة(  P208 

 الغازات املمتزة: ١اجلدول 
رقم األمم 
 الرتبة أو الشعبة االسم والوصف  املتحدة

املخاطر 
 اإلضافية

التركيز القاتل 
 ٣م/مل

األحكام اخلاصة 
 املتعلقة بالتعبئة

)٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( 

 z   ١- ٢ غازات ممتزة، هلوبة، غ م أ ٣٥١٠

 z   ٢- ٢ غازات ممتزة، غ م أ ٣٥١١

 z ٥ ٠٠٠ ≤  ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، غ م أ ٣٥١٢

 z  ١- ٥ ٢- ٢ غ م أغازات ممتزة، مؤكسدة،  ٣٥١٣

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ١- ٢ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، هلوبة، غ م أ ٣٥١٤

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ١- ٥ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، غ م أ ٣٥١٥

 z ٥ ٠٠٠ ≤ ٨ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، أكالة، غ م أ ٣٥١٦

٣٥١٧ 
 ١- ٢ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، هلوبة، أكالة، غ م أ

٨ 
≥ ٥ ٠٠٠ 

z 

٣٥١٨ 
 ١- ٥ ٣- ٢ غازات ممتزة، سامة، مؤكسدة، أكالة، غ م أ

٨ 
≥ ٥ ٠٠٠ 

z 

 a ٣٨٧ ٨ ٣- ٢ ثالث فلوريد البورون، ممتز ٣٥١٩

 كلور، ممتز ٣٥٢٠
١- ٥ ٣- ٢ 

٨ 
٢٩٣ 

a 

 a ٤٥٠ ٨ ٣- ٢ رابع فلوريد السيليكون، ممتز ٣٥٢١

 d ٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ أرسني، ممتز ٣٥٢٢

 d, r ٦٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ جرمان، ممتز ٣٥٢٣

  ١٩٠ ٨ ٣- ٢ خامس فلوريد الفوسفور، ممتز ٣٥٢٤

 d ٢٠ ١- ٢ ٣- ٢ فوسفني، ممتز ٣٥٢٥

  ٢ ١- ٢ ٣- ٢ سيلينيد اهليدروجني، ممتز ٣٥٢٦
  

P300  توجيه التعبئة  P300 
  .٣٠٦٤ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة خصير
 أو  4C1(عبوات جممعة مكونة من علب معدنية داخلية ال تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية خارجيـة                       

4C2 4 أوD4 أوF ( لترات من احمللول٥أكثر من على ال حتتوي .  
  :ات إضافيةاشتراط

  .حتاط العلب املعدنية إحاطة كاملة مبادة توسيد ماصة  -١
   .سريني مبادة مناسبة كتيمة للماء والنتروغل كامالًتبطن الصناديق اخلشبية تبطيناً  -٢
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P301  توجيه التعبئة  P301 
  .٣١٦٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١- ٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف ستيفاء  ا باستخدام العبوات التالية شريطةيرخص
  . ضغط مصنوع من أنابيب األلومنيوم ومزود بأغطية ملحومةوعاء  )١(

  . لترا٤٦ً  مقدارهمنيوم امللحوم ذي حجم داخلي أقصىو من األلخزانيتكون االحتواء األويل للوقود داخل هذا الوعاء من   
 ٢ ٧٥٥ كيلوباسكال والضغط املانومتري االنفجاري األدىن ١ ٢٧٥ للوعاء اخلارجي الضغط املانومتري التصميمي األدىنيكون   

  .كيلوباسكال
  .يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب  
 عبوة معدنية كواليت، داخلميتغلَّف الوحدة الداخلية الكاملة بصورة مأمونة مبادة توسيد غري قابلة لالحتراق، مثل مادة الفري  

  .خارجية مغلقة بإحكام حتمي بصورة كافية مجيع التجهيزات
  . لترا٤٢ًكمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد تكون   

  .األلومنيوم ضغط مصنوع من وعاء  )٢(
داخلي  حجم ذات ة مرنةيتكون االحتواء األويل للوقود داخل هذا الوعاء من حجرية وقود ملحومة كتيمة للبخار مزودة حبويصل  

  . لترا٤٦ً  مقدارهأقصى
 ٥ ١٧٠ والضغط املانومتري االنفجاري األدىن  كيلوباسكال٢ ٦٨٠الضغط املانومتري التصميمي األدىن لوعاء الضغط يكون   

  .كيلوباسكال
بلة يفحص كل وعاء أثناء تصنيعه وقبل شحنه للتأكد من أنه مانع للتسرب، مث يغلَّف بصورة مأمونة يف مادة توسيد غري قا  

  .كواليت، داخل عبوة معدنية خارجية مغلقة بإحكام حتمي بصورة كافية مجيع التجهيزاتميلالحتراق، مثل مادة الفري
  . لترا٤٢ًكمية الوقود القصوى لكل وحدة وطرد تكون   

  
P302  توجيه التعبئة  P302 

  .٣٢٦٩ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء التالية شريطة معة اجمل باستخدام العبواتيرخص

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
 غرام لكل ٥٠٠ مليلتراً لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و١٢٥ )أكسيد فوقي عضوي (لكمية القصوى للمادة احلفازةاتكون 

  .صلبةعبوة داخلية إذا كانت 
  .املادة األساسية واملادة احلفازة بصورة منفصلة يف عبوات داخلية بأتع

  . تفاعالً خطراً يف حال حدوث تسربجيوز وضع املكونات يف نفس العبوة اخلارجية شريطة أال تتفاعل
    .على املادة األساسية، بتطبيقها ٣ وفقاً للمعايري اخلاصة بالرتبة III أو IIالعبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف 

  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

65 

P400 توجيه التعبئة  P400 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

وتصنع األوعية من الفوالذ وختضع الختبار بدئي مث الختبارات         . ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف       ضغط  ال أوعية  )١(
ويكون السائل أثناء النقل حتت طبقة من       ). ضغط مانومتري ( ) بار ١٠( ميغاباسكال   ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن        ١٠دورية كل   

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠أال يقل الضغط املانومتري عنغاز خامل على 
 1N2أو   1N1 أو1B2 أو 1B1  أو1A2 أو 1A1(أو أسطوانات ) 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو  4N أو 4B أو 4A( صناديـق  )٢(

 داخلية زجاجية أو معدنية      معدنية مغلقة بإحكام فيها عبوات     تتضمن علباً ) 3B2  أو 3B1  أو 3A2 أو   3A1(أو تنكات   ) 1G أو   1Dأو  
وتوسد العبوات الداخلية من مجيع اجلوانب مبادة جافة ماصة         .  لتر واحد وهلا سدادات ملولبة ذات حشايا       علىال تزيد سعة كل منها      

غ الكتلـة   وتبل. من سعتها  يف املائة    ٩٠ وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من     .  بكاملها غري قابلة لالحتراق تكفي المتصاص احملتويات     
  . كغ١٢٥الصافية القصوى للعبوات اخلارجية 

 أو 4B أو 4A(أو صناديق ) 3B2  أو3B1  أو3A2 أو 3A1(، أو تنكات )1N2أو   1N1 أو1B2 أو 1B1  أو1A2 أو 1A1( أسطوانات  )٣(
4N (    غلقة معدنية داخلية م   ن علباً تتضم  كغ ١٥٠منيوم أو املعدن تبلغ الكتلة الصافية القصوى لكل منها          ومصنوعة من الفوالذ أو األل 

وتوسد العبوات الداخلية من مجيع اجلوانب مبادة       .  لترات، وهلا سدادات ملولبة ذات حشايا      ٤بإحكام ال تزيد سعة الواحدة منها عن        
صـل  وتفصل كل طبقة من العبوات الداخلية حبـاجز فا        .  بكاملها جافة ماصة غري قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتصاص احملتويات        

  .من سعتها يف املائة ٩٠ وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من. باإلضافة إىل مادة التوسيد
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP86   جيب إزالة اهلواء من حيز البخار بواسطة النتروجني أو إحدى الوسائل األخرى٣٣٩٤ و٣٣٩٢يف حالة رقمي األمم املتحدة ،.  
  

P401  توجيه التعبئة  P401 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

وتصنع األوعية من الفـوالذ وختـضع الختبـار بـدئي مث            . ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف       ضغط  الأوعية    )١(
ويكون السائل أثناء النقل    ). ضغط مانومتري ( ) بار ٦ ( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط ال يقل عن        ١٠الختبارات دورية كل    

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠حتت طبقة من غاز خامل على أال يقل الضغط املانومتري عن 
  معةاجمل عبواتال  )٢(

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
 )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
   لتر١ وبسعة قصوى ملولبة داداتـالزجاج أو املعدن أو البالستيك مزودة بسمصنوعة من 

  . بكاملهابكمية تكفي المتصاص احملتويات ةـ مبادة توسيد وامتصـاص خاملجيب أن تكون العبوة الداخلية حماطة
  . كغ٣٠ تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوة اخلارجية ال
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P402  توجيه التعبئة  P402 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

ضع الختبار بدئي مث وتصنع األوعية من الفوالذ وخت. ٦-٣-١-٤شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف ضغط الأوعية   )١(
ويكون السائل أثناء النقل ). ضغط مانومتري( ) بار٦( ميغاباسكال ٠,٦ سنوات عند ضغط ال يقل عن ١٠الختبارات دورية كل 

  ). بار٠,٢( كيلوباسكال ٢٠حتت طبقة من غاز خامل على أال يقل الضغط املانومتري عن
  معةاجملعبوات ال  )٢(

  :العبوات اخلارجية
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية بكتلة صافية قصوى كما يلي
   كغ١٠زجاج                   
   كغ١٥معدن أو بالستيك      

  .سدادات ملولبةتزود كل عبوة داخلية ب
  . بكاملهابكمية تكفي المتصاص احملتويات ةـمبادة توسيد وامتصـاص خاملحتاط كل عبوة داخلية 

  . كغ١٢٥جيب أال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 
  . لترا٢٥٠ًذات سعة قصوى ) 1A1(أسطوانات فوالذية   )٣(
مقدارها ذات سعة قصوى ) 6HB1 أو 6HA1(منيوم و أسطوانة من الفوالذ أو األلعبوات مركبة مكونة من وعاء بالستيكي داخل  )٤(

  . لترا٢٥٠ً
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P403 توجيه التعبئة  P403 
  :٣-١- ٤ و١-١-٤  يف األحكام العامة الواردةاستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  معةالعبوات اجمل
  فية القصوىالكتلة الصا  العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية

   كغ٢  زجاج
   كغ١٥  بالستيك
   كغ٢٠  معدن
   العبوات الداخليةإغالقحيكم 

 بـسدادات ملولبـة،   إغالقها بشرائط أو    ب(
  )مثالً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ    
       1B1)، (1B2ألومنيوم  

       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1H1)، (1H2بالستيك 

  1D)( يخشب رقائق
   (1G)  كرتون
  صناديق

 (4A)فوالذ    
  (4B)   ألومنيوم 

   (4N)   معدن آخر 
  (4C1)خشب طبيعي 

  (4C2) للتنخيل مانعة درانجبخشب طبيعي    
  (4D) خشب رقائقي   
  (4F)خشب معاد تكوينه    
 (4G)  ليفيكرتون   
  (4H1)بالستيك ممدد    
  (4H2)بالستيك جامد    

  تنكات
       3A1)، (3A2فوالذ    

     3B1)، (3B2ألومنيوم 
  3H1)، (3H2بالستيك 

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٦٠
   كغ٢٥٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  الكتلة الصافية القصوى   العبوات املفردة
  أسطوانات

  )1A1، 1A2 (فوالذ   
 1B1) ، (1B2نيوم    ألوم

  1N1) ، (1N2األلومنيوم  أو الفوالذ غريآخر معدن    
 1H1، (1H2 (بالستيك   

  تنكات
 3A1) ، (3A2فوالذ    
  3B1) ،(3B2منيوم وأل   
  3H1) ،(3H2بالستيك    

  العبوات املركبة
  )6HB1 أو 6HA1(األلومنيوم وعاء بالستيكي داخل أسطوانة من الفوالذ أو    
 6HH1 أو 6HG1(أو البالستيك أو اخلشب الرقـائقي   الستيكي داخل أسطوانة من الكرتون    وعاء ب    

  )6HD1أو 
 أو اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو الكرتون      األلومنيوم  وعاء بالستيكي داخل صندوق من الفوالذ أو           

 6HH2)أو  6HG2  أو6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو (6HA2 أو البالستيك اجلامد الليفي

   
  كغ ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠
   كغ٢٥٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ٢٥٠
   كغ٧٥

  
   كغ٧٥

  
     .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغط

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP83        غ مـن    ٢٠ي على أقل مـن       اليت حتتو  انعة لتسرب املاء   ميكن تعبئة األكياس امل    ،ألغراض النقل  ،٢٨١٣يف حالة رقم األمم املتحدة 

 من البالستيك ويوضـع داخـل عبـوة         اإلغالق يف كيس حمكم     مانع لتسرب املاء  ويعبأ كل كيس    . املادة ألغراض تشكل احلرارة   
وال يوضع يف العبوة ماء أو سائل ميكن أن يتفاعل مع املـادة             .  غ من املادة   ٤٠٠وال حتتوي العبوة اخلارجية على أكثر من        . وسيطة

 .من املاءاملتفاعلة 
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P404 توجيه التعبئة  P404 
 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ١٨٥٥ و ١٨٥٤ و ١٣٨٣:  أرقام األمم املتحدة التالية    املدرجة حتت  التلقائية االشتعال    صلبةينطبق هذا التوجيه على املواد ال     

  .٣٤٦١ و٣٣٩٣ و٣٣٩١ و٣٢٠٠ و٢٨٨١ و٢٨٤٦ و٢٥٤٦ و٢٥٤٥ و٢٤٤١و
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة رخصُي
  العبوات اجملمعة  )١(

 أو 4Nأو   4B أو   4Aأو   1Gأو   1D أو   1H2 أو   1H1   أو  1N2 أو 1N1أو   1B2 أو   1B1 أو 1A2 أو   1A1(  :العبوات اخلارجية
4C1  4أوC2 4وD 4 أوF  4أوG  4أوH2(  

تكـون العبـوات الداخليـة      .  كـغ  ١٥الـصافية لكـل منـها علـى         الكتلـة   معدنية ال تزيد     أوعية  :العبوات الداخلية  
  .بة ومزودة بسدادات ملولكمة اإلغالقحم  

 كغ، وهلا سدادات ملولبة ذات حـشايا،        ١الكتلة الصافية لكل منها على      معدنية ال تزيد    أوعية  
  . وتوسد من مجيع اجلوانب وحتتويها علب معدنية داخلية مغلقة بإحكام

  . كغ١٢٥ الصافية القصوى للعبوات اخلارجية وتبلغ الكتلة  
  . كغ١٥٠: القصوى الكتلة اإلمجالية )3B2 وأ 3B1 وأ 3A2 أو 3A1وأ 1N2و أ 1N1 وأ 1B1 وأ 1A2 وأ 1A1(  :العبوات املعدنية  )٢(
اليـة  الكتلـة اإلمج  )6HB1 أو 6HA1(منيـوم  ووعاء بالستيكي داخل أسـطوانة مـن الفـوالذ أو األل         :العبوات املركبة  )٣(

  . كغ١٥٠: القصوى  
  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغطميكن استخدام 

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP86   جيب إزالة اهلواء من حيز البخار بواسطة النتروجني أو إحدى الوسائل األخرى٣٣٩٣ و٣٣٩١يف حالة رقمي األمم املتحدة ،.  

  
P405 بئةتوجيه التع  P405 

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

  :، فوسفور رطب١٣٨١يف حالة رقم األمم املتحدة   )١(
  العبوات اجملمعة  )أ(  
   . كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى )4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N أو 4B أو 4A(  :العبوات اخلارجية    
  :العبوات الداخلية    
    كغ؛١٥  لكل منهاقصوىالصافية الكتلة ال، كمة اإلغالقعلب معدنية حم  '١'    

داخلية زجاجية موسدة من مجيع اجلوانب مبادة جافة ماصة غري قابلة لالحتراق بكمية تكفي المتـصاص                أو عبوات     '٢'
    كغ؛٢  وذات كتلة صافية قصوىكامل احملتويات

  . كغ٤٠٠ : الكتلة الصافية القصوى.)1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1 (األسطوانات  )ب(  
  . كغ١٢٠:  الكتلة الصافية القصوى.)3B1  أو3A1 (التنكات    
  .IIالتعبئة  ى أداء جمموعة مبستو٤-٥-١-٦تكون هذه العبوات قادرة على اجتياز اختبار منع التسرب املبني يف الفقرة   

  :، فوسفور جاف١٣٨١يف حالة رقم األمم املتحدة   )٢(
  ؛ فاصمة منصهرة يف حالة وجود ، كغ٤٠٠ كتلة صافية قصوىب) 1N2 أو 1B2 أو 1A2 (أسطوانات  )أ(
  . املختصة على النحو الذي حتدده السلطة،١ يف قذائف أو أصناف ذات غالف صلب إذا ُنقل بدون مكونات الرتبة أو  )ب(
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P406 توجيه التعبئة  P406 
  :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  العبوات اجملمعة  )١(
  )3H2 أو 3H1 أو1H2  أو1H1 أو1D أو 1G أو 4H2 أو 4H1 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1: (العبوات اخلارجية  
  . عبوات مقاومة للماء :خليةالعبوات الدا  

من البالسـتيك أو اخلـشب   ) 4H2 و4G و4C2 و4F و4D و4C1 و4N و 4B و 4A(أو صناديق   ) 1G أو   1Dأو   1H2 (أسطوانات  )٢(
  .، مزودة بكيس داخلي مقاوم للماء أو بطانة رقيقة من البالستيك أو طالء مقاوم للماء الليفيالرقائقي أو الكرتون

، أو تنكات معدنية    )1H2 أو   1H1( بالستيكية   أسطوانات، أو   )1N2 أو   1N1 أو   1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1( معدنية   أسطوانات  )٣(
)3A1   3 أوA2   3 أوB1   3 أوB2(     أو تنكات بالستيكية ،)3H1   3 أوH2(      مـن الفـوالذ أو      أسـطوانات ، أو أوعية بالستيكية يف 

 6HG1( أو البالستيك أو اخلشب الرقـائقي         الليفي  من الكرتون  تأسطوانا، أو أوعية بالستيكية يف      )6HB1 أو   6HA1(األلومنيوم  
  الليفي أو اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو الكرتون      األلومنيوم  ، أو أوعية بالستيكية يف صناديق من الفوالذ أو          )6HD1 أو   6HH1أو  

  ).6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو6HA2(أو البالستيك اجلامد 
  :اشتراطات إضافية

  .امللطِّفةالعبوات حبيث ُيمنع تسرب حمتواها من املاء أو الكحول أو حمتوى املادة  وُتبىنصمم ُت  -١
  ). بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠ العبوات بطريقة تتجنب حدوث ضغط مفرط انفجاري أو تراكم ضغط يزيد على ُتبىن وُتغلَق  -٢
  . املسموح هبا لكل عبوة نوع العبوة والكمية القصوى٦-٣-١-٢حتدد أحكام الفقرة   -٣

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
PP24        بكميات تزيد علـى     ُتنقل املواد ، ال   ٣٣٦٩ و ٣٣٦٨ و ٣٣٦٧ و ٣٣٦٦ و ٣٣٦٥ و ٣٣٦٤ و ٢٨٥٢يف حالة أرقام األمم املتحدة

  . غ لكل طرد٥٠٠
PP25   كغ لكل طرد١٥بكميات تزيد على  ُتنقل املوادال  ،١٣٤٧رقم األمم املتحدة يف حالة .  
PP26           ٢٩٠٧ و ١٥١٧ و ١٣٤٩ و ١٣٤٨ و ١٣٤٧ و ١٣٤٤ و ١٣٢٢ و ١٣٢١ و ١٣٢٠ و ١٣١٠يف حالة أرقـام األمـم املتحـدة 

  .تكون العبوات خالية من الرصاص، ٣٣٧٦ و٣٣٤٤ و٣٣١٧و
PP48  ال تستخدم العبوات املعدنية٣٤٧٤يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
PP78   كغ لكل طرد١١,٥ بكميات تزيد على وادُتنقل امل، ال ٣٣٧٠حالة رقم األمم املتحدة يف .  
PP80    تستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة        ٣٣٤٤ و ٢٩٠٧حالة رقمي األمم املتحدة     يف ،II .العبوات اليت تستويف    ال تستخدم و 

  .Iمعايري جمموعة التعبئة 
  

P407 توجيه التعبئة  P407 
  .٢٢٥٤ و١٩٤٥ و١٩٤٤و ١٣٣١ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤األحكام العامة الواردة يف استيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص
  :العبوات اخلارجية

 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2(تنكات 

  :العبوات الداخلية
  . يف ظروف النقل العاديةي عبوات داخلية مغلقة بإحكام ملنع االشتعال العرض يف عيدان الثقاب بإحكامتعبئةجيب 

  . كغ٣٠ زو تتجاجيب أال اليت  الليفي كغ باستثناء الصناديق املصنوعة من الكرتون٤٥ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى للعبوات اخلارجية جيب أ
  .IIIجيب أن تستويف العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة 

  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم
PP27    يف نفس العبوة اخلارجية مع أي بضائع خطرة أخـرى          السهلة االشتعال ، ال تعبأ عيدان الثقاب      ١٣٣١قم األمم املتحدة    يف حالة ر 

وال تتضمن العبوات الداخلية    . اليت تعبأ يف عبوات داخلية منفصلة     " فستا"ية  خبالف عيدان الثقاب املأمونة أو عيدان الثقاب الشمع       
  .السهلة االشتعال من عيدان الثقاب ٧٠٠ما يزيد على 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

70 

  
P408 توجيه التعبئة  P408 

  .٣٢٩٢ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤اردة يف األحكام العامة الوستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  : اخلاليايف حالة  )١(
 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

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

ة اخلارجية ولـضمان     فيما بني اخلاليا وبني اخلاليا والسطوح الداخلية للعبو        التماّسمزودة مبادة توسيد تكفي ملنع      العبوات   تكون
  . العبوة اخلارجية أثناء النقلداخلعدم حدوث أي حركة خطرة للخاليا 

  .II العبوات مستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف
ـ ).  أو املصنوعة من األلواح اخلشبية     متاماًمثل صناديق الشحن املغلفة     (جيوز نقل البطاريات غري معبأة أو يف تغليفات واقية            )٢( ب وجي

  . حتميل أطراف التوصيل ثقل بطاريات أو مواد أخرى معبأة مع البطارياتعدم
  .٣-١-١-٤ال داعي ألن تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف   

  :اشتراط إضايف
  .دارةقصر حاالت وعزهلا على حنو حيول دون حدوث الكهربائية،  الدارةقصر البطاريات من  اخلاليا وجيب وقاية  

  

P409 جيه التعبئةتو  P409 
  .٣٢٥١ و٣٢٤٢ و٢٩٥٦ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف ستيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص
  ؛ كغ٥٠: ميكن تزويدها ببطانة أو بطبقة طالء؛ الكتلة الصافية القصوى) 1G ( الليفيأسطوانة من الكرتون  )١(
  ؛كغ٥٠:مزود بكيس بالستيكي داخلي وحيد؛ الكتلة الصافية القصوى) 4G ( الليفيمن الكرتون صندوق: عةعبوات جمّم  )٢(
مع عبوات بالستيكية داخلية يتضمن كل      ) 1G ( الليفي أو أسطوانة من الكرتون   ) 4G ( الليفي صندوق من الكرتون  : عبوات جممعة   )٣(

  . كغ٢٥: ة الصافية القصوى كغ؛ الكتل٥ اه أقصمنها وزناً
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P410 توجيه التعبئة  P410 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  العبوات اجملمعة
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة   العبوات اخلارجية  العبوات الداخلية  الكتلة الصافية القصوى

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم  
       1N1)، (1N2معدن آخر    

  1H1)، (1H2بالستيك 
  1D)( يخشب رقائق

  )أ( (1G)كرتون 

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
  غ ك٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

   كغ١٠  جزجا
   كغ٣٠  )أ(بالستيك
   كغ٤٠  معدن
   كغ١٠  )ب)(أ(ورق

   كغ١٠  )ب)(أ( ليفي كرتون
  
  
  صناديق  

  (4A)فوالذ    
  (4B)   ألومنيوم 
      1N)(    معدن آخر

  (4C1)خشب طبيعي 
  دران مانعة جبخشب طبيعي   
  (4C2)للتنخيل    
  (4D)خشب رقائقي    
  (4F) خشب معاد تكوينه   
(4G)  ليفيكرتون   

  )أ(

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

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
  كغ  ٦٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ ٦٠
   كغ٤٠٠

  تنكات  
     3A2)  و(3A1فوالذ    

     3B2)  و(3B1ألومنيوم 
  3H2)  و(3H1بالستيك 

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

 العبوات املفردة
  أسطوانات

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

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  تنكات 
  )3A2و  أ3A1(فوالذ    

  )3B2 أو 3B1(   ألومنيوم 
  )3H2 أو 3H1(بالستيك    

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

  
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠
   كغ١٢٠

 ـــــــــــــــ

  .تكون العبوات مانعة للتنخيل  ) أ(
  .)٤-٣-١-٤انظر (ال تستخدم هذه العبوات الداخلية إذا كان حمتمالً أن تصبح املواد سائلة أثناء نقلها   ) ب(
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P410  تابع( توجيه التعبئة(  PP410

  الكتلة الصافية القصوى
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة   )تابع( العبوات املفردة

  صناديق
(4A)فوالذ    

  )ج(
(4B)   ألومنيوم 

  )ج(
(4N)   معدن آخر 

  )ج(
(4C1)خشب طبيعي 

  )ج(
(4D)خشب رقائقي    

  )ج(

(4F)خشب معاد تكوينه    
  )ج(

(4C2)خشب طبيعي جبدران مانعة للتنخيل    
  )ج(

(4G)  ليفيكرتون   
  )ج(

(4H2)بالستيك جامد    
  )ج(

  
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  
  غ ك٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠
   كغ٤٠٠

  أكياس
(5M2, 5L3, 5H4, 5H3)أكياس    

  )د)(ج(
  
   كغ٥٠

  
   كغ٥٠

  العبوات املركبة
أو اخلشب الرقائقي أو    األلومنيوم  وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو        

 6HD1  أو 6HG1 أو   6HB1 أو   6HA1( أو البالسـتيك      الليفي الكرتون
  )6HH1أو 

   كغ٤٠٠   كغ٤٠٠

ن أو صندوق عـادي مـن الفـوالذ أو        ـوعاء بالستيكي يف صندوق شح    
 أو   الليفـي  خلشب أو اخلشب الرقـائقي أو الكرتـون       ا أواأللومنيوم  

 أو 6HG2  أو6HD2و  أ6HC أو 6HB2 أو 6HA2(البالستيك اجلامـد    
6HH2(  

   كغ٧٥   كغ٧٥

أو اخلشب الرقـائقي  أو  األلومنيوم  وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو 
أو يف صندوق   ) 6PG1 أو   6PD1 أو   6PB1 أو   6PA1 ( الليفي الكرتون

  الليفـي  أو الكرتـون  اخلوص  أو اخلشب أو    األلومنيوم  من الفوالذ أو    
)6PA2 6 أوPB2 6 أوPC 6 أوPD2 6 أوPG2 (  ــن ــوة م أو يف عب

  )6PH2 أو 6PH1(د البالستيك اجلامد أو املمّد

   كغ٧٥   كغ٧٥
  

  .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغط،
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP39   يلزم تزويد العبوات املعدنية جبهاز تنفيس١٣٧٨ يف حالة رقم األمم املتحدة ،.  
PP40        جمموعـة   ٣١٨٢األمم املتحدة   ، وكذلك يف حالة رقم      ١٨٧١ و ١٤٣٧ و ١٣٥٨ و ١٣٥٢ و ١٣٢٦يف حالة أرقام األمم املتحدة ،

  .، ال يسمح باستخدام األكياسIIالتعبئة 
PP83      غ مـن    ٢٠ اليت حتتوي على أقل من       انعة لتسرب املاء   تعبئة األكياس امل   ، ألغراض النقل  ،، ميكن ٢٨١٣ يف حالة رقم األمم املتحدة 

وال حتتوي أيـة عبـوة     .  يف عبوة وسيطة   مثيكي   يف كيس بالست   مانع لتسرب املاء  ويوضع كل كيس    . املادة ألغراض تشكل احلرارة   
  . وال يوضع يف العبوة ماء أو سائل ميكن أن يتفاعل مع املادة املتفاعلة مع املاء.  غ من املادة٤٠٠خارجية على أكثر من 

  .)٤-٣-١-٤انظر  ( أن تصبح املواد سائلة أثناء نقلهاال ُتستخدم هذه العبوات إذا كان حمتمالً  )ج(  
  . عند نقلها يف وحدة نقل مغلقةIIُتستخدم هذه العبوات إال لتعبئة مواد جمموعة التعبئة ال   )د(  
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P411 توجيه التعبئة  P411 

  .٣٢٧٠ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

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

  .شريطة انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي
  . كغ٣٠ال تتجاوز الكتلة الصافية القصوى 

 
P500 توجيه التعبئة  P500 

  .٣٣٥٦حدة ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املت
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

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

  .IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
  :أحد املولدات يف الطردُيشّغل  االشتراطات التالية عندما يستويفيف طرد ) املولدات(ينقل املولد 

    تشَغل املولدات األخرى املوجودة يف الطرد؛أال  )أ(  
   عال؛تتكون مادة التعبئة غري قابلة لالشوأن   )ب(  
  .س١٠٠º تتجاوز حرارة السطح اخلارجي للطرد املستكمل وأال  )ج(  
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P501 توجيه التعبئة  P501 

  .٢٠١٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

السعة القـصوى     العبوات اجملمعة
  للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية القصوى   
  للعبوة اخلارجية

 ،1A1، 1A2، 1B1(أسطوانات أو  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4H2(صناديق   )١(
1B2، 1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D (أو تنكات )3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 
3H2( عبوات داخلية زجاجية أو بالستيكية أو معدنية مع  

، مع عبـوات داخليـة      (1G)  أو أسطوانة من الكرتون    (4G) صندوق من الكرتون    )٢(
  دنية كل منها داخل كيس بالستيكيبالستيكية أو مع

   لترات٥
  
  
   لتر٢

   كغ١٢٥
  
  
   كغ٥٠

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

 (1A1)فوالذ    
  (1B1)ألومنيوم    
  (1N1)األلومنيوم الفوالذ أو  غريمعدن آخر    
 (1H1)بالستيك    

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

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

    العبوات املركبة
   )6HA1، 6HB1(األلومنيوم وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو 
  أو البالسـتيك أو اخلـشب الرقـائقي         الليفـي  وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الكرتـون      

)6HG1،6HH1  ،6HD1(  
أو وعـاء   األلومنيـوم   أو   يف صندوق شحن أو صندوق عادي من الفـوالذ        وعاء بالستيكي   

 أو  الليفـي الرقـائقي أو الكرتـون   بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلشب    
  )6HH2 أو 6HG2 أو 6HD2 أو 6HCأو  6HB2 أو 6HA2(البالستيك اجلامد 

 اخلـشب    أو  الليفـي  أو الكرتون األلومنيوم  وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو        
أو يف صندوق من الفوالذ أو ) 6PG1 أو 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(الرقائقي 

 أو  6PA2(يف سلة من اخلـوص       أو    الليفي اخلشب أو الكرتون    أواأللومنيوم  
6PB2   6 أوPC   6 أوPG2 6   أوPD2(         أو يف عبوة من البالستيك اجلامـد أو
  )6PH2 أو 6PH1(د املمّد

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠

  
  لتراً ٦٠

  :اشتراطات إضافية
   . يف املائة١٠ عنلعبوات ا يف أعلىلفراغ ا نسبة ال تقل  -١
  .نفيستزوَّد العبوات بفتحات ت  -٢
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P502 توجيه التعبئة  P502 

  :٣-١-٤ و١-١-٤يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام الواردة يف 
    العبوات اجملمعة

  الكتلة الصافية القصوى  يةارجالعبوات اخل  العبوات الداخلية
  أسطوانات

       1A1)، (1A2فوالذ 
       1B1)، (1B2ألومنيوم 

       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
 1H1)، (1H2بالستيك 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
  غ ك١٢٥

  لترات ٥   زجاج

  لترات ٥   معدن
  لترات ٥   بالستيك

  صناديق
 (4A)فوالذ 

  (4B)ألومنيوم 
        4N)( معدن آخر

  (4C1)خشب طبيعي 
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد تكوينه 
 (4G)  ليفيكرتون

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

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٦٠
   كغ١٢٥
  كغ١٢٥

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

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

  تنكات
 (3A1)فوالذ    
  (3B1)منيوم وأل   
  (3H1)بالستيك    

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

  السعة القصوى  العبوات املركبة
  )6HA1، 6HB1(ستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو األلومنيوم وعاء بال

  )6HG1،6HH1  ،6HD1( ك أو اخلشب الرقائقيـ أو البالستي الليفيوعاء بالستيكي يف أسطوانة من الكرتون
أو وعاء بالستيكي يف صندوق     األلومنيوم  وعاء بالستيكي يف صندوق شحن أو صندوق عادي من الفوالذ أو            

 أو  6HC أو   6HB2 أو   6HA2( أو البالستيك اجلامد      الليفي شب الرقائقي أو الكرتون   من اخلشب أو اخل   
6HD2 6 أوHG2 6 أوHH2(  

 أو 6PA1( أو اخلشب الرقائقي  الليفيأو الكرتوناأللومنيوم وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو 
6PB1   6 أوPD1   6 أوPG1 (       أو الكرتـون   اخلـشب   أواأللومنيوم  أو يف صندوق من الفوالذ أو  
أو يف عبوة مـن      )6PD2   أو 6PG2 أو   6PC أو   6PB2 أو   6PA2(يف سلة من اخلوص      أو   الليفي

   )6PH2 أو 6PH1(د البالستيك اجلامد أو املمّد

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٦٠

  

  لتراً ٦٠

  : بالتعبئة يتعلقحكم خاص
PP28        الزجاجيـة للعبـوات    واألوعية الداخلية   الزجاجية  عبوات الداخلية   الباستخدام  فقط   رخص، يُ ١٨٧٣يف حالة رقم األمم املتحدة

  . والعبوات املركبة على التوايلاجملمعة
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P503 توجيه التعبئة  P503 
  :٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

    العبوات اجملمعة
  ية القصوىالكتلة الصاف  العبوات الداخلية

  أسطوانات
       1A1)، (1A2فوالذ 

       1B1)، (1B2ألومنيوم 
       1N1)، (1N2معدن آخر 
  1D)( يخشب رقائق

   (1G)كرتون 
 1H1)، (1H2بالستيك 

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥

   كغ٥  زجاج
   كغ٥  معدن

   كغ٥  بالستيك

  صناديق
 (4A)فوالذ 

  (4B)ألومنيوم 
        4N)( خرمعدن آ

  (4C1)خشب طبيعي 
  (4C2)دران مانعة للتنخيل جبخشب طبيعي 
  (4D)خشب رقائقي 

  (4F)خشب معاد تكوينه 
 (4G)  ليفيكرتون

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

  
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ١٢٥
   كغ٤٠
   كغ٦٠
  كغ١٢٥

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

  ) 1N2 أو 1N1 أو 1B2 أو 1B1 أو 1A2 أو 1A1(أسطوانات معدنية   
   مزودة ببطانات داخلية (1D) أو من اخلشب الرقائقي (1G)  الليفيأسطوانات من الكرتون  

  
  كغ ٢٥٠
   كغ٢٠٠
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P504 توجيه التعبئة  P504 
  :٣-١-٤ و١-١-٤لواردة يف األحكام العامة ااستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  الكتلة الصافية القصوى  العبوات اجملمعة
، 1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2، 1N1  ،1N2، 1H1  ،1H2  ،1D  ،1G: (ةـوات اخلارجي ـالعب )١(

4A ،4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(  
   لترات٥ سعتها القصوىأوعية زجاجية : العبوات الداخلية  

، 1A1، 1A2  ،1B1  ،1B2، 1N1  ،1N2، 1H1  ،1H2  ،1D  ،1G  ،4A: (العبوات اخلارجية   )٢(
4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(  

   لترا٣٠ًأوعية بالستيكية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات   
 4G أو 4F أو 1G:  اخلارجيةالعبوات  )٣(

   لترا٤٠ًأوعية معدنية سعتها القصوى : الداخليةالعبوات   
ــة  )٤( ــوات اخلارجي ، 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،4A(: العب

4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4H2(  
   لترا٤٠ً سعتها القصوى معدنية أوعية:  الداخليةالعبوات  

   كغ٧٥
  
  
   كغ٧٥

  

   كغ١٢٥
  
   كغ٢٢٥

  السعة القصوى  العبوات املفردة
  أسطوانات

  )1A1(غطاء غري قابل للرتع بفوالذ   
  )1B1(للرتع غطاء غري قابل ألومنيوم ب  
  )1N1(غطاء غري قابل للرتع ب  غري الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخر  
  )1H1( للرتع لغطاء غري قابببالستيك   
  تنكات

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

  
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠
  لتراً ٢٥٠

  
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠
  لتراً ٦٠

    ركبةاملعبوات ال
  )6HA1 ،6HB1(األلومنيوم وعاء بالستيكي يف أسطوانة من الفوالذ أو 

، 6HG1(الرقائقي    أو البالستيك أو اخلشب     الليفي ي يف أسطوانة من الكرتون    ـاء بالستيك ـوع
6HH1 ،6HD1(  

ـ               األلومنيـوم  ن الفـوالذ أو     وعاء بالسـتيكي يف صـندوق شـحن أو صـندوق عـادي م
أو   الليفـي وعاء بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلـشب الرقـائقي أو الكرتـون           أو  

  )6HH2أو  6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2 أو 6HA2(البالستيك اجلامد 
 أو اخلشب الرقائقي  الليفيأو الكرتوناأللومنيوم وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو 

)6PA1   6 أوPB1   6 أوPD1   6 أوPG1 (         األلومنيـوم  أو يف صندوق مـن الفـوالذ أو
 أو  6PC أو   6PB2 أو   6PA2(يف سلة مـن اخلـوص        أو    الليفي اخلشب أو الكرتون    أو

6PG26   أوPD2( د أو يف عبوة من البالستيك اجلامد أو املمّد)6PH1 6 أوPH2(.  

  لتراً ٢٥٠
  لتراً ١٢٠

  
  لتراً ٦٠

  

  لتراً ٦٠

  :لتعبئةحكم خاص يتعلق با
PP10  العبوةجيب تنفيس ٣١٤٩ و٢٠١٤ األمم املتحدة ييف حالة رقم .  
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P505 توجيه التعبئة P505 

  .٣٣٧٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف 

 :العبوات اجملمعة
 السعة القصوى
 للعبوة الداخلية

الكتلة الصافية 
 للعبوة القصوى

 اخلارجية

أو ) 1B2 ،1G ،1N2 ،1H2 ،1D(أو أسطوانات ) 4B ،4C1 ،4C2 ،4D، 4G، 4H2(صناديق 
 مع عبوات داخلية زجاجية أو بالستيكية أو معدنية) 3B2 ،3H2(تنكات 

  كغ١٢٥   لترات٥

 السعة القصوى :العبوات املفردة

  أسطوانات
 لتراً ٢٥٠  )1H1 ،1H2(بالستيك ، )1B1 ،1B2(وم ألومني  

  تنكات
 لتراً ٦٠  )3H1 ،3H2(بالستيك ، )3B1 ،3B2( ألومنيوم  

  ركبةاملعبوات ال
  لتراً ٢٥٠  )6HB1(وعاء بالستيكي يف أسطوانة من األلومنيوم   

الرقائقي   أو البالستيك أو اخلشب     الليفي وعـاء بالستيكـي يف أسطوانة من الكرتون     
)6HG1 ،6HH1 ،6HD1(  

  لتراً ٢٥٠

ــوم   ــن األلومني ــادي م ــحن أو صــندوق ع ــتيكي يف صــندوق ش ــاء بالس وع
أو  الليفـي    أو وعاء بالستيكي يف صندوق من اخلشب أو اخلشب الرقائقي أو الكرتون           

  )6HH2أو  6HG2 أو 6HD2 أو 6HC أو 6HB2(البالستيك اجلامد 

  لتراً ٦٠

 6PB1(  أو اخلشب الرقائقي    الليفي وم أو الكرتون  وعاء زجاجي يف أسطوانة من األلومني     
 أو  6PH1(البالستيك اجلامد أو البالستيك املمدد      يف أوعية من    أو  ) 6PD1 أو   6PG1أو  

6PH2 (  اخلشب أو  صندوق من من األلومنيوم أوشحن أو صندوق عادي  أو يف صندوق 
  )6PD2 أو 6PG2 أو 6PC أو 6PB2 (سلة من اخلوص

  لتراً ٦٠

  
P520       توجيه التعبئة P520  

  .١-٤ وعلى املواد الذاتية التفاعل يف الشعبة ٢-٥ينطبق هذا التوجيه على األكاسيد الفوقية العضوية يف الشعبة 
  .٧-١-٤ واألحكام اخلاصة الواردة يف ٣-١-٤ و١-١-٤ء األحكام العامة الواردة يف استيفا باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

طرائق التعبئة املناسبة لفرادى األكاسيد      ٤-٢-٣-٥-٢ و ٣-٢-٣-٢-٤-٢وترد يف الفقرتني    . OP8 إىل   OP1ئق التعبئة بالرموز    وحتدد طرا 
  . الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل املصنفة حالياً

  : باستخدامهااملرخصيلي العبوات وفيما .  هبا لكل طرداملرخصوالكميات احملددة لكل طريقة من طرائق التعبئة هي الكميات القصوى 
ـ  ـة مـعبـوات جممع  )١(  ،)4A ،4B،4N  ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1، 4H2(ة مـن صـناديق   ـع عبوات خارجيـة مكون

  ؛)3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1، 3H2( وتنكات، )1A1، 1A2، 1B1 ،1B2 ،1G ،1H1، 1H2، 1D(وأسطوانات 
 ،3A1، 3A2، 3B1، 3B2، 3H1( وتنكات )1A1، 1A2، 1B1  ،1B2  ،1G  ،1H1، 1H2، 1D(عبوات مفردة مكونة من أسطوانات        )٢(

3H2(؛  
ـ     ـعب  )٣( ـ  ـوات مركبة مع أوعية داخلي  ،6HA1، 6HA2، 6HB1، 6HB2، 6HC  ،6HD1  ،6HD2، 6HG1، 6HG2(ة  ـة بالستيكي

6HH1، 6HH2.(  
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 OP8 إىل OP1 طرائق التعبئة يف حالة )أ(طرد/الكمية القصوى لكل عبوة

 قة التعبئةطري
OP1  OP2  الكمية القصوى

  )أ(
OP3 OP4

 )أ(
OP5  OP6  OP7  OP8  

وللعبوات الصلبة  للمواد  ) كغ(الكتلة القصوى   
  )لصلبةاملواد السائلة وا(اجملمعة 

  )ب(٤٠٠  ٥٠  ٥٠  ٢٥ ٥/٢٥  ٥  ٠,٥/١٠  ٠,٥

  )د(٢٢٥  ٦٠  ٦٠  ٣٠  -  ٥  -  ٠,٥  )ج(احملتويات القصوى باللترات للسوائل

ن انطبقت األوىل على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية وانطبقت الثانية على الكتلة الصافية القصوى للطرد                 إذا وردت قيمتا    )أ(
  .الكامل

 كغ يف العبوات اجلامعة اليت حتتـوي عبواهتـا       ٤٠٠،   ويف حالة املواد الصلبة    ، الصناديق يف حالة  كغ   ٢٠٠/ التنكات يف حالة  كغ   ٦٠  )ب(
 الليفي وتكون عبواهتا الداخلية من البالستيك أو رقائق الكرتون       ) 4C1  ،4C2  ،4D  ،4F  ،4G1  ،4H1  ،4H2(اخلارجية على صناديق    

  . كغ٢٥ مقدارهاذات كتلة صافية قصوى 
  .١-٢-١الوارد يف الفقرة " السوائل"تعريف   إذا كانت ال تفي باملعايري املبينة يفلصلبةتعامل السوائل اللزجة معاملة املواد ا  )ج(
  .  التنكاتيف حالة  لترا٦٠ً  )د(

  :اشتراطات إضافية
ال جيوز استخدام العبوات املعدنية، مبا فيها العبوات الداخلية للعبوات اجملمعة والعبوات اخلارجية للعبـوات اجملمعـة أو املركبـة إال                       -١

  .OP8 وOP7لطريقيت التعبئة 
ـ   كغ٠,٥  مقداره كعبوات داخلية ذات حمتوى أقصىيف العبوات اجملمعة، ال جيوز استخدام األوعية الزجاجية إال   -٢ أو  صلبة للمـواد ال

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

  .١١-٥-١-٤ و١٠-٥-١-٤األحكام الواردة يف الوفاء ب  أيضاًيلزم، )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ١منوذج رقم (
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP21      فـي حالـة بعض املواد الذاتية التفاعل من النوعB أو C    ٣٢٢٤ و٣٢٢٣ و٣٢٢٢و ٣٢٢١، اليت حتمل أرقـام األمـم املتحـدة 
 علـى التـوايل   OP6  طريقة التعبئـة    أو OP5 التعبئة   ة، تستخدم عبوة أصغر مما تسمح به طريق       ٣٢٣٤ و ٣٢٣٣ و ٣٢٣٢ و ٣٢٣١و
  ).٣-٢-٣-٢-٤-٢ و٧-١-٤ انظر(

PP22  ئة ب لطريقة التعاًـديول، وفق - ١،٣-نيتروبروبان-٢-برومو-٢ يعبأ، ٣٢٤١ رقم األمم املتحدة يف حالةOP6.  
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P600  توجيه التعبئة  P600  

  .٢٠١٧ و٢٠١٦ و١٧٠٠لتوجيه على أرقام األمم املتحدة ينطبق هذا ا
  :٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

ــة  ــوات اخلارجي ) 1A1 ،1A2 ،1B1 ،1B2، 1N1 ،1N2، 1H1 ،1H2 ،1D ،1G ،4A ،4B ،4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2: (العب
حواجز أو فواصل أو عبـوات       باستخدامكل منها عن اآلخر      ويفصل   ،تعبأ األصناف كل على حدة    . II أداء جمموعة التعبئة     ستوىمل املستوفية

  . أثناء ظروف النقل العاديةعن غري قصدداخلية أو مواد توسيد ملنع التسرب 
   كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى

  
P601 توجيه التعبئة  P601 
  : وإغالق العبوات بصورة حمكمة٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاءتالية شريطة  باستخدام العبوات اليرخص

   : كغ مكونة من١٥ أقصاهاعبوات جممعة ذات كتلة إمجالية   )١(
وتثبت ،   من سعتها   يف املائة  ٩٠وال متأل بأكثر من     ،  لتر ١القصوى   كمية حمتواها الصافية   أو أكثر،     واحدة داخلية زجاجية ة  وبع  •

،  أو االهتزاز أثنـاء النقـل      صدم بسبب ال  ها أو تراخي  ها وسيلة قادرة على منع تراجع     ة بأي  مادياً يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل إغالقها 
  وتوَضع كل عبوة على حدة يف

   ذلك يفالعبوات الزجاجية الداخلية، ومعبأة باإلضافة إىلحمتويات كامل ماصة تكفي المتصاص توسيد مادة أوعية معدنية مع   •
 4N أو 4B أو 4A أو 1G أو 1D أو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو 1A2 أو   1A1 نوعالعبوات خارجية من      •

  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو 
دة ماصة بكمية تكفي     لترات، ويغلف كل منها مبا     ٥، ال تتجاوز سعتها      أو بالستيكية  عبوات جممعة مكونة من عبوات داخلية معدنية        )٢(

أو  1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1  أو 1A2 أو   1A1نـوع   الاحملتويات ومبادة توسيد خاملة يف عبوات خارجية مـن          كامل  المتصاص  
1H1   1أوH2   1 أوD   1 أوG   4 أوA   4 أوB   4 أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG   4 أوH2     كغ ٧٥ أقصاها ذات كتلة إمجالية  .

ـ        وسيلة إغالق ثبت  ُتو.  من سعتها   يف املائة  ٩٠الداخلية بأكثر من    وال متأل العبوات       تثبيتـاً  ا كل عبوة من العبوات الداخلية يف مكاهن
  . أو االهتزاز أثناء النقلصدم بسبب الها أو تراخيها بأية وسيلة قادرة على منع تراجعمادياً

  :تتكون منعبوات   )٣(
  :عبوات خارجية  
 الشتراطات االختبار الـواردة      وفقاً خمتربة) 1H2 أو   1H1 أو 1A2 أو   1A1(ية مزودة بغطاء قابل للرتع      أسطوانات بالستيكية أو فوالذ     

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

  :خليةعبوات دا  
 بالعبوات املفـردة،    املتعلقة ١-٦يف اشتراطات الفصل    ستو، ت )6HA1 أو   1H1 أو   1N1 أو   1B1 أو   1A1(أسطوانات وعبوات مركبة      

  :الشروط التاليةب رهناً
  ؛)ضغط مانومتري( بار ٣درويل عند مستوى ضغط ال يقل عن يُيجرى اختبار الضغط اهل  )أ(
   بار؛ ٠,٣٠  قدرهالتصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبارييت يف مرحلُيجرى اختبار منع التسرب و  )ب(
ُتعزل العبوات الداخلية عن األسطوانة اخلارجية باستخدام مادة توسيد خاملة خمففة للصدمات حتيط بالعبوة الداخليـة مـن       و  )ج(

  مجيع اجلوانب؛
  ؛ لترا١٢٥ًتتجاوز سعة العبوات الداخلية وال   )د(
  : من نوع السدادة اللولبية، كما يليقوسائل اإلغالتكون و  )ه(

 أو االهتزاز   صدم بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب ال           مادياً  يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل اإلغالق تثبَّت    '١'
  أثناء النقل؛

  .تزوَّد السدادة خبتمو  '٢'
أعاله على فترات ال تتجـاوز سـنتني        ) ب( وفقاً للفقرة     دورياً للعبوات الداخلية اختبار لالستيثاق من عدم التسرب        وجيرى  )و(

  ؛  السنةونصف
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P601 تابع( توجيه التعبئة(  P601 

  :ويكتب على العبوات اخلارجية والداخلية حبروف واضحة ومقروءة على الدوام  )ز(
  الذي مت فيه االختبار األول وآخر اختبار دوري؛) الشهر، السنة (التاريخ  '١'
  . القائم باالختبارات وعمليات التفتيش أو الرمز املرخص لـهاسم الطرف   '٢'

وختـضع األوعيـة الختبـار بـدئي مث     . ٦-٣-١-٤ استخدام أوعية الضغط شريطة استيفاء األحكام العامـة الـواردة يف       ميكن  )٤(
تـزود  وقـد ال  . )ضـغط مـانومتري   ( ) بـار  ١٠( ميغاباسـكال    ١ سنوات عند ضغط ال يقل عـن         ١٠الختبارات دورية كل    

وكل وعاء ضغط حيتوي على سـائل مسـي باالستنـشاق تركيـزه القاتـل للنـصف          . أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط     
  :يغلق بسدادة أو صمام يستويف ما يلي) جزء من املليون( ٣م/ مل٢٠٠يقل عن أو يساوي ) ٥٠ت ق (

 على حتمل ضغط اختبار وعاء الـضغط     ةء الضغط وقادر   بوعا ةمباشرُتثّبت   ة مستدق يكون لكل سدادة أو صمام وصلة ملولبة        )أ(
   أو تسرب؛عطبدون حدوث 

 األكالة، ميكن أن يكون الصمام       ولـه حاجز غري مثقب؛ غري أنه يف حالة املواد         شيةيكون كل صمام من النوع غري املزود حب         )ب(
الق حبشية مربوطة جبسم الصمام أو وعاء       من النوع املزود حبشية ذات جمموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء حمكم اإلغ             

  الضغط ملنع فقدان املادة أثناء التعبئة أو بعدها؛
   الصمامات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وحبشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛خمارجتزود   )ج(
املخارج، واملواد الساّدة واحلـشايا متوافقـة       تكون املواد اليت تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية             )د(

  .بينها ومع احملتويات فيما
 مم وكل وعـاء ضـغط غـري جمهـز حبمايـة             ٢,٠وينقل يف عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل مسك جداره يف أية نقطة عن               

  .وال ُتربط أوعية الضغط بأنبوب جتميع متشعب أو توصيالت فيما بينها. لصماماته
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P602  التعبئةتوجيه  P602 
  : وإغالق العبوات بصورة حمكمة٣-١-٤ و١-١-٤ األحكام العامة الواردة يف استيفاء باستخدام العبوات التالية شريطة يرخص

  : مكونة من، كغ١٥ أقصاهاكتلة إمجالية بعبوات جممعة   )١(
وتثبت ،   من سعتها   يف املائة  ٩٠مأل بأكثر من    ُت لتر، وال    ١قصوى  ال كميةُ حمتواها الصافية  عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر،         •

 . أو االهتـزاز أثنـاء النقـل   صدم بسبب الها أو تراخي ها وسيلة قادرة على منع تراجع     ة بأي  مادياً يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل إغالقها 
  وتوضع كل عبوة على حدة يف

العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ باإلضـافة إىل       يات  حمتوكامل   المتصاص   كميتها كافية  ،ماصةتوسيد  أوعية معدنية مغلفة مبادة       •
  ذلك يف 

 4N  أو4B أو 4A أو  1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1نوع  المن  عبوات خارجية     •
  .4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1أو 

 يغلف كل منها مبادة ماصة بكمية تكفي المتصاص احملتويـات ومبـادة             تيكية أو بالس  عبوات جممعة مكونة من عبوات داخلية معدنية        )٢(
 أو  4A أو   1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1نوع  التوسيد خاملة يف عبوات خارجية من       

4B   4 أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG  4 أوH2  ٩٠وال متأل العبوات الداخلية بأكثر من .  كغ٧٥ أقصاهاذات كتلة إمجالية 
 أو هـا  بأية وسيلة قادرة على منع تراجع مادياً  تثبيتاً ا كل عبوة من العبوات الداخلية يف مكاهن       وسيلة إغالق ثبت  ُتو.  من سعتها  يف املائة 
  .ات لتر٥وال تتجاوز السعة القصوى للعبوات الداخلية .  أو االهتزاز أثناء النقلصدم بسبب الهاتراخي

  :، مع استيفاء الشروط التالية)6HH1 أو 6HA1 أو 1H1 أو 1N1 أو 1B1 أو 1A1(أسطوانات وعبوات مركبة   )٣(
  ؛)ضغط مانومتري( بار ٣ُيجرى اختبار الضغط اهليدرويل عند مستوى ضغط ال يقل عن   )أ(  
  ؛ بار٠,٣٠  قدره ريُيجرى اختبار منع التسرب يف مرحليت التصميم واإلنتاج عند مستوى ضغط اختبا  )ب(  
  : من نوع السدادة اللولبية، كما يليوسائل اإلغالقتكون   )ج(  

 أو االهتـزاز    صدم بأية وسيلة قادرة على منع تراجعها أو تراخيها بسبب ال           مادياً  يف مكاهنا تثبيتاً   وسائل اإلغالق تثبَّت    '١'
  أثناء النقل؛

  .تزوَّد السدادة خبتمو  '٢'
 ١٠وختضع األوعية الختبار أويل مث الختبارات دورية كـل          . ٦-٣-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف      شريطة  ،  أوعية الضغط   )٤(

. وقد ال تزود أوعية الضغط بأية وسيلة لتخفيف الضغط        ). ضغط مانومتري ( ) بار ١٠( ميغاباسكال   ١سنوات عند ضغط ال يقل عن       
 ٣م/ مـل ٢٠٠يقل عن أو يـساوي    ) ٥٠ت ق (ق تركيزه القاتل النصفي     ويغلق وعاء الضغط الذي حيتوي على سائل مسي باالستنشا        

  :بسدادة أو صمام يستويف ما يلي
يكون لكل صمام أو سدادة وصلة ملولبة مستدقة مثبتة مباشرة بوعاء الضغط وقادرة على حتمل ضغط اختبار وعاء الضغط                     )أ(

  دون حدوث عطب أو تسرب؛
شية وله حاجز غري مثقب؛ غري أنه يف حالة املواد األكالة، ميكن أن يكون الـصمام                يكون كل صمام من النوع غري املزود حب         )ب(

من النوع املزود حبشية ذات جمموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء حمكم اإلغالق حبشية مربوطة جبـسم الـصمام أو                     
  وعاء الضغط ملنع فقدان املادة أثناء التعبئة أو بعدها؛

  ات بسدادات صلبة ملولبة أو أغطية صلبة ملولبة وحبشية خاملة تكفل إحكام األوعية؛ تزود خمارج الصمام  )ج(
تكون املواد اليت تتكون منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات وأغطية املخارج، واملواد الساّدة واحلشايا متوافقة                 )د(

  .فيما بينها ومع احملتويات
.  مم وكل وعاء ضغط ال تتوفر محاية لصماماته        ٢,٠ مسك جداره يف أية نقطة عن        وينقل يف عبوات خارجية كل وعاء ضغط يقل         

    .وال تربط أوعية الضغط بأنبوب جتميع متشعب أو توصيالت فيما بينها
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P620 توجيه التعبئة  P620 

  .٢٩٠٠ و٢٨١٤ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 
  :٨-١-٤حكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف  استيفاء األشريطة بالعبوات التالية يرخص

  : تبعاً لذلكاعتمدت واليت ٣-٦ستويف اشتراطات الفصل تفيما يلي عناصر العبوات اليت 
  :عبوة داخلية تتألف من  )أ(

  ؛املانعة للتسربوعاء أو أكثر من األوعية األولية   '١'
  ؛ للتسربمانعةعبوة ثانوية   '٢'
األوعيـة   (احملتويات وتوضع بني الوعـاء األويل     كامل  مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص      ة املواد املعدية الصلبة،     باستثناء حال   '٣'

على حدة أو فـصلها     ها  لف كل من   وبني العبوة الثانوية؛ ويف حالة وضع عدة أوعية أولية يف عبوة ثانوية واحدة، جيب                )األولية
  على النحو الذي مينع تالمسها؛

  .صلبةارجية عبوة خ  )ب(
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

  . مم١٠٠ عن احلد األدىن لبعدها اخلارجي وجيب أال يقل
  :اشتراطات إضافية

وجيـوز أن   . أنواع من البضائع غري املتصلة هبا     على  وي  تمواد معدية مع عبوات داخلية حت     على  اليت حتتوي   ال جتمع العبوات الداخلية       -١
 جليـد   على ؛ وجيوز أن حيتوي الغالف الشامل     ٢-١-٥ و ١-٢-١تغلف الطرود الكاملة بغالف شامل وفقاً لألحكام الواردة يف          

  .جاف
  :ملة اليت تتطلب تعبئة خاصة، تنطبق االشتراطات اإلضافية التاليةباستثناء الشحنات غري العادية مثل األعضاء الكا  -٢

من الزجاج أو املعـدن أو مـن   األولية تكون األوعية . املواد اليت تشحن يف درجة احلرارة احمليطة أو يف درجة حرارة أعلى   )أ(
حلرارة، أو سدادة ذات جوانـب      وتتوافر وسيلة إجيابية لضمان إحكام اإلغالق دون أي تسرب، مثل اللحام با           . البالستيك

   مثل شريط البارافني أو وسيلة إغالق مصنَّعة؛،ويف حالة استخدام األغطية اللولبية جيب إحكامها بشريط الصق. مطوقة
الثانوية أو كبديل   ) العبوات( جاف أو أية مادة للتربيد حول العبوة         جليد أو   جليديوضع  . املواد اليت تشحن مربدة أو جممدة       )ب(

توضـع  و. ٣-٣-٦ك يف عبوة شاملة تضم واحداً أو أكثر من الطرود الكاملة توضع عليها عالمات وفقـاً للفقـرة                   لذل
، تكون العبـوة    اجلليدوإذا استخدم   .  اجلاف اجلليد أو   اجلليددعامات داخلية لتأمني العبوات الثانوية يف وضعها بعد ذوبان          

 اجلاف، تسمح العبوة اخلارجية أو العبوة اجملمعة بتسرب غاز       اجلليداستخدم  وإذا  . انعة للتسرب اخلارجية أو العبوة اجملمعة م    
  ويكون كل من الوعاء األويل والعبوة الثانوية سليماً عند درجة حرارة مادة التربيد املستخدمة؛. ثاين أكسيد الكربون

 ،رة على حتمل درجات حرارة منخفضة جداً      تستخدم أوعية أولية من البالستيك قاد     . املواد اليت تنقل يف النتروجني السائل       )ج(
 ويلزم يف معظم احلاالت هتيئتها لكل وعـاء     ،وتكون العبوة الثانوية قادرة كذلك على حتمل درجات حرارة منخفضة جداً          

ويظل كل من الوعاء األويل والعبوة     . وال بد كذلك من استيفاء الشروط الالزمة لشحن النتروجني السائل         . أويل على حدة  
  ؛وية سليماً عند درجة حرارة النتروجني السائلالثان

 أو أوعيـة زجاجيـة   خمتومـة بالنـار   زجاجية أمبوالت يف أوعية أولية تكون عبارة عن     اجملفَّدة أن تنقل املواد      أيضاً ميكن  )د(
  . إحكام معدنيةحلقاتذات بسدادات مطاطية 

ويل والعبوة الثانوية قادرين، دون أي تسرب، على حتمل ضغط داخلـي    وأياً كانت درجة احلرارة املتوخاة للشحنة، يكون الوعاء األ          -٣
س فوق  °٥٥س حتت الصفر و   °٤٠يتراوح بني   رارة يف مدى    ــ كيلوباسكال ودرجات ح   ٩٥حيدث فارقاً يف الضغط ال يقل عن        

  .الصفر
وة، إال إذا كانت هذه ضرورية السـتدامة املـواد    مع البضائع اخلطرة األخرى يف نفس العب٢-٦ال ُتعبَّأ املواد املُعدية العائدة للشعبة    -٤

 أو  ٣ يف الرتبة    درجة مل أو أقل من البضائع اخلطرة امل       ٣٠وجيوز تعبئة كمية    . املعدية أو موازنتها أو منع احنطاطها أو حتييد أخطارها        
طرة الشتراطات إضافية مما ورد     وال ختضع هذه الكميات القليلة من البضائع اخل       .  يف كل وعاء أويل حيتوي على مواد معدية        ٩ أو   ٨

  يف هذه الالئحة التنظيمية، إذا متت تعبئتها وفقا ملا نص عليه توجيه التعبئة هذا
  .٧-٣-١-٤جيوز للسلطة املختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املواد احليوانية وفقاً ألحكام الفقرة   -٥
  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

84 

P621 توجيه التعبئة  P621 
  .٣٢٩١لى رقم األمم املتحدة ينطبق هذا التوجيه ع

باسـتثناء مـا ورد يف      ،  ٣-١-٤ و ١-١-٤ اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف           شـريطة العبـوات التاليـة     استخدام   ب يرخص
١٥-١-١-٤:  
  :بقدرة العبوة على االحتفاظ بالسوائلرهناً رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي المتصاص جممل كمية السائل املوجودة و )١(

 )1A2، 1B2، 1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  . للمواد الصلبةIIمستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات 
  :كميات أكرب بالسائلعلى لطرود اليت حتتوي يف حالة ا )٢(

  )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

 ،6HA1، 6HB1، 6HG1، 6HH1 ،6HD1، 6HA2، 6HB2، 6HC ،6HD2،6HG2  ،6HH2، 6PA1(عبوات مركبة 
6PB1 ،6PG1 ،6PD1 ،6PH1، 6PH2، 6PA2، 6PB2 ،6PC ،6PG2 ،6PD2( 

  .مواد السائلة للIIمستوى أداء جمموعة التعبئة وجيب أن تستويف العبوات 
  :اشتراط إضايف

حتتفظ بالسوائل يف ظـروف     و  االنثقاب مقاومة  قادرة على    ، من قبيل الزجاج املكسور واإلبر     ،تكون العبوات املخصصة الحتواء أشياء حادة     
  .١-٦ املبينة يف الفصل األداءاختبار 

  
P650 توجيه التعبئة  P650 

  .٣٣٧٣ األمم املتحدة رقمينطبق هذا التوجيه على 
نوعية جيدة ومتينة مبا فيه الكفاية لتحمل الصدمات واحلموالت أثناء ظروف النقل العادية، مبا يف ذلك نقـل                  ذات  تكون العبوات     )١(

البضائع فيما بني وحدات النقل وبني وحدات النقل وخمازن البضائع، باإلضافة إىل حتريك للبضائع من منصات رفعها وإنزاهلـا أو                    
وجيب بناء العبوات وإغالقها بطريقة متنع فقدان حمتوياهتا عنـد إعـدادها            . معة متهيداً ملناولتها اليدوية أو اآللية الحقاً      من العبوة اجمل  

  .للنقل نتيجة لالهتزاز أو تغريات درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط يف ظروف النقل العادية
 :تتألف العبوة من ثالثة مكونات  )٢(

  ؛وعاء أويل  )أ(
  ؛ عبوة ثانويةو  )ب(
  .عبوة خارجيةو  )ج(

  .وتكون العبوة الثانوية أو العبوة اخلارجية صلبة
جيب تعبئة األوعية األولية يف العبوات الثانوية بطريقة حتول دون كسرها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب حمتوياهتا إىل العبوة الثانويـة                        )٣(

وجيب، يف حالة تسرب احملتويات، أال      . ية يف العبوات اخلارجية مبادة توسيد مناسبة      وجيب تأمني العبوات الثانو   . يف ظروف النقل العادية   
   .يؤثر هذا تأثرياً كبرياً على اخلواص الوقائية ملادة التوسيد أو العبوة اخلارجية

ألغراض النقل، توضع العالمة املبينة أدناه على السطح اخلارجي للعبوة اخلارجية             )٤(
وتكون العالمة بـشكل    . مقروءةير، وتكون واضحة و   فوق خلفية ذات لون مغا    

 مم وال يقل مسك اخلط عن       ٥٠وال يقل طول ضلعه عن       °٤٥مربع قائم بزاوية    
ويوضع االسـم الرمسـي    .  مم ٦ مم، وال يقل ارتفاع احلروف واألرقام عن         ٢

 "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B ":املستخدم فـي النقـل  
  .على العبوة اخلارجية جبوار العالمة املربعة" اءمادة بيولوجية، الفئة ب"

  
  
 

الوارد يف الطبعة املنقحة السابعة عـشرة      P650من توجيه التعبئة    ) ٤(تطبيق العالمة املبينة يف الفقرة      يف   االستمرار    جيوز : مالحظة
 .٢٠١٦سمرب دي/ كانون األول٣١للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت 

 تابع على الصفحة التالية
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P650 تابع( توجيه التعبئة( P650 
  . مم كحد أدىنX١٠٠ ١٠٠ األقل من أوجه العبوة اخلارجية تكون أبعاد وجه واحد على  )٥(
  علـى النحـو املـبني يف       ٣-٥-٣-٦تـاز بنجـاح اختبـار الـسقوط الـوارد يف            جت على أن    ةقادرعبوة املستكملة   كون ال ت  )٦(

 وال يكون هناك تسرب من الوعاء أو األوعية األولية بعد التتـابع املناسـب               . متر ١,٢ارتفاع  عند    من هذه الالئحة   ٢-٥-٣-٦
  .الختبارات السقوط، وتظل األوعية حممية مبادة ماصة، عند االقتضاء، يف العبوات الثانوية

  يف حالة السوائل  )٧(
  ؛ انعة للتسربولية متكون األوعية األ  )أ(
  ؛انعة للتسربتكون العبوة الثانوية م  )ب(
  وإذا وضعت عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانوية وحيدة، جيب لف كل منها على حدة أو فصلها ملنع تالمسها؛  )ج(
كمية كافيـة المتـصاص     وتكون املادة املاصة ب   . والعبوة الثانوية ) األولية( األول   )األوعية (توضع مادة ماصة بني الوعاء      )د(

   للمادة السائلة مادة التوسيد أو العبوة اخلارجية للخطر؛انسكابحمتويات األوعية األولية حبيث ال يعرض أي كامل 
 ٩٥تكون األوعية األولية أو العبوات الثانوية قادرة على أن تتحمل، دون حدوث تسرب، ضغطاً داخلياً ال يقـل عـن                       )ه(

  ). بار٠,٩٥(كيلوباسكال 
  يف حالة املواد الصلبة  )٨(

  خيل؛نتكون األوعية األولية مانعة للت  )أ(
  تكون العبوة الثانوية مانعة للتنخيل؛   )ب(
  إذا وضعت عدة أوعية أولية هشة يف عبوة ثانوية وحيدة، جيب لف كل منها على حدة أو فصلها ملنع تالمسها؛  )ج(
يف الوعاء األويل أثناء النقل، تستخدم عبوة مناسبة للسوائل، مبا يف            بشأن وجود أو عدم وجود سائل متبق         الشك حالةيف    )د(

  . ذلك استخدام مواد ماصة
   اجلاف والنتروجني السائلواجلليد اجلليد: مدةيف حالة العينات املربدة أو اجمل  )٩(

وعنـد  . ٣-٥-٥ الفقـرة    شتراطات الواردة يف  اال اجلاف أو النتروجني السائل كمادة تربيد، تنطبق         اجلليدعند استخدام     )أ(
وجيب توفري دعامـات داخليـة      .  يوضع خارج العبوة الثانوية أو يف العبوة اخلارجية أو يف العبوة اجملمعة            اجلليد،استخدام  

لضمان بقاء العبوة الثانوية يف مكاهنا األصلي؛ وإذا استعمل اجلليد، جيب أن تكون العبوة اخلارجية او العبوة الشاملة مانعة                   
  ؛للتسرب

 عند درجة حرارة مادة التربيد املستخدمة، وكذلك درجات احلرارة ودرجات    نييكون الوعاء األويل والعبوة الثانوية سليم       )ب(
  .فقد التربيدعند الضغط اليت ميكن أن حتدث 

ضوح أو تستنسخ وتوضع     توضع العبوات يف عبوة شاملة، تكون عالمات العبوة اليت يقتضيها توجيه التعبئة هذا إما مرئية بو                عندما  )١٠(
  .على سطح العبوة اجملمعة

 ألي اشـتراطات    ، وفقاً لتوجيه التعبئة هـذا     يز بعالمات اليت تعبأ ومت  ،  ٣٣٧٣ املعينة حتت رقم األمم املتحدة    عدية  ال ختضع املواد امل     )١١(
  . التنظيميةأخرى يف هذه الالئحة

لء هذه العبوات   مل واضحة   عليماتتب) ، مثالً املريض(شخص الذي يعد العبوة     لا أو   لشاحَنا لتالونها ا و وموزع ات العبو وصانع زودي  )١٢(
  .إعداد العبوة للنقل بشكل صحيحللتمكني من  ،وإغالقها

 مع البضائع اخلطرة األخرى يف نفس العبوة، إال إذا كانت هذه ضرورية الستدامة املـواد                ٢-٦ال ُتعبَّأ املواد املُعدية العائدة للشعبة         )١٣(
 ٣ يف الرتبـة  درجة مل أو أقل من البضائع اخلطرة امل   ٣٠وجيوز تعبئة كمية    . ة أو موازنتها أو منع احنطاطها أو حتييد أخطارها        املعدي

وال ختضع هذه الكميات القليلة من البضائع اخلطرة الشتراطات إضافية مما           . ، يف كل وعاء أويل حيتوي على مواد معدية        ٩ أو   ٨أو  
  .توجيه التعبئة هذا ملا نص عليه ظيمية، إذا متت تعبئتها وفقاًورد يف هذه الالئحة التن

  اشتراط إضايف 
  .٧-٣-١-٤جيوز للسلطة املختصة أن ترخص باستخدام عبوات بديلة لنقل املواد احليوانية وفقاً ألحكام الفقرة 
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P800 توجيه التعبئة  P800 

  .٢٨٠٩ و٢٨٠٣ ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة
  .٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطةالعبوات التالية باستخدام  يرخص

  .٦-٣-١-٤يف الواردة شريطة استيفاء األحكام العامة  ضغطأوعية   )١(
   ؛اتلتر ٣ قوارير فوالذية أو زجاجات ذات وسائل إغالق ملولبة ال تتجاوز سعتهاأو   )٢(
  :التاليةعبوات جممعة تستويف الشروط  أو  )٣(

داخلية من زجاج أو معدن أو بالستيك جامد خمصصة الحتواء سوائل وال تتجـاوز كتلتـها                العبوات  أن تكون ال    )أ(
  ؛ كغ١٥الصافية 

  ؛حتشى العبوات الداخلية مبواد توسيد كافية ملنع الكسرأن   )ب(
اس مصنوعة من مادة متينة مانعـة للتـسرب   بطانات داخلية أو أكيعلى العبوات الداخلية أو العبوات اخلارجية     أن حتتوي     )ج(

بالكامل ملنعها من االرتشاح من العبوة بصرف النظـر عـن            باحملتوياتوغري منفذة للمحتويات، حتيط      لالنثقابومقاومة  
   وضعها؛موضعها أو اجتاه

  :العبوات اخلارجية والكتل الصافية القصوى التاليةاستخدام  بأن يرخص  )د(
  تلة الصافية القصوىالك  :العبوة اخلارجية  
  أسطوانات  
   كغ٤٠٠  ) 1A1،1A2(فوالذ   
   كغ٤٠٠   ) 1N1،1N2( غري الفوالذ أو األلومنيوم معدن آخر  
   كغ٤٠٠  ) 1H1،1H2(بالستيك   
   كغ٤٠٠  (1D)خشب رقائقي   
   كغ٤٠٠  (1G)  ليفيكرتون  
  صناديق  
   كغ٤٠٠  (4A)فوالذ   
   كغ٤٠٠   )4N(  أو األلومنيومالفوالذغري  معدن آخر  
   كغ٢٥٠  (4C1)خشب طبيعي   
   كغ٢٥٠  (4C2)خشب طبيعي جبدران مانعة للتنخيل   
   كغ٢٥٠  (4D)خشب رقائقي   
   كغ١٢٥  (4F)خشب معاد التكوين  
   كغ١٢٥  (4G) ليفي كرتون  
   كغ٦٠  (4H1) ممدد بالستيك  
   كغ١٢٥  (4H2) جامد بالستيك  

  :تعلق بالتعبئةيحكم خاص 
PP41      غاليوم عند درجات حرارة منخفضة للحفاظ عليه يف حالة صلبة متاماً،           عنصر ال ، عندما يلزم نقل     ٢٨٠٣دة  يف حالة رقم األمم املتح

ويف حالـة   .  جاف أو وسائل تربيد أخرى     جليدعلى   يف عبوة خارجية متينة مقاومة للماء حتتوي         ميكن وضع العبوات املذكورة آنفاً    
قادرة على مقاومة مادة التربيد كيميائياً وفيزيائياً،        املستخدمة يف تعبئة الغاليوم      نفاًاستخدام مادة مربدة، تكون مجيع املواد املذكورة آ       

ـ   اجلليدويف حالة استخدام    . نخفضة ملادة التربيد املستخدمة   املرارة  احلند درجات   وعلى مقاومة الصدم ع    أن تـسمح   ب   اجلاف، جي
  .طالق غاز ثاين أكسيد الكربونانالعبوة اخلارجية ب
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P801 جيه التعبئةتو  P801 

  .٣٠٢٨ أو ٢٧٩٥ أو ٢٧٩٤أرقام األمم املتحدة حتت ينطبق هذا التوجيه على البطاريات الكهربائية اجلديدة واملستخدمة املصنفة 
  :٣-١-٤و) ٣-١-١-٤باستثناء ( ١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةالعبوات التالية، يرخص باستخدام 

  ة؛بجية الصلالعبوات اخلار  )١(
  ضلعة؛املشبية اخلقفاص األ  )٢(
  . النقالةاتـنصامل  )٣(

  .صدأ أو بالستيكية قادرة على احتواء أي سائل سائبال ت املستخدمة سائبة يف صناديق بطاريات فوالذية بطاريات اخلزنوجيوز أيضاً نقل 
  :اشتراطات إضافية

  . الدارة الكهربائية البطاريات من قصرىحمُت  -١
  .فصل بينها طبقة من مادة غري موصلةتيف طبقات  محاية مناسبة املنّضدة البطاريات ىمحُت  -٢
  .ة فوقهاوضوع عناصر أخرى مزانوأ البطاريةل أطراف توصيل حمَّال ُت  -٣
  . قصد غرينعداخل العبوة  ملنع حركتها تثّبتتعبأ البطاريات أو   -٤
  

P802 توجيه التعبئة  P802 
  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  التالية العبواترخص باستخدام ي
  عبوات جممعة  )١(

 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو  1G أو   1Dأو   1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1: عبوات خارجية 
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2 :كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى .  

  . لترات١٠: اج أو بالستيك؛ السعة القصوىزج: عبوات داخلية
  عبوات جممعة  )٢(

 أو 4C2 أو 4C1 أو 4B أو 4A أو 1G أو 1Dأو  1H2أو  1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1: بوات خارجية ع
4D 4 أوF 4 أوG 4 أوH2: كغ١٢٥: الكتلة الصافية القصوى .  

  راً لت٤٠: معدن؛ السعة القصوى: عبوات داخلية
أو يف ) 6PD1 أو 6PB1 أو 6PA1(وعاء زجاجي يف أسطوانة من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلشب الرقائقي : عبوات مركبة  )٣(

 عبوة من    أو يف  )6PD2 أو   6PC أو   6PB2 أو   6PA2 (يف سلة من اخلوص     صندوق من الفوالذ أو األلومنيوم أو اخلشب أو       
  . لترا٦٠ً :السعة القصوى ؛)(6PH2 البالستيك اجلامد

  . لترا٢٥٠ً بسعة قصوى (1A1)أسطوانات من الفوالذ   )٤(
  .٦-٣-١-٤أوعية ضغط شريطة االلتزام باألحكام العامة يف   )٥(

  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة
PP79        نظر توجيـه   ، ا  يف املائة  ٨٥  وتقل عن      يف املائة  ٦٠، عندما تزيد نسبة فلوريد اهليدروجني على        ١٧٩٠يف حالة رقم األمم املتحدة

  .P001التعبئة 
  

P803 توجيه التعبئة  P803 
  .٢٠٢٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة بالعبوات التالية رخص باستخدامي
  ؛)1A2 ،1B2 ،1N2 ،1H2 ،1D ،1G(أسطوانات   )١(
  ؛)4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(صناديق   )٢(

  . كغ٧٥: الكتلة الصافية القصوى
تعبأ املواد كل منها على حدة ويفصل بينها باستخدام حواجز أو فواصل، أو عبوات داخلية، أو مواد توسيد ملنع التصريف غري املقـصود يف                        

  .ظل ظروف النقل العادية

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

88 

  
P804 توجيه التعبئة  P804 

  .١٧٤٤مم املتحدة ينطبق هذا التوجيه على رقم األ
  :  وأن تكون العبوات خمتومة حمكمة اإلغالق٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطة التالية يرخص باستخدام العبوات

  كغ،٢٥ اليت تبلغ كتلتها القصوى العبوات اجملمعة )١(
؛  من سـعتها    يف املائة  ٩٠مملوءة مبا ال يتجاوز      لتر، و  ١,٣  لكل منها  داخلية من الزجاج والسعة القصوى    ) عبوات(وتتألف من عبوة      •

 بصورة حمكمة بأي وسيلة متنع االنزياح أو اخللخلة بسبب الصدم أو االهتزاز أثناء النقل، وتوضع مفـردة                ) السدادات(تثبت السدادة   
  يف

) العبوات(حمتويات العبوة أوعية معدنية أو من البالستيك اجلامد جنباً إىل جنب مع مواد مبطنة وماصة تكفي المتصاص سائر                •
 1H2أو   1H1أو   1N2 أو   1N1  أو 1B2 أو   1B1 أو   1A2 أو   1A1الداخلية الزجاجية، مث تعبأ يف عبوات خارجية من األنواع          

  . 4H2 أو 4G أو 4F أو 4D أو 4C2 أو 4C1 أو 4N  أو4B أو 4A أو 1G أو 1Dأو 
 ٥فلزات أو فلوريد البويل فينيل إيدين اليت ال تتجاوز سعة كـل منـها               اليت تتألف من عبوات داخلية مصنوعة من         اجملمعةالعبوات   )٢(

 أو  1A1لترات واملعبأة فرادى مع مادة ماصة كافية المتصاص احملتويات، ومع مادة توسيد خاملة يف العبوات اخلارجية من األنـواع                    
1A2   1 أوB1   1 أوB2 1  أوN1   1 أوN2   1أوH1   1أوH2   1أوD   1 أوG   4 أوA   4 أوB 4  أوN   4 أوC1   4 أوC2   4 أوD   4 أوF   4 أوG 
 من سعتها، وتثبـت      يف املائة  ٩٠وجيب عدم ملء العبوات الداخلية أكثر من        .  كغ ٧٥وذات كتلة إمجالية قصوى مقدارها       4H2أو  

 سدادة كل عبوة بصورة حمكمة بأي وسيلة متنع زحزحة السدادة أو ارختاءها بسبب الصدم أو االهتزاز أثناء النقل؛
 : اليت تتألف من العبوات )٣(

  : عبوات خارجية  
، خمتربة وفقاً الشـتراطات االخـتبار     )1H2 أو   1H1 أو   1A2 أو   1A1(أسطوانات من الفوالذ أو البالستيك، ذات رأس قابلة للرتع          

ة الحتواء مـواد     بكتلة تناظر كتلة الطرد اجملمع، إما كعبوة مَعدَّة الحتواء عبوات داخلية، أو كعبوة مفردة معدَّ               ٥-١-٦الواردة يف   
  صلبة أو سوائل، ومعلَّمة بعالمات مناسبة؛

  : عبوات داخلية
 خبـصوص   ١-٦مستوفية لالشتراطات الواردة يف الفصل      ) 6HA1 أو   1H1 أو   1N1 أو   1B1 أو   1A1(أسطوانات أو عبوات مركبة     

  :العبوات املفردة، وختضع للشروط التالية
  ؛)ضغط مانومتري) (  بار٣( كيلوباسكال ٣٠٠ل عن جيرى اختبار ضغط هيدرويل عند ضغط ال يق  )أ(
  ؛) بار٠,٣( كيلوباسكال ٣٠جترى اختبارات منع التسرب يف مرحليت التصميم واإلنتاج عند ضغط   )ب(
تكون معزولة عن األسطوانة اخلارجية باستخدام مادة توسيد خاملة خمففة للصدمات حتيط بالعبوة الداخليـة مـن مجيـع             )ج(

  اجلوانب؛
   لتراً؛١٢٥ تتجاوز سعتها ال  )د(
  :تكون وسائل اإلغالق من نوع ملولب وتكون  )ه(

حمكمة اإلغالق بأي وسـيلة ميكنـها منـع تزحـزح الـسدادة أو تراخيهـا بـسبب الـصدم أو االهتـزاز                         '١'
  أثناء النقل؛

 مزودة بغطاء خمتوم؛  '٢'
على فترات  ) ب(ار منع التسرب وفقاً ملا هو مبني يف         ختضع العبوات اخلارجية والداخلية بصفة دورية لفحص داخلي واختب          )و(

  ال تتجاوز سنتني ونصف السنة؛
  :حتمل العبوات اخلارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة  )ز(

  ؛)تبني التواريخ بالشهر والسنة(تاريخ االختبار األويل وآخر اختبار وفحص دوريني للعبوة الداخلية   '١'
  الختبارات أو عمليات الفحص أو الرمز املرخص لـه؛اسم اخلبري الذي جيري ا  '٢'

 .٦-٣-١-٤ شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف أوعية الضغط، )٤(
ضـغط  ) ( بـار  ١٠( ميغا باسكال    ١ سنوات عند ضغط ال يقل عن        ١٠ختضع الختبار ضغط بدئي واختبار دوري كل          )أ(

  ؛)مانومتري
 منع التسرب على فترات ال تتجاوز سنتني ونصف السنة؛ختضع بصفة دورية لفحص داخلي واختبار   )ب(
  جيوز أن تكون غري جمهزة بأي أداة لتخفيف الضغط؛   )ج(
  جمهزة بأداة إغالق ثانوية؛) صمامات(جيب أن تكون كل عبوة ضغط مغلقة بسدادة أو صمام   )د(
للتـسرب واحلـشايا      واملواد املانعة    جيب أن تكون مواد صنع وعاء الضغط والصمامات والسدادات وكبسوالت التنفيس            )ه(

  .مالئمة بعضها لبعض وللمحتويات
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P805 توجيه التعبئة P805 

 .٣٥٠٧ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
 األحكام اخلاصة املتعلقة بالتعبئة الواردة يف و٣- ١- ٤و ١- ١- ٤األحكام العامة الواردة يف يرخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء 

 :٧- ١- ٩- ١- ٤و ٤- ١- ٩- ١- ٤و ٢- ١- ٩- ١- ٤
 :عبوات تتكون من

  وعاء أو أكثر من األوعية األولية املعدنية أو البالستيكية؛ يف  )أ(  
 عبوة أو أكثر من العبوات الصلبة املانعة للتسرب؛ يف  )ب(  
 :عبوة خارجية صلبة  )ج(  

  ؛)1A2 ،1B2 ،1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 
 ؛)4A ،4B،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2(صناديق 
 .)3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  :اشتراطات إضافية
األولية يف العبوات الثانوية بطريقة حتول دون كسرها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب حمتوياهتا الداخلية جيب تعبئة األوعية   - ١

ويف . متنع احلركة عبوات اخلارجية مبادة توسيد مناسبةوجيب تأمني العبوات الثانوية يف ال. إىل العبوة الثانوية يف ظروف النقل العادية
  على النحو الذي مينع تالمسها؛على حدة أو فصلها ها لف كل منحالة وضع عدة أوعية أولية يف عبوة ثانوية واحدة، جيب 

  ؛٢- ٥- ٤- ٢- ٧- ٢ألحكام الواردة يف جيب أن تستويف احملتويات ا  - ٢
 .٤- ٤- ٦جيب استيفاء األحكام الواردة يف   - ٣

  :حكم خاص متعلق بالتعبئة
  .٢- ١١- ٤- ٦ و٥- ٣- ٢- ٧- ٢يف حالة املواد االنشطارية بكميات مستثناة، جيب استيفاء احلدود املبينة يف 

  
P900 توجيه التعبئة  P900 

  .٢٢١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :٣-١-٤ و١-١-٤واردة يف استيفاء األحكام العامة الشريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
  ؛ أوP002توجيه التعبئة املرخصة يف العبوات   )١(
  . كغ٥٠بكتلة صافية قصوى ) 5M2 أو 5M1 أو 5L3 أو 5L2 أو 5L1 أو 5H4 أو 5H3 أو 5H2 أو 5H1(أكياس   )٢(

  .هلواء الطليق إىل احلد األدىنمغلقة مع تقليل حيز اشاحنة ه يف وحدات نقل تعبئت يف حالة  السمك بدون عبوةجريشوجيوز أيضاً نقل 
  

P901 توجيه التعبئة  P901 
  .٣٣١٦ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

 :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام الواردة يف شريطة العبوات التالية رخص باستخدام ي
 )1A1، 1A2، 1B1، 1B2 ،1N1، 1N2، 1H1، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A1، 3A2، 3B1، 3B2،3H1 ، 3H2(تنكات 

وإذا  ).٢٥١، احلكم اخلاص ١-٣-٣انظر ( ككل اللوازم جملموعة خصصةالعبوات مستوى األداء املناسب جملموعة التعبئة املجيب أن تستويف 
موعة تعبئة، جيب أن تستويف العبـوات مـستوى أداء          كانت جمموعة اللوازم حتتوي على بضائع خطرة فقط مل ختصص هلا أي جم            

  .IIجمموعة التعبئة 
  .مستعمل كمربِّد) جليد جاف(، باستثناء كتلة أي ثاين أكسيد الكربون، جامد،  كغ١٠ :الكمية القصوى للبضائع اخلطرة لكل عبوة خارجية

  :اشتراط إضايف
 محايتها من املواد األخـرى      ب وجي ، غراماً ٢٥٠ مل أو    ٢٥٠ات داخلية ال تتجاوز      يف عبو  لوازم جمموعة   داخلتعبأ البضائع اخلطرة املوجودة     

     . عليهااجملموعة ملتاليت تش
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P902 توجيه التعبئة  P902 
  .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام الواردة يف شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
  : املعباةالسلع

 )1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 
  )4A، 4B، 4N، 4C1، 4C2، 4D، 4F، 4G، 4H1، 4H2(صناديق 
  )3A2، 3B2 ،3H2(تنكات 

  .III العبوات مستوى أداء جمموعـة التعبئةجيب أن تستويف 
  . ل العادية قصد يف ظروف النقعن غري تفاعلهاعلى حنو مينع حركة السلع ويتم تصميم وبناء العبوات 

  :السلع غري املعباة
  . التجميعمنشأةمن مكان صنعها إىل  ات أو حاوياتشاحن يف وسائل مناولة خمصصة أو غري معبأة السلع نقلجيوز أيضاً 

  :اشتراط إضايف
  .ملواد اليت حتتويها هذه األوعيةاملتعلقة باالسلطة املختصة مستوفية الشتراطات تكون أوعية الضغط 
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P903 ه التعبئةتوجي  P903 
  ٣٤٨١ و٣٤٨٠و ٣٠٩١ و٣٠٩٠ األمم املتحدة أرقامينطبق هذا التوجيه على 

  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة العبوات التاليةيرخص باستخدام 
  :يف حالة اخلاليا والبطاريات  )١(

 )1A2، 1B2 ،1N2، 1H2، 1D، 1G(أسطوانات 

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

من العطب الذي ميكن أن تسببه احلركة أو وضـع           حبيث توفر احلماية للخاليا أو البطاريات        بطاريات يف عبوات   ال وأاليا  اخل تعبأ
  .اخلاليا أو البطاريات داخل العبوة

  .IIالعبوة مستوى أداء جمموعة التعبئة جيب أن تستويف 
،  كغ أو أكثر   ١٢ ، كتلته  ففي حالة اخلاليا أو البطاريات اليت تستخدم غالفاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات            ،ذلك وباإلضافة إىل   )٢(

  :أو جمموعات هذه اخلاليا أو البطاريات
  ؛عبوات خارجية قوية  )أ(
  ؛)املثال  ل مغلقة متاماً أو حماطة بألواح خشبية على سبيصناديق شحن( واقيةأغلفة   )ب(
  .صوان أو وسائل مناولة أخرى  )ج(

  . موضوعة فوقهاأخرى عناصرثقل  البطاريةأطراف توصيل وال حتّمـل  حركة غري مقصودة، ةتثبت اخلاليا أو البطاريات ملنع أي
  .٣-١-١-٤ تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف الفقرة أنوال بد من 

  :ملعبأة مع املعدات أو البطاريات ااخلاليايف حالة   )٣(
  من توجيه التعبئة هذا، مع وضعها بعد ذلك مع املعدات يف عبوة خارجية؛) ١(عبوات مستوفية لالشتراطات الواردة يف الفقرة 

) ١(أو عبوات تغلف اخلاليا أو البطاريات متاماً، مع وضعها بعد ذلك مع املعدات يف عبوة تستويف االشتراطات الواردة يف الفقرة                     
  .جيه التعبئة هذامن تو

  . حركة داخل العبوة اخلارجيةةتثبت املعدات ملنع أي
 أيونات الليثيـوم  أو من فلز الليثيوماجلهاز الذي يستلزم اخلاليا أو البطاريات من    " معدات"ألغراض توجيه التعبئة هذا، تعين كلمة       

  .الذي يعبأ معها لتشغيله
  : املعداتيف حالة اخلاليا أو البطاريات املركبة يف  )٤(

وتصنع بطريقة  .العبوة واالستخدام املقصود منها   سعة  عبوات خارجية قوية تصنع من مادة ذات قوة وتصميم مالئمني يتناسبان مع             
  .٣-١-١-٤وليس من الضروري أن تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف الفقرة . حتول دون التشغيل العرضي يف أثناء النقل

  . الكبرية للنقل غري معبأة أو على صوان إذا كانت املعدات توفر احلماية املكافئة للخاليا أو البطاريات املركبة فيها تقدمي املعداتوميكن
اليت ليست لديها القدرة على توليـد       ي والساعات وأجهزة قياس درجات احلرارة       الراديوبطاقات التعرف   وجيوز نقل أجهزة مثل     

وعندما تكون هذه األجهزة نشطة، جيـب أن تـستويف          . صد يف عبوات خارجية متينة    انبعاث خطري للحرارة، وهي نشطة عن ق      
  .املعايري احملددة لإلشعاع الكهرمغنطيسي لضمان عدم تسبب تشغيل اجلهاز يف تداخل مع نظم تشغيل الطائرات

  :اشتراط إضايف
  .ئيةالدارة الكهربا  قصر البطاريات من اخلاليا أو محايةجيب
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P904 لتعبئةتوجيه ا  P904 

  .٣٢٤٥ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :العبوات التاليةرخص باستخدام ي
 واملصممة حبيـث    ٣-١-٤و ٨-١-١-٤ و ٤-١-١-٤ و ٢-١-١-٤ و ١-١-١-٤ألحكام العامة الواردة يف     ل العبوات املستوفية   )١(

 مصنوعة من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئمـني           وُتستخدم عبوات خارجية  . ٤-١-٦تفي باشتراطات البناء الواردة يف      
وحني يستعمل توجيه التعبئة هذا لنقل عبوات داخلية من عبوات جمّمعة، جيـب             . يتناسبان مع سعة العبوة واالستخدام املقصود منها      

  .اندفاق شيء منها عن غري قصد أثناء ظروف النقل العادية ال حيدثتصميم وبناء العبوة حبيث 
  :ما يليولكنها تستويف  ،٦ اليت ال يلزم استيفاؤها الشتراطات اختبار العبوات الواردة يف اجلزء العبوات  )٢(

  : علىملتعبوة داخلية تش  )أ(
  ؛السوائل أو لتنخيل اجلوامد مانعة لتسرب  مع عبوة ثانوية، تكون مجيعهاوعاء أو أكثر من األوعية األولية  '١'
  بكمية تكفـي المتـصاص     ،والعبوة الثانوية  )األوعية األولية ( بني الوعاء األويل     ،ادة ماصة ميف حالة السوائل، توضع       '٢'

للمادة السائلة عن اإلضرار بسالمة مواد التوسيد أو إعطاب العبوة           حمتويات األوعية األولية، حبيث ال يسفر أي اندفاق       
  ؛اخلارجية

  ؛ ملنع تالمسها أو فصلهاكل منها على حدة جيب لف ،يدةوحيف عبوة ثانوية هشة يف حالة وضع عدة أوعية أولية   '٣'
  . مم١٠٠ عن ية اخلارج أصغر أبعادهاارجية مبتانة مالئمة لسعتها وكتلتها والغرض من استخدامها، وال يقلاخلعبوة تكون ال  )ب(

. مقـروءة  لون مغاير، وتكون واضـحة و       فوق خلفية ذات   ،ألغراض النقل، توضع العالمة املبينة أدناه على السطح اخلارجي للعبوة اخلارجية          
 مم، وال يقل ارتفـاع احلـروف        ٢ مم وال يقل مسك اخلط عن        ٥٠وال يقل طول ضلعه عن       °٤٥وتكون العالمة بشكل مربع قائم بزاوية       

  . مم٦واألرقام عن 
  
  
  
  
 

 

الوارد يف الطبعة املنقحة السابعة عشرة  P904من توجيه التعبئة ) ٢(تطبيق العالمة املبينة يف الفقرة يف   االستمرار  جيوز    :مالحظة
  .٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية، حىت 

  :اشتراط إضايف
    واجلليد اجلاف والنتروجني السائلاجلليد

يف حالة استعمال اجلليد، جيب     . ٣-٥-٥يق االشتراطات  الواردة يف      جيب تطب  كمادة تربيد،     اجلليد اجلاف أو النتروجني السائل     عند استخدام 
وجيب توفري دعائم داخلية تضمن ثبات العبوات الثانويـة يف وضـعها            . وضعه خارج العبوة الثانوية أو يف العبوة اخلارجية أو يف عبوة شاملة           

  .ة اجملمعة مانعة للتسربويف حالة استعمال اجلليد، جيب أن تكون العبوة اخلارجية أو العبو. األصلي
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P905 توجيه التعبئة  P905 

  .٢٩٩٠ و٣٠٧٢ينطبق هذا التوجيه على رقمي األمم املتحدة 
 السـتيفاء العبـوات     ولكن دون حاجة  ،  ٣-١-٤ و ١-١-٤ الواردة يف    ةاستيفاء األحكام العام  شريطة  أية عبوة مالئمة    رخص باستخدام   ي

  . ٦لالشتراطات الواردة يف اجلزء 
، )كما هو احلال بالنسبة لقوارب اإلنقـاذ (لألحوال اجلوية مقاومة ة ب أو حتتويها أغلفة خارجية صلها اإلنقاذ حبيث تتضمن   أجهزةدما تصنع   وعن

  .جيوز نقلها بدون تعبئة
  :اشتراطات إضافية

  :، وباإلضافة إىل ذلكغري املقصودة  ملنع حركتهاثبيتهاتب  اإلنقاذ كمعدات يف أجهزةتواةمجيع املواد والسلع اخلطرة احملتؤّمـن   -١
  ؛ الليفي يف عبوات داخلية من البالستيك أو الكرتون١ تعبأ أدوات اإلشارة من الرتبة  )أ(
 يف أسطوانات مطابقة للمواصفات اليت حتددها السلطة املختصة، وميكن وصلها جبهـاز           ) ٢-٢ الشعبة(وضع الغازات   وت  )ب(

  ؛اإلنقاذ
 ملنـع أي    ؤّمــن  وت ،يـاً ائ كهرب عزلأو ت ) ٩الرتبة  (وبطاريات الليثيوم   ) ٨الرتبة   (كهربائية ال ن التخزي بطارياتتفصل  و  )ج(

  انسكاب للسائل؛
يف  )املثـــال  ، على سبيل ٢-٥ و١-٤أو من الشعبتني  ٣من الرتبة (املواد اخلطرة األخرى  من صغريةالكميات التعبأ و  )د(

  .متينةعبوات داخلية 
  .اإلنقاذجهزة  يف أارض عانتفاخلتعبئة تدابري ملنع أي للنقل واعداد يشمل اإل  -٢
  

P906 توجيه التعبئة  P906 
  .٣٤٣٢، و٣١٥٢ و٣١٥١ و٢٣١٥ينطبق هذا التوجيه على أرقام األمم املتحدة 

  :٣-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة العبوات التاليةرخص باستخدام ي
مركبات ثنائي فنيل أو رباعي فنيل       أو   (PCB) ةتعدد الكلور املفنيل  الثنائي  مركبات   على   اد الصلبة اليت حتتوي   يف حالة السوائل واملو     )١(

  .يناسب ماحسب، P002 أو P001العبوات اجملهزة وفقاً لتوجيه التعبئة باستخدام يسمح : املتعددة اهللجنة
  :األجهزةيف حالة احملوالت واملكثفات وسائر   )٢(

وجيب أن تثبت السلع مبادة توسيد مالئمة . P002 وP001تخدام العبوات اجملهزة وفقاً لتوجيهي التعبئة يسمح باس  )أ(
   ؛ملنع أي حركة غري مقصودة أثناء ظروف النقل العادية

 مثل حجم   ١,٢٥ما ال يقل عن     األجهزة باإلضافة إىل    يسمح بالعبوات املانعة للتسرب والقادرة على احتواء        أو    )ب(
. ثنائي الفنيل أو رباعي الفنيل املتعدد اهللجنة ة أوثنائي الفنيل املتعدد الكلورة فيها من مركبات املوجودالسوائل 

.  األجهـزة   مثل حجم السائل املوجود يف     ١,١وتوضع يف العبوات مادة ماصة تكفي المتصاص ما ال يقل عن            
 سرب وقادرة على أن حتتوي باإلضـافة إىل     احملوالت واملكثفات يف عبوات معدنية مانعة للت      تنقل  وبصورة عامة،   

  . مثل حجم السائل املوجود فيها١,٢٥  احملوالت واملكثفات نفسها على
 يف  ،حملوالت واملكثفات غري املعبأة   ، وا P002 و P001لتوجيهي التعبئة   ، جيوز نقل السوائل واملواد الصلبة غري املعبأة وفقاً          دون اإلخالل مبا تقدم   و

مادة ماصة خاملة تكفي المتصاص ما  على   مم، وحتتوي    ٨٠٠مزودة بصينية معدنية مانعة للتسرب ال يقل ارتفاعها عن          وحدات لنقل البضائع    
  .يتسرب مثل حجم أي سائل ١,١ال يقل عن 

  :اشتراط إضايف
  .احملوالت واملكثفات منعاً حلدوث تسرب يف ظروف النقل العاديةحكام سد يتخذ ما يلزم من تدابري إل
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P907 توجيه التعبئة  P907 
إذا مت بناء وتصميم املكنات أو األجهزة حبيث ُتكفل لألوعية اليت حتتوي على البضائع اخلطرة محاية كافية، ال يشترط أن تكون هنـاك عبـوة                         

ـ تعبئة البضائع اخلطرة املضّمنة يف املكنات واألجهزة يف عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسـبة                وجبت  خارجية، وإالّ    ون ذات قـوة    تك
  .١-١-١-٤ وتستويف االشتراطات املنطبقة الواردة يف وتصميم مالئمني يتناسبان مع سعة العبوة واالستخدام املقصود منها

، ولكـن دون أن تنطبـق اشـتراطات         ١-١-٤وتستويف األوعية اليت حتتوي علـى البـضائع اخلطـرة األحكـام العامـة الـواردة يف                  
، فتكون األسـطوانة الداخليـة أو األوعيـة         ٢-٢أما بالنسبة لغازات الشعبة     . ١٤-١-١-٤ و ١٢-١-١-٤ و ٤-١-١-٤ و ٣-١-١-٤

  .ة للسلطات املختصة يف البلد الذي متأل فيه األسطوانة أو الوعاءقنعالداخلية وحمتوياهتا وكثافة ملئها م
 يف  يف األوعية اليت حتتوي على البضائع اخلطرة       حدوث عطب    حيث ال يرج  وفضالً عن ذلك، يتم احتواء األوعية داخل املكنات أو األجهزة حب          

بـضائع  ال يف األوعية اليت حتتوي على عطب تسرب للبضائع اخلطرة من املكنات أو األجهزة يف حالة حدوث         أو حدوث  ظروف النقل العادية،  
األوعية اليت حتتوي على البضائع اخلطـرة       ويتم تركيب   ). ميكن استخدام بطانة مانعة للتسرب الستيفاء هذا الشرط       (سائلة،  الصلبة أو   الطرة  اخل

 وتكفل مراقبة حركتها داخل املكنات أو األجهزة أثناء النقـل   منها، وتأمينها أو توسيدها بطريقة تكفل منع كسرها أو تسرب البضائع اخلطرة          
ال يؤدي أي تسرب للمحتويات جيب أكما  . تكون مادة التوسيد قابلة للتفاعل على حنو خطر مع حمتويات األوعية          جيب أال   و. يف ظروفه العادية  

  .إىل االنتقاص كثرياً من اخلواص الوقائية ملادة التوسيد
P908 توجيه التعبئة P908 

 .٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠م األمم املتحدة ارقأينطبق هذا التوجيه على 

مبا يف ذلك عطوبة وللخاليا والبطاريات من فلز الليثيوم يرخص بالعبوات التالية للخاليا والبطاريات من أيونات الليثيوم التالفة أو امل
 :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤املركبة يف املعدات شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف تلك 

 :خلاليا والبطاريات واملعدات اليت حتتوي على خاليا وبطارياتيف حالة ا

  ؛)1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 
 ؛)4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H1 ،4H2(صناديق 

 .)3A2، 3B2، 3H2(تنكات 

  .IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
تكون اخلاليا أو البطاريات أو املعدات اليت حتتوي على مثل هذه اخلاليا أو البطاريات معبأة كل منها على حدة                     - ١

وجيب أن تكون العبوة الداخلية أو العبوة اخلارجية مانعة للتسرب . يف عبوة داخلية وموضوعة داخل عبوة خارجية
 .ملنع أي انسكاب حمتمل لإللكتروليت

تكون كل عبوة داخلية حماطة مبادة عزل حراري غري قابلة لالحتراق وغري موصلة للحرارة تكفي حلمايتها مـن                    - ٢
 .توليد انبعاث خطري للحرارة

 .ة تنفيس عند االقتضاءتزود العبوات احملكمة السد بوسيل  - ٣

ثريات االهتزازات والصدمات ومتنع حركة اخلاليا والبطاريات داخل الطرد         أ لكي تقلل من ت    ُتتخذ التدابري املناسبة    - ٤
كما ميكن استخدام مادة توسيد غري قابلة لالحتـراق      . تلف إضايف وعن وضع خطر أثناء النقل       عناليت قد تسفر    

 .ذا االشتراط للوفاء هبوغري موصلة للحرارة

 .تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقاً ملعيار معترف به يف البلد الذي تصّمم فيه العبوة أو تصّنع  - ٥

اخلاملة  كمية كافية من املواد املاصة       ضاف إىل العبوة الداخلية أو اخلارجية     تيف حالة اخلاليا أو البطاريات اليت حيصل فيها تسرب،          
  .أي إلكتروليت طليق المتصاص

 . كغ خبلية أو بطارية واحدة يف العبوة اخلارجية٣٠دد عدد اخلاليا أو البطاريات اليت تتجاوز كتلتها الصافية حي

  :اشتراطات إضافية
 .الكهربائية الدارةجيب وقاية اخلاليا والبطاريات من قصر 
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P909 توجيه التعبئة P909 

 اليت يتم نقلها للتخلص منها أو إعادة معاجلتها، ٣٤٨١ و٣٤٨٠و ٣٠٩١ و٣٠٩٠م األمم املتحدة ارقأينطبق هذا التوجيه على 
  . سواء وضعت معاً مع أو بدون البطاريات غري املصنوعة من الليثيوم

 :تعبأ اخلاليا والبطاريات وفقاً ملا يلي  )١(

  :٣- ١- ٤ و١- ١- ٤يرّخص بالعبوات التالية شريطة استيفاء األحكام العامة الواردة يف   )أ(
  )1A2 ،1B2، 1N2، 1H2 ،1D ،1G(أسطوانات 

 )4A ،4B، 4N ،4C1 ،4C2 ،4D ،4F ،4G ،4H2(صناديق و

  ) 3A2، 3B2، 3H2(تنكات و
  .IIتكون العبوات مطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة   )ب(
  .ملقصودذات قوة كافية تتناسب مع استخدامها ا) مثالً البالستيك( املعدنية مبادة تبطني غري موصلة العبواتتزود   )ج(

ساعة والبطاريات من أيونات الليثيوم      -   واط ٢٠إال أنه ميكن أن تعبأ اخلاليا من أيونات الليثيوم اليت ال تتجاوز رتبتها                )٢(
غ والبطاريات من ١ساعة واخلاليا من فلز الليثيوم اليت ال يتجاوز حمتواها من الليثيوم  -   واط١٠٠تتجاوز رتبتها    اليت ال 

 : غ وفقاً ملا يلي٢ ال يتجاوز حمتواها من الليثيوم فلز الليثيوم اليت

باستثناء ( ١- ١- ٤ كغ وتستويف األحكام العامة الواردة يف      ٣٠ خارجية متينة تصل كتلتها اإلمجالية إىل        عبواتيف    )أ(
  .٣- ١- ٤و) ٣- ١- ١- ٤

  .تناسب مع استخدامها املقصودذات قوة كافية ت) مثالً البالستيك(جتهز العبوات املعدنية مبادة تبطني غري موصلة   )ب(
من مواد مناسبة تكـون     يف حالة اخلاليا أو البطاريات املركبة يف املعدات ميكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة                 )٣(

ال داعـي ألن تـستويف العبـوات    و. وتصميم مالئمني يتناسبان مع سعة العبوة واالستخدام املقـصود منـها    ذات قوة 
 تقدمي املعدات الكبرية للنقل غري معبأة أو على صوان إذا كانت املعدات توفر  وميكن.٣- ١- ١- ٤ يف االشتراطات الواردة

 .البطاريات املركبة فيها  احلماية املكافئة للخاليا أو

كغ  ١٢ ، كتلته ففي حالة اخلاليا أو البطاريات اليت تستخدم غالفاً خارجياً قوياً ومقاوماً للصدمات            ،ذلك وباإلضافة إىل   )٤(
من مواد مناسبة تكون ذات قوة وتصميم مالئمني يتناسبان مـع        ميكن استخدام عبوات خارجية متينة مصنوعة        ،أو أكثر 

 .٣- ١- ١- ٤ال داعي ألن تستويف العبوات االشتراطات الواردة يف و. سعة العبوة واالستخدام املقصود منها

  :اشتراطات إضافية
الكهربائية ومن توليـد انبعـاث خطـري     الدارةبئتها حبيث ميكن وقايتها من قصر    جيب تصميم اخلاليا والبطاريات أو تع       - ١

 .للحرارة

 : ومن توليد انبعاث خطري للحرارة على سبيل املثال ال احلصرالكهربائية الدارةمن قصر  الوقاية تشمل  - ٢

  محاية أطراف توصيل البطارية كلّ عل حدة،  •
  يا والبطاريات،أو عبوة داخلية ملنع التالمس بني اخلال  •
  أو بطاريات ذات أطراف توصيل غائرة للحماية من قصر الدارة الكهربائية،  •
  .أو استخدام مادة توسيد غري موصلة وغري قابلة لالحتراق مللء احليز الفارغ بني اخلاليا والبطاريات يف العبوة  •

مثالً باستخدام مادة توسيد غـري      (الزائدة أثناء النقل     تثبيت اخلاليا والبطاريات داخل العبوة اخلارجية ملنع احلركة          جيب  - ٣
  ).أكياس بالستيكية مغلقة بإحكامموصلة وغري قابلة لالحتراق أو باستخدام 
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 (IBCs) الوسيطة للسوائب اتيواتوجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام احل  ٢-٤-١-٤

IBC01 توجيه التعبئة  IBC01 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطة اويات الوسيطةحلاألنواع التالية من ارخص باستخدام ي

 ).31N و31B و(31Aمعدن 
  

IBC02 توجيه التعبئة  IBC02 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  اويات الوسيطةاألنواع التالية من احلرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و(31Aمعدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1(بالستيك جامد   )٢(
  ).31HZ1(مركّبة   )٣(

  :أحكام خاصة متعلقة بالتعبئة
B5        تنفيس أثناء النقـل   وسيلة  ب اويات الوسيطة ، تزود احل  ٣١٤٩و ٢٩٨٤و ٢٠١٤ و ١٧٩١يف حالة أرقام األمم املتحدة .

  . يف ظروف امللء األقصى أثناء النقلطةاوية الوسيالتنفيس يف حيز البخار الذي حتتويه احلوسيلة ويقع مدخل 
B7     لتراً  ٤٥٠ اليت تزيد سعتها على      اويات الوسيطة ، ال يسمح باستخدام احل    ١٨٦٥ و ١٢٢٢رقمي األمم املتحدة    يف حالة 

  .نظراً لقابلية املادة لالنفجار يف حالة نقلها بكميات كبرية
B8         ١١٠اوز، كما هو معروف،     ــنظراً ألن ضغطها البخاري يتج     اويات وسيطة ال تنقل هذه املادة حبالتها النقية يف ح 

  .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ يتجاوزس و°٥٠ كيلوباسكال عند
B15        جيب أن تكون مدة االستخدام املسموح هبا   يف املائة  ٥٥، إذا جتاوز محض النيتريك      ٢٠٣١يف حالة رقم األمم املتحدة ،

 .ركبة ذات األوعية الداخلية املصنوعة من البالستيك اجلامد هي سنتان من تاريخ الصنعللحاويات الوسيطة من البالستيك اجلامد وامل
B16       31، ال يسمح باستخدام احلاوية الوسيطة من النوع ٣٣٧٥يف حالة رقم األمم املتحدةA31 وNإال مبوافقة السلطة املختصة .  

  
IBC03 توجيه التعبئة  IBC03 

  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف  شريطةاويات الوسيطةلية من احلاألنواع التارخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1(بالستيك جامد   )٢(
 ).31HH2 و31HD2 و31HN2 و31HB2 و31HA2 و31HZ1 (ةبمركّ  )٣(

  :بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق 
B8       ١١٠يتجـاوز، كمـا هـو معـروف،         ها البخاري    ألن ضغط  اويات وسيطة لنقية يف ح  ال تنقل هذه املادة حبالتها ا 

  .س°٥٥  كيلوباسكال عند١٣٠ ويتجاوزس °٥٠ كيلوباسكال عند
B11        نقل حملـول األمونيـا بتركيـزات      ،١٠-١-١-٤، على الرغم من أحكام      ، جيوز ٢٦٧٢يف حالة رقم األمم املتحدة 

  .)31HZ1 و31H2 و31H1(مركبة حاويات وسيطة  أو جامدة بالستيكية طةاويات وسي  يف ح يف املائة٢٥ال تتجاوز 
  

IBC04 توجيه التعبئة  IBC04 
ـ شـريطة    اويـات الوسـيطة   األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ  ـاستيف  ٢-١-٤ و ١-١-٤ام العامـة الـواردة يف       ـاء األحك
  :٣-١-٤و

 .)31N و31B و31A و 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن 
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
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IBC05 توجيه التعبئة  IBC05 

ـ    شـريطة    اويـات الوسـيطة   األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ    ـاسـتيفاء األحك  ٢-١-٤ و ١-١-٤واردة يف   ـام العامـة ال
  :٣-١-٤و
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(عدن م  )١(
  ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبالستيك  )٢(
  ).31HZ1و 21HZ1 و11HZ1(بة مركّ  )٣(

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
B2  املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري املعدن            حالة    مغلقة يف  نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة  احل تنقل

  .جلامدةأو املواد البالستيكية ا
  

IBC06 توجيه التعبئة  IBC06 

ـ شـريطة    اويـات الوسـيطة   األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ  ـاستيف  ٢-١-٤ و ١-١-٤الـواردة يف    ام العامـة    ـاء األحك
  :٣-١-٤و
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1 و11H1 ،11H2 ،21H1 ،21H2 ( جامدبالستيك  )٢(
 ).31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(

  :اشتراط إضايف
  .٤-٣-١-٤، انظر وائل أثناء النقلإذا كان من احملتمل أن تتحول املواد املنقولة إىل س

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة  مغلقةنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
B2   املعدن املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري            حالة    مغلقة يف  نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة تنقل احل

  .امدةأو املواد البالستيكية اجل
B12        مستوى أداء جمموعة التعبئة      اويات الوسيطة ، تستويف احل  ٢٩٠٧يف حالة رقم األمم املتحدة II .  اويـات الوسـيطة   وال تستخدم احل 

  .Iاملستوفية ملعايري االختبار اخلاصة مبجموعة التعبئة 
  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

98 

 
IBC07 توجيه التعبئة  IBC07 

  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة يف ـام العامـاستيفاء األحكشريطة  اويات الوسيطةنواع التالية من احلاألرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21Aو 11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1و 21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبالستيك  )٢(
  ؛)31HZ1و 21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(
  ).11F و11D و11C(خشب   )٤(

  :ة إضافياتاشتراط
  .٤-٣-١-٤، انظر إذا كان من احملتمل أن تتحول املواد املنقولة إىل سوائل أثناء النقل  -١
  .تكون بطانات احلاويات الوسيطة اخلشبية مانعة للتنخيل  -٢

  : بالتعبئةأحكام خاصة تتعلق
B1  يف حالة مواد جمموعة التعبئة لقة مغنقل شاحنة يف وحدات اويات الوسيطةتنقل احل I.  
B2   املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري املعدن            حالة    مغلقة يف  نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة تنقل احل

  .امدةأو املواد البالستيكية اجل
 

IBC08 توجيه التعبئة  IBC08 
  :٣-١-٤ و٢-١-٤ و١-١-٤ة الواردة يف ـاء األحكام العامـاستيفشريطة  ات الوسيطةاوياألنواع التالية من احلرخص باستخدام ي
  ؛)31N و31B و31Aو 21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)31H2 و31H1و 21H2 و21H1 و11H2 و11H1 ( جامدبالستيك  )٢(
  ؛)31HZ1و 21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٣(
  ؛)11G ( ليفيكرتون  )٤(
   ؛)11F و11D و11C(خشب   )٥(
  ).13M2 أو 13M1 أو 13L4 أو 13L3 أو 13L2 أو 13L1 أو 13H5 أو 13H4 أو 13H3 أو 13H2 أو 13H1(مواد مرنة   )٦(

  اشتراط إضايف
  .٤-٣-١-٤، انظر إذا كان من احملتمل أن تتحول املواد املنقولة إىل سوائل أثناء النقل

  : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B2  املواد الصلبة املعبأة يف حاويات وسيطة مصنوعة من مواد غري املعدن            حالة   يف  مغلقة نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة ل احل تنق

  .امدةأو املواد البالستيكية اجل
B3  ملاءقاومة لتسرب ا أو تبطن مبادة مانعة للتنخيل ومقاومة لتسرب املاءتكون احلاويات الوسيطة املرنة مانعة للتنخيل وم.  
B4         أو تبطن مبادة مانعـة     قاومة لتسرب    أو من اخلشب مانعة للتنخيل وم       الليفي تكون احلاويات الوسيطة املرنة أو املصنوعة من الكرتون

  .قاومة لتسرب املاءللتنخيل وم
B6  ـ      حالة   يف  ٢٧٩٣ و ٢٢١٧ و ٢٢١١ و ١٨٤١و ١٤٠٨و ١٣٨٦ و ١٣٦٥ و ١٣٦٤ و ١٣٦٣ و ١٣٢٧دة  ـأرقـام األمـم املتح

  .٥-٦ اشتراطات االختبار اخلاصة هبذه احلاويات والواردة يف الفصل اويات الوسيطةيس من الضروري أن تستويف احل، ل٣٣١٤و
B13   اويات وسيطة للسوائب يف حاً، حيظر النقل حبر٣٤٨٧ و٣٤٨٦ و٣٤٨٥ و٢٨٨٠ و٢٢٠٨ و١٧٤٨يف حالة أرقام األمم املتحدة. 

  
IBC99 توجيه التعبئة  IBC99 
 وجيب أن ترفق بكل شحنة نـسخة  ).٧-٣-١-٤انظر (  هلذه البضائعدام احلاويات الوسيطة اليت تعتمدها السلطة املختصة   باستخفقط  يسمح  

 .من اعتماد السلطة املختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إىل أن السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة
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IBC100 توجيه التعبئة  IBC100 

  .٠٣٣٢و ٠٣٣١ و٠٢٤١و ٠٢٢٢و ٠٠٨٢ى أرقام األمم املتحدة ينطبق هذا التوجيه عل
ـ    شريطة   اويات الوسيطة األنواع التالية من احل   رخص باستخدام   ي ـ  ـاستيفاء األحكـام العام  ٣-١-٤ و ٢-١-٤ و ١-١-٤واردة يف   ـة ال

  :٥-١-٤واألحكام اخلاصة الواردة يف 
  ؛)31N و31B و31A و21N و21B و21A و11N و11B و11A(معدن   )١(
  ؛)13M2 و13L4 و13L3 و13L2 و13H4 و13H3 و13H2(مواد مرنة   )٢(
  ؛)31H2 و31H1 و21H2 و21H1 و11H2 و11H1 (جامد يكبالست  )٣(
 ).31HZ2 و31HZ1 و21HZ2 و21HZ1 و11HZ2 و11HZ1(بة مركّ  )٤(

  :ة إضافيتاشتراطا
  . إال للمواد ذات االنسياب احلراويات الوسيطةال تستخدم احل  -١
  . فقطحلاويات الوسيطة املرنة للمواد الصلبةتستخدم ا  -٢

  : بالتعبئةتتعلقأحكام خاصة 
B2        مغلقة يف حالة احلاويات الوسيطة املصنوعة من مـواد          نقل شاحنة  يف وحدات    اويات الوسيطة تنقل احل ،  ٠٢٢٢يف حالة رقم األمم املتحدة 

  .امدةغري املعدن أو املواد البالستيكية اجل
B3     أو تبطن مبادة مانعة     قاومة لتسرب املاء  تكون احلاويات الوسيطة املرنة مانعة للتنخيل وم      ،  ٠٢٢٢ املتحدة   يف حالة رقم األمم 

   .قاومة لتسرب املاءللتنخيل وم
B9  إذا كانت املواد خليطاً من نترات األمونيوم أو األنـواع  فقط يستخدم توجيه التعبئة هذا جيوز أن، ٠٠٨٢رقم األمم املتحدة     حالة   يف 

علـى  حتتوي هذه املواد املتفجـرة      ال  و. خرى من النترات غري العضوية مع مواد أخرى قابلة لالحتراق وليست مكونات متفجرة            األ
  .وال يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة املعدنية. نتروغلسرين أو نترات عضوية سائلة مماثلة أو كلوراتمركب 

B10  على شكل املاء عنصراً أساسياً فيها وحتتوي       يللمواد اليت   فقط  ام توجيه التعبئة هذا     ، جيوز استخد  ٠٢٤١ األمم املتحدة    قمر حالة   يف
ـ     .  عالية من نترات األمونيوم أو مواد مؤكسدة أخرى بعضها أو كلها على هيئة حملول              نسب رى ـوجيوز أن تشمل املكونات األخ
وال يـسمح باسـتخدام     . الثي نتروطولـوين  ل ث  مث منترتة مشتقات   لال تشم وق األلومنيوم، ولكن    ـات أو مسح  ـدروكربونياهل

  .احلاويات الوسيطة املعدنية
B17   ال يسمح باستخدام احلاويات الوسيطة املعدنية٠٢٢٢ األمم املتحدة رقميف حالة ،.  
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IBC520 توجيه التعبئة  IBC520 

  .‘واو‘ع الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل من النواألكاسيد ينطبق هذا التوجيه على 
 ١-١-٤اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف           شـريطة     املبينـة  للتركيبـات احلاويات الوسيطة املبينـة أدنــاه      رخص باستخدام   ي
  .٢-٧-١-٤ واألحكام اخلاصة الواردة يف ٣-١-٤ و٢-١-٤و

  ).٢-٢-٧-١-٤انظر (فقط ة املختصة ـا السلطة اليت تعتمدهـات الوسيطـدام احلاويـاه، يسمح باستخـ غري املبينة أدنالتركيبات حالة ويف

رقم األمم 
  األكاسيد الفوقية العضوية  املتحدة

نوع 
اوية احل

  الوسيطة

  السعة
 القصوى

 )باللتر(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

 لطوارئا
          ، سائلة‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع   ٣١٠٩

     ١ ٢٥٠  31A   املاء يف يف املائة٧٢فوق أكسي بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز   
 يف مادة    يف املائة  ٣٢ فوق أكسي خالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز         

  ختفيف من النوع ألف
31A 

31HA1 
١ ٢٥٠  
١ ٠٠٠ 

    

 يف   يف املائـة   ٣٢فوق أكسي برتوات بوتيل ثالثى، بتركيز ال يتجـاوز            
  مادة ختفيف من النوع ألف

31A ١ ٢٥٠     

 ثالثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز       - ٥ ،٥ ،٣- فوق أكسي   
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٣٧ال يتجاوز 

31A 
31HA1 

١ ٢٥٠  
١ ٠٠٠ 

    

 يف مـادة     يف املائة  ٩٠درو فوق أكسيد كوميل، بتركيز ال يتجاوز        يه  
  ختفيف من النوع ألف

31HA1 ١ ٢٥٠     

     ١ ٠٠٠ 31H1   مشتت ثابت، يف املائة٤٢اوز فوق أكسيد ثاين برتويل، بتركيز ال يتج  
 يف مادة    يف املائة  ٥٢فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز           

  ختفيف من النوع ألف
31A 

31HA1 
١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

    

هكسان حلقـي بتركيـز ال      ) فوق أكسي بوتيل ثالثي   ( ثنائي   -١،١  
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٣٧يتجاوز 

31A ١ ٢٥٠     

  
  

هكـسان حلقـي بتركيـز ال       ) فوق أكسي بوتيل ثاثي   ( ثنائي   -١،١
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٤٢يتجاوز 

31 H1 ١ ٠٠٠     

، مشتت ثابت يف     يف املائة  ٤٢فوق أكسيد ثنائي لورويل، بتركيز ال يتجاوز          
  املاء

31HA1 ١ ٠٠٠     

 يف ٧٢، بتركيـز ال يتجـاوز   درو فوق أكسيد أيسو بروبيل كوميل  يه  
   يف مادة ختفيف من النوع ألفاملائة

31HA1 ١ ٢٥٠     

 يف   يف املائـة   ٧٢ منتيل، بتركيز ال يتجاوز      -درو فوق أكسيد بارا     يه  
  مادة ختفيف من النوع ألف

31HA1 ١ ٢٥٠     

  31H1    يف املائة١٧أكسي خليك، مثبت بتركيز ال يتجاوز  فوق محض  
31H2 

31HA1  
31A 

١ ٥٠٠  
١ ٥٠٠  
١ ٥٠٠  

١٥٠٠ 

    

         ، صلب‘واو‘أكسيد فوقي عضوي، من النوع   ٣١١٠
 31A  فوق أكسيد ثنائي كوميل  

31H 
31HA1 

٢ ٠٠٠     

 سـائلة، درجـة احلـرارة       ،‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية من النوع        ٣١١٩
  مضبوطة

       

 يف مادة    يف املائة  ٣٢فوق أكسي بيفاالت أميل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز           
 "ألف"ختفيف من النوع 

31A س°١٥+  س°١٠+١ ٢٥٠  
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IBC520 تابع( توجيه التعبئة(  IBC520 

رقم األمم 
  األكاسيد الفوقية العضوية  املتحدة

نوع 
اوية احل

  الوسيطة

  السعة
 القصوى

  )باللتر(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

  لطوارئا
٣١١٩ 

  )تابع(
 ٣٢تركيز ال يتجاوز     أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، ب     -٢-فوق أكسي   

  ‘باء‘ يف مادة ختفيف من النوع يف املائة 
31HA1 

31A 
١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

 س°٣٠+
 س°٣٠+

 س°٣٥+
 س°٣٥+

  يف املائة  ٣٢فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز            
  "ألف"يف مادة ختفيف من النوع 

31A س°١٠+ س°صفر ١ ٢٥٠ 

،  يف املائة  ٤٢ثي، بتركيز ال يتجاوز     فوق أكسي نيو ديكانوات بوتيل ثال       
  مشتت ثابت يف املاء

31A س°٥+  س°٥- ١ ٢٥٠  

،  يف املائـة ٥٢فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي بتركيز ال يتجاوز           
  مشتت ثابت يف املاء

31A س°٥+  س°٥- ١ ٢٥٠  

، يف   يف املائـة   ٢٧فوق أكسي بيفاالت بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز           
  "باء"من النوع مادة ختفيف 

31HA1 

31A 
١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

  س°١٠+
 س°١٠+

  س°١٥+
 س°١٥+

،  يف املائـة   ٥٢فوق أكسي نيو ديكانوات كوميل، بتركيز ال يتجاوز           
  مشتت ثابت يف املاء

31A س°٥- س°١٥- ١ ٢٥٠  

، ) بوتيل ثـالثي   -٤حلقي  هكسيل   (ثنائيفوق أكسي ثاين كربونات       
  ت ثابت يف املاءمشت،  يف املائة٤٢ ال يتجاوز بتركيز

31HA1 س°٣٥+ س°٣٠+ ١ ٠٠٠ 

 ، يف املائة  ٤٢ ال يتجاوز    بتركيزفوق أكسي ثاين كربونات ثاين ستيل،         
  مشتت ثابت يف املاء

31HA1 س°٣٥+ س°٣٠+ ١ ٠٠٠ 

 ٤٢ ال يتجاوز    بتركيز،  ثنائي هكسيل حلقي  فوق أكسي ثاين كربونات       
   مشتت ثابت يف املاء،يف املائة

31A س°١٥+ س°١٠+ ١ ٢٥٠ 

، بتركيز ال يتجاوز  ) إثيل هكسيل  -٢(فوق أكسي ثاين كربونات ثنائي        
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٦٢

31A س°١٠- س°٢٠- ١ ٢٥٠ 

يف شكل معلـق     يف املائة    ٢٨ ال يتجاوز    فوق أكسيد ثنائي أيسوبوتريل     
  ثابت يف املاء

31HA1 

31A 

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

 س°٢٠-
 س°٢٠-

 س°١٠-
 س°١٠-

يف شكل معلـق      يف املائة  ٤٢ ال يتجاوز    أكسيد ثنائي أيسوبوتريل  فوق    
  ثابت يف املاء

31HA1 

31A 

١ ٠٠٠ 
١ ٢٥٠ 

 س°٢٥-
 س°٢٥-

 س°١٥-
 س°١٥-

 يف ٤٢ال يتجـاوز   بتركيـز   فوق أكسي ثاين كربونات ثاين مريستيل،         
   مشتت ثابت يف املاء،املائة

31HA1 س°٢٠+ س°١٥+ ١ ٠٠٠ 

نيو ديكانوول، بتركيز ال يتجـاوز      ) بروبيل فوق أيزو  -٢(برتين ثنائي     
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٤٢

31A س°٥-  س°١٥- ١ ٢٥٠  

 بتركيـز   ،) ثالثي مثيل هكـسانويل    -٥ ،٥ ،٣( -فوق أكسيد ثنائي      
   يف مادة ختفيف من النوع ألف يف املائة٥٢يتجاوز  ال

31HA1 
31A 

١ ٠٠٠  
١ ٢٥٠ 

  س°١٠+
 س°١٠+

  س°١٥+
 س°١٥+

، بتركيـز   ) ثالثي مثيل هكـسانويل    -٥ ،٥ ،٣ (-كسيد ثنائي   فوق أ   
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٥٢ال يتجاوز 

31A س°١٥+ س°١٠+ ١ ٢٥٠ 

 هيدروكـسي،   ٣- ثاين ميثيل بوتيل     ١-١فوق أكسي نيوديكانوات      
   مشتت ثابت يف املاء  يف املائة٥٢بتركيز ال يتجاوز 

31A س°٥- س°١٥- ١ ٢٥٠  

، بتركيـز   ٣ ،٣ ،١ ،١- نيو ديكانوات بوتيل تتراميثيـل       فوق أكسي   
  ، مشتت ثابت يف املاء يف املائة٥٢يتجاوز  ال

31A  
31HA1 

١ ٢٥٠ 
١ ٠٠٠ 

  س°٥-
  س°٥-

  س°٥+
  س°٥+
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IBC520 تابع( توجيه التعبئة(  IBC520 

رقم األمم 
  األكاسيد الفوقية العضوية  املتحدة

نوع 
اوية احل

  الوسيطة

  السعة
  القصوى

  )رباللت(

درجة 
  حرارة

  لضبطا

درجة 
  حرارة

  لطوارئا
 صـلبة، درجـة احلـرارة       ،‘واو‘أكاسيد فوق عضوية من النوع        ٣١٢٠

  مضبوطة
        

  :اشتراطات إضافية
 الضغط يف حيز البخار داخل احلاويـة حتـت          تنفيس أداةويقع مدخل   .  تسمح بالتنفيس أثناء النقل    بوسيلة اويات الوسيطة تزود احل   -١

  .ألقصى أثناء النقلظروف امللء ا
الطوارئ ختفيف   وسائلتصمم  أن  ملنع التمزق االنفجاري للحاويات الوسيطة املعدنية أو املركبة املغلفة تغليفاً معدنياً كامالً،             جيب،    -٢

 سـاعة مـن   حبيث تسمح بتنفيس مجيع نواتج االحنالل واألخبرة اليت تتكون أثناء االحنالل الذايت التسارع أو خالل فترة ال تقل عن                  
وحددت درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطـوارئ يف         . ٨-١٣-١-٢-٤اإلحاطة الكاملة بالنريان حمسوبة باملعادلة الواردة يف        

 وفقاً هلـذا    اوية وسيطة  أكسيد فوقي عضوي يف ح     شحنوعند  . توجيه التعبئة هذا على أساس استخدام حاوية وسيطة غري معزولة         
  : عن ضمان ما يليالتوجيه، يكون الشاحن مسؤوالً

 االحنـالل الـذايت     بشكل مالئم  ختفيف الضغط والطوارئ املركبة على احلاوية مصممة حبيث يراعى           وسائلأن تكون   جيب    )أ(
  التسارع لألكسيد الفوقي العضوي واإلحاطة بالنريان؛

 اويـة الوسـيطة  عاة تصميم احل  تكون درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ مالئمة، مع مرا         أن  ،  حيثما ينطبق جيب،    )ب(
  ).العزل على سبيل املثال(املقرر استخدامها 

  
IBC620  توجيه التعبئة  IBC620 

  .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
ـ   شـريطة   األنواع التالية من احلاويات الوسـيطة       يرخص باستخدام    ـ  ـاسـتيفاء األحك ـ  ـام العام  باسـتثناء  (١-١–٤واردة يف   ـة ال

  :٣-١-٤ و٢-١-٤و )١٥-١-١-٤
  .II مانعة للتسرب ومستوفية ملستوى أداء جمموعة التعبئة  حاويات وسيطة صلبة
  :اشتراطات إضافية

  . الوسيطةةاويماصة بقدر يكفي المتصاص جممل كمية السائل املوجود يف احلتتوفر مادة   -١
  .قادرة على االحتفاظ بالسوائل تكون احلاويات الوسيطة  -٢
  .لالنثقاب غري قابلة ، مثل الزجاج املكسور واإلبر،املخصصة الحتواء أشياء حادة تكون احلاويات الوسيطة  -٣
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  توجيهات التعبئة املتعلقة باستخدام العبوات الكبرية  ٣-٤-١-٤
LP01 السوائل (توجيه التعبئة( LP01 

  :٣-١-٤ و١-١-٤عامة الواردة يف  استيفاء األحكام الشريطةالعبوات الكبرية التالية رخص باستخدام ي
 IIIجمموعة التعبئة  IIالتعبئة  جمموعة Iجمموعة التعبئة   العبـوات اخلارجية الكبرية  العبوات الداخلية

  لترات ١٠  زجاج
   لترا٣٠ً  بالستيك

   لترا٤٠ً  عدنم

  )50A(فوالذ 
  )50B(ألومنيوم 

ـ     الفـوالذ أو   غـري ر  معدن آخ
  )50N (  األلومنيوم

  )50H (بالستيك جامد
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G(  صلب ليفيكرتون

  ٣م٣: السعة القصوى  غري مسموح هبا  غري مسموح هبا

  
LP02 املواد الصلبة (توجيه التعبئة(  LP02 

  : ٣-١-٤و ١-١-٤ استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطةالعبوات الكبرية التالية رخص باستخدام ي
 IIIجمموعة التعبئة  IIجمموعة التعبئة  Iجمموعة التعبئة   العبوات اخلارجية الكبرية  العبوات الداخلية

   كغ١٠  زجاج
   كغ٥٠  )ب(بالستيك
   كغ٥٠  معدن
   كغ٥٠  )ب)(أ(ورق
 كغ ٥٠  )ب)(أ( ليفيكرتون

  )50A(فوالذ 
  )50B(ألومنيوم 

 غـري الفـوالذ أو      معدن آخـر  
  )50N (  األلومنيوم

(51H)بالستيك مرن 
  )ج(

  )50H(بالستيك جامد 
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G ( صلب ليفيكرتون

  ٣م٣: السعة القصوى  غري مسموح هبا  غري مسموح هبا

  .النقلال تستخدم هذه العبوات يف احلاالت اليت حيتمل أن تتحول فيها املواد املنقولة إىل سائل أثناء   )أ(
  .تستخدم عبوات مانعة للتنخيل  )ب(
  .تستخدم يف العبوات الداخلية املرنة فقط  )ج(

  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة
L2        األيروسوالت، تفي العبوات الكبرية مبستوى أداء جمموعة التعبئة          ١٩٥٠يف حالة رقم األمم املتحدة ،III.      تزود العبـوات الكـبرية

، باإلضافة إىل ذلك، بوسيلة، مادة ماصة على سبيل املثال، الحتجـاز أي             ٣٢٧ للحكم اخلاص    ولة وفقاً لنفايات األيروسوالت املنق  
 .سائل حر قد يتسرب أثناء النقل

L3   األيروسوالت، حيظر النقل البحري يف عبوات كبرية٣٤٨٦ و٢٢٠٨يف حالة رقمي األمم املتحدة ،.  
  

LP99 توجيه التعبئة   LP99 
 وجيب أن ترفق بكل شحنة نسخة من ).٧-٣-١-٤انظر  ( هلذه البضائعها السلطة املختصةتعتمد اليت  الكبريةالعبوات يسمح فقط باستخدام

  .اعتماد السلطة املختصة أو أن يشتمل مستند النقل على إشارة إىل أن السلطة املختصة قد اعتمدت العبوة
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LP101 توجيه التعبئة  LP101 
 األحكـام اخلاصـة الـواردة     و ٣-١-٤و ١-١-٤اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف          شريطة  ة  العبوات التالي رخص باستخدام   ي

  :٥-١-٤يف 
  العبوات الكبرية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية

  
  غري ضرورية

  
  غري ضرورية

  )50A(فوالذ 
  )50B(ألومنيوم 

  )50N(غري الفوالذ أو األلومنيوم معدن آخر 
  )50H(بالستيك جامد 

  )50C(بيعي خشب ط
  )50D(خشب رقائقي 

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G(  صلب ليفيكرتون

  :علق بالتعبئةيتحكم خاص 
L1           ٠٠٣٨ و ٠٠٣٥ و ٠٠٣٤ و ٠٠١٩ و ٠٠١٨ و ٠٠١٦ و ٠٠١٥ و ٠٠١٠ و ٠٠٠٩ و ٠٠٠٦فيما يتعلق بأرقـام األمـم املتحـدة 

 ٠٢٤٣ و ٠٢٢١ و ٠١٨٦و ٠١٨٣ و ٠١٨٢ و ٠١٨١ و ٠١٧١ و ٠١٦٩ و ٠١٦٨ و ٠١٣٨ و ٠١٣٧ و ٠٠٥٦ و ٠٠٤٨ و ٠٠٣٩و
 ٠٣٢١ و ٠٣٠٣ و ٠٣٠١ و ٠٣٠٠ و ٠٢٩٩ و ٠٢٩٧ و ٠٢٨٧ و ٠٢٨٦ و ٠٢٨١ و ٠٢٨٠ و ٠٢٥٤ و ٠٢٤٦ و ٠٢٤٥ و ٠٢٤٤و
 ٠٤٣٥ و ٠٤٣٤ و ٠٤٢٥ و ٠٤٢٤ و ٠٤١٢ و ٠٣٧٠ و ٠٣٦٣ و ٠٣٦٢ و ٠٣٤٧ و ٠٣٤٦ و ٠٣٤٥ و ٠٣٤٤ و ٠٣٢٩ و ٠٣٢٨و
  :٠٥٠٢ و٠٤٨٨ و٠٤٥١ و٠٤٣٨ و٠٤٣٧ و٠٤٣٦و
ملتفجرة الكبرية واملتينة املخصصة لألغراض العسكرية عادة، غري املزودة بوسائل بـدء الـتفجري أو                السلع ا  أن تنقل بدون تعبئة    جيوز    

 دافعـة أو    اتشـحن على  وإذا كانت هذه السلع حتتوي      . املتضمنة لوسيلتني وقائيتني فعالتني على األقل      بوسائل بدء التفجري   املزودة
واحلصول . العوامل املنشطة لإلشعال اليت حيتمل مصادفتها يف ظروف النقل العادية      منكانت ذاتية الدفع، تتم محاية نظم اإلشعال فيها         

ها على سلعة غري معبأة يعين أنه ميكن النظر يف نقل هذه السلعة بـدون             ؤ اليت يتم إجرا   ٤على نتيجة سلبية يف اختبارات اجملموعة رقم        
  .ا يف صناديق أو أية وسيلة أخرى مالئمة للمناولةوميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة على محاالت أو وضعه. تعبئة

  
LP102 توجيه التعبئة  LP102 

 واألحكـام اخلاصـة الـواردة      ٣-١-٤و ١-١-٤اسـتيفاء األحكـام العامـة الـواردة يف          شريطة  العبوات التالية   رخص باستخدام   ي
  :٥-١-٤يف 

  العبوات اخلارجية  العبوات الوسيطة  العبوات الداخلية
  أكياس

  اومة للماء  مق 
  أوعية

   ليفي  كرتون 
   معدن  
   بالستيك  
   خشب  

  ألواح
  ةج، ممو ليفي كرتون  

  أنابيب
   ليفي كرتون  

  
  غري ضرورية

  
  )50A(فوالذ 

  )50B(ألومنيوم 
  )50N (ر غري الفوالذ أو األلومنيوممعدن آخ

  )50H(بالستيك جامد 
  )50C(خشب طبيعي 
  )50D( خشب رقائقي

  )50F(خشب معاد تكوينه 
  )50G ( صلب ليفيكرتون

  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

105 

LP621 توجيه التعبئة  LP621 
  .٣٢٩١ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 

  :٣-١-٤و ١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  العبوات الكبرية التالية رخص باستخدامي
 ٦-٦بوات كبرية مانعة للتسرب، صلبة ومستوفية الشتراطات الفـصل          ع: نفايات املستشفيات اليت يتم وضعها يف عبوات داخلية        حالة   يف  )١(

المتصاص جممل كمية السائل املوجـود      بكمية تكفي    توافر مادة ماصة     شريطة،  IIاملتعلقة باملواد الصلبة، على مستوى أداء جمموعة التعبئة         
  .العبوة الكبرية على االحتفاظ بالسوائلوشريطة قدرة 

، على مستوى أداء جمموعة     ٦-٦عبوات كبرية صلبة مستوفية الشتراطات الفصل       : كميات سوائل أكرب   على   يت حتتوي العبوات ال  حالة   يف  )٢(
  .، للسوائلIIالتعبئة 
  :اشتراط إضايف

تبـار  وحتتفظ بالسوائل يف ظروف االخ     لالنثقابغري قابلة   تكون العبوات الكبرية املخصصة الحتواء أشياء حادة مثل الزجاج املكسور واإلبر            
  .٦-٦العادية الواردة يف الفصل 

  
LP902 توجيه التعبئة  LP902 

  .٣٢٦٨ينطبق هذا التوجيه على رقم األمم املتحدة 
  :السلع املعبأة

  :٣-١-٤و ١-١-٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف شريطة  التالية  الكبرية العبواترخص باستخدامي
  .قصد يف ظروف النقل العاديةغري ن ععلى حنو مينع حركة السلع وتفاعلها وُتصنع صمم العبوات  ُت.IIIلتعبئة  املستوفية ملستوى أداء جمموعة ااتالعبو

  :السلع غري املعبأة
 من مكان صـنعها إىل  ةت نقل بالسكك احلديديعرباجيوز أيضاً نقل السلع بدون تعبئتها يف وسائل مناولة خمصصة أو مركبات أو حاويات أو             

  .منشأة التجميع
  :اشتراط إضايف

  .)األوعية( الوعاءها يتوحي اليت )للمواد(للمادة شتراطات السلطة املختصة ال موافقةتكون أوعية الضغط 
  

LP903 توجيه التعبئة LP903 
 . ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠رقام األمم املتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

احدة، مبا يف ذلك البطارية املركبة يف املعدات، شريطة استيفاء األحكام العامة             العبوات الكبرية التالية لبطارية و     رخص باستخدام ي
  :٣- ١- ٤و ١- ١- ٤الواردة يف 

  :، املصنوعة منIIالعبوات الكبرية الصلبة املطابقة ملستوى أداء جمموعة التعبئة 
   (50A)فوالذ 

  (50B)ألومنيوم 
 (50N) الفوالذ أو األلومنيوم غريمعدن آخر 
  (50H)د جام بالستيك

  (50C)خشب طبيعي 
  (50D)خشب رقائقي 

  (50F)خشب معاد تكوينه 
  (50G)صلب  كرتون ليفي

 .جيب تعبئة البطارية حبيث تتم محايتها من العطب الذي ميكن أن تسببه حركتها أو وضعها يف عبوة كبرية
  :اشتراط إضايف

 .جيب محاية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

106 

  
LP904 تعبئةتوجيه ال LP904 

 . ٣٤٨١ و٣٤٨٠ و٣٠٩١ و٣٠٩٠رقام األمم املتحدة أينطبق هذا التوجيه على 

عدات، شريطة امل مركبة يف تالفة أو معيبة، أو لبطارية واحدة  تالفة أو معيبة العبوات الكبرية التالية لبطارية واحدةرخص باستخدامي
  :٣- ١- ٤و ١- ١- ٤استيفاء األحكام العامة الواردة يف 

  :حالة البطاريات واملعدات اليت حتتوي على البطارياتيف 
   (50A)فوالذ 

  (50B)ألومنيوم 
 (50N) الفوالذ أو األلومنيوم غريمعدن آخر 

  (50H)جامد  بالستيك
  (50D)خشب رقائقي 

  .II ملستوى أداء جمموعة التعبئة مطابقةتكون العبوات 
وجيب أن تكون العبوة . طارية يف عبوة داخلية وتوضع داخل عبوة خارجيةتعبأ كل من البطارية أو املعدات اليت حتتوي على ب  - ١

  .الداخلية أو العبوة اخلارجية مانعة للتسرب لتجنب احتمال تسرب اإللكتروليت
تكون كل عبوة داخلية حماطة مبادة عزل حراري غري قابلة لالحتراق وغري موصلة تكفي للحماية من توليد انبعاث خطـري                      - ٢

  .للحرارة
 .تزود العبوات احملكمة اإلغالق بوسيلة تنفيس عند االقتضاء  - ٣

 تقلل من تأثريات االهتزازات والصدمات ومتنع حركة البطارية داخل الطرد اليت قد تسفر عن تلف لكيُتتخذ التدابري املناسبة   - ٤
  . للوفاء هبذا االشتراطغري موصلةكما ميكن استخدام مادة توسيد غري قابلة لالحتراق و.  خطر أثناء النقلوضعإضايف وعن 

 .تقّيم عدم قابلية االحتراق طبقاً ملعيار معترف به يف البلد الذي تصّمم فيه العبوة أو تصّنع  - ٥

اخلاملة تضاف إىل العبوة الداخلية أو اخلارجية كمية كافية من املواد املاصة            يف حالة اخلاليا أو البطاريات اليت حيصل فيها تسرب،          
 .ي إلكتروليت طليقالمتصاص أ

  :اشتراطات إضافية
 .جيب محاية البطاريات من قصر الدارة الكهربائية

  ١أحكام خاصة تتعلق بتعبئة بضائع الرتبة   ٥-١-٤
  .١-١-٤ القسم  األحكام العامة املبينة يفتستوىف  ١-٥-١-٤
  : وتصنع حبيث تستويف الشروط التالية١تصمم مجيع عبوات بضائع الرتبة   ٢-٥-١-٤

شـعال  إلأن حتمي املتفجرات، ومتنعها من التسرب، وال تسبب زيادة يف احتمال االشتعال أو ا               )أ(
العرضي عند التعرض لظروف النقل العادية، مبا يف ذلك التغريات املتوقعة يف درجات احلـرارة               

  والرطوبة والضغط؛
  نقل العادية؛أن يكون باإلمكان مناولة العبوة الكاملة بطريقة مأمونة يف ظروف الو  )ب(
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 ختضع له أثناء النقل حبيث ال يزيـد         أن املتوقع   التنضيدأن تتحمل العبوة أي أمحال توضع فوقها يف         و  )ج(
وأال حيـدث    العبوات، اخلطر الذي تنطوي عليه املتفجرات، وال تضعف وظيفة االحتواء اليت تؤديها          

  .املنضَّدةرار العبوات تشوه بأي شكل أو بأي درجة تقلل من قوهتا أو تسبب عدم استق هلا
، ووفقاً لإلجراءات املبينـة      قبل إعدادها للنقل    للنقل تصنف  مجيع املواد والسلع املتفجرة يف شكلها املعدّ        ٣-٥-١-٤
 .٣-١-٢ يف

 من قائمة البضائع اخلطـرة، علـى        ٨ وفقاً لتوجيه التعبئة املناسب املبني يف العمود         ١تعبأ بضائع الرتبة      ٤-٥-١-٤
 .٤-١-٤ يف النحو املبني

 ١-٦ العبوات، مبا فيها احلاويات الوسيطة والعبوات الكبرية، االشتراطات الواردة يف الفـصل              تستويف  ٥-٥-١-٤
  .II املتعلقة مبجموعة التعبئة ٥تستويف اشتراطات االختبار و حسبما يالئم،، ٦-٦ أو ٥-٦ أو
 .ة محاية مزدوجة ضد التسربسوائل متفجرعلى توفر وسيلة إغالق العبوات اليت حتتوي   ٦-٥-١-٤

؛ وإذا تضمنت وسيلة اإلغالق سن لولب، مينع        حشية مناسبة تتضمن وسيلة إغالق األسطوانات املعدنية        ٧-٥-١-٤
 .دخول املواد املتفجرة يف سن اللولب

 امللطّفةو  وتغلق عبوات املواد املرتوعة احلساسية أ     . تكون عبوات املواد اليت تذوب يف املاء مقاومة للماء          ٨-٥-١-٤
  .حبيث متنع التغريات يف التركيز أثناء النقل

يف حالة اشتمال العبوة على غالف مزدوج به ماء ميكن أن يتجمد أثنـاء النقـل، تـضاف إىل املـاء                 ٩-٥-١-٤
ريـق بـسبب    حوال تستخدم مضادات التجمد اليت قد تتسبب يف إشعال          . كافية من عامل مضاد للتجمد ملنع جتمده       كمية
 .ا لالشتعالقابليته

 إغالق أخرى مصنوعة من املعدن وليس هلا غطاء واق أية وسيلةجيب عدم إنفاذ املسامري أو الدبابيس أو   ١٠-٥-١-٤
  . مالمسة املعدنمنإىل داخل العبوة اخلارجية ما مل تكن العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بدرجة كافية 

ات ومواد التوسيد ووضع املواد أو السلع املتفجرة يف الطرود علـى  يتم إعداد العبوات الداخلية والتركيب     ١١-٥-١-٤
وجيب احليلولة دون تالمس املكونـات      . حنو مينع تسييب املادة أو السلعة املتفجرة يف العبوة اخلارجية يف ظروف النقل العادية             

  عـن  موضوعة يف علبة خارجية بعضها    مواد متفجرة غري    على  وتفصل السلع اليت حتتوي     . املعدنية للسلع مع العبوات املعدنية    
والصواين واحلواجز يف العبوة الداخلية أو اخلارجيـة،         احلشو اللني وميكن هلذا الغرض استخدام     . بعض ملنع االحتكاك والصدم   

  .القوالب أو األوعية أو
ؤدي التفاعل بني هـذه    تصنع العبوات من مواد متوافقة مع املتفجرات اليت حتتويها وغري منفذة هلا، حبيث ال ي                ١٢-٥-١-٤

  . إىل جعل املتفجر غري مأمون يف النقل أو إىل تغيري شعبة األخطار أو جمموعة التوافق،املتفجرات ومواد التعبئة، أو التسرب
 .مينع دخول املواد املتفجرة يف جتاويف العبوات املعدنية امللحومة  ١٣-٥-١-٤

 الساكنة قـد    اءابلة لتوليد أو تراكم قدر كاف من الكهرب       ال تكون العبوات املصنوعة من البالستيك ق        ١٤-٥-١-٤
  .يؤدي تفريغه إىل بدء تفجري أو إشعال أو تشغيل املواد أو السلع املتفجرة املعبأة
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 املخصصة لالستخدام العسكري عادة، املزودة أو غـري املـزودة           ، املتينة ،السلع املتفجرة الكبرية احلجم     ١٥-٥-١-٤
وعندما حتتوي مثل هذه الـسلع      .  جيوز نقلها غري معبأة    ،تضمنة لوسيلتني وقائيتني فعالتني على األقل      امل ،بوسائل بدء تفجريها  

أن  اإلشعال فيها ضد العوامل اليت تنشط اإلشعال واليت ميكـن            ةنظمأعلى شحنات دافعة أو تكون ذاتية الدفع، يتعني محاية          
 على سلعة غري معبأة يعين أنه ٤ند إجراء جمموعة االختبارات رقم واحلصول على نتيجة سلبية ع.  يف ظروف النقل العاديةتطرأ

وميكن تثبيت هذه السلع غري املعبأة على محاالت أو وضعها يف صناديق شـحن              . ميكن النظر يف نقل هذه السلعة بدون تعبئة       
  .العاديةأية وسيلة أخرى للمناولة أو التخزين أو اإلطالق بطريقة ال جتعلها سائبة يف ظروف النقل  أو

 ألنظمة اختبار تستويف أغراض      السلع املتفجرة الكبرية احلجم    وجيوز للسلطة املختصة، يف حالة إخضاع       
يف حالة إجراء هذه االختبارات بنجاح، أن توافق على نقل هذه           و كجزء من اختبارات أمان تشغيلها ومالءمتها،        هذه الالئحة 

  .السلع وفقاً ألحكام هذه الالئحة
 بني الـضغط الـداخلي      الفرق تعبأ املواد املتفجرة يف عبوات داخلية أو خارجية ميكن أن يؤدي فيها              ال  ١٦-٥-١-٤

  . إىل انفجار العبوة أو متزقها، تأثريات حرارية أو تأثريات أخرى، الناجم عنوالضغط اخلارجي
لفـة  ملوجودة يف سلعة غـري مغ      ا ،ة أو املواد املتفجرة   ب أن تتالمس املواد املتفجرة السائ     يف حالة احتمال    ١٧-٥-١-٤
 تزويد العبوة   ب، جي ) واألوعية املعدنية  4B و 4A و 1B2 و 1B1و 1A2 و 1A1( مع السطح الداخلي لعبوة معدنية       ، جزئياً مغلفة أو

  ).٢-١-١-٤انظر (املعدنية ببطانة داخلية أو طالؤها من الداخل 
 املختـصة علـى   ة متفجرة شريطة موافقة السلطة الوطنيةيف تعبئة أية ماد  P101ميكن اتباع توجيه التعبئة رقم        ١٨-٥-١-٤

  .العبوة، بصرف النظر عما إذا كانت العبوة مستوفية أو غري مستوفية لتوجيهات التعبئة احملددة هلا يف قائمة البضائع اخلطرة
  ٢بتعبئة بضائع الرتبة  أحكام خاصة تتعلق  ٦-١-٤
  اشتراطات عامة  ١-٦-١-٤
 القسم اشتراطات عامة منطبقة على استخدام أوعية الضغط يف نقل غازات وبضائع خطرة              ُتقدَّم يف هذا    ١-١-٦-١-٤

ويتم بنـاء أوعيـة     ). ، محض هيدرو السيانيك املستقر    ١٠٥١مثالً، يف حالة رقم األمم املتحدة        (٢أخرى مدرجة يف الرتبة     
قل العادية نتيجة لالهتزاز أو تغـريات درجـة   الضغط وإغالقها بطريقة متنع أي فقدان حملتوياهتا ميكن أن حيدث يف ظروف الن    

  ).بسبب تغري االرتفاع، مثالً(احلرارة أو الضغط 
 ال تتأثر أجزاء أوعية الضغط املالمسة للبضائع اخلطرة مباشرة أو تضعف نتيجة ملفعول تلك البـضائع،                  ٢-١-٦-١-٤

وجيب استيفاء أحكام املعيارين    ). تفاعل مع البضائع اخلطرة   مثالً أداء دور حفّاز لعملية تفاعل أو ال       (كما ال حتدث تأثرياً خطراً      
  .  حسب انطباقهماISO 11114-2:2000و ISO 11114-1:2012الدوليني 

يتم اختيار أوعية الضغط، مبا يف ذلك وسائل إغالقها، لكي حتتوي على الغاز أو خماليط الغازات وفقـاً                    ٣-١-٦-١-٤
وينطبق هذا القسم أيضاً    . ١-٤-١-٤ات توجيهات التعبئة احملددة الواردة يف        واشتراط ٢-١-٢-٦لالشتراطات الواردة يف    

 .على أوعية الضغط اليت تشكل عناصر مكونة حلاويات الغاز املتعددة العناصر

 عن الغازات أو خمـاليط      خمتلفةأوعية الضغط اليت ميكن أن يعاد ملؤها ال متأل بغازات أو خماليط غازات                ٤-١-٦-١-٤
وجيب أن يكون تغـيري اخلدمـة       .  كانت يف األوعية سابقاً ما مل تكن قد أجريت العمليات الالزمة لتغيري الغاز             الغازات اليت 
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وباإلضافة إىل ذلك، ال يسمح بأن تنقـل  .  حسبما ينطبقISO 11621:1997 وفقاً للمعيار الدويل   للغازات املسيلة أو املضغوطة   
 أو مادة من رتبة أخرى منطوية على خطـر          ٨قاً على مادة أكالة من الرتبة        يف وعاء ضغط كان حيتوي ساب      ٢مادة من الرتبة    

  .٦-١-٢-٦ واالختبار الالزمني على النحو املبني يف فحصتآكل إضايف، ما مل يكن قد أجري ال
 وعاء الضغط ويتأكد من أن الوعاء مسموح به لنقل الغاز،           فحصقبل امللء، جيب على املالئ أن يقوم ب         ٥-١-٦-١-٤

وتغلق الـصمامات   . حالة املواد الكيميائية حتت الضغط، املادة الدافعة املزمع نقلها، ومن أنه يستويف أحكام هذه الالئحة              ويف  
  .كما يتأكد مرسل البضاعة من عدم حدوث أي تسرب من الصمامات أو املعدات. بعد امللء وتظل مغلقة أثناء النقل

 امللء واألحكام املبينة يف توجيه التعبئة املناسب ونِسبط التشغيل جيب ملء أوعية الضغط وفقاً لقيم ضغ      ٦-١-٦-١-٤
 إىل ضغط معني يكفل، يف حالة حدوث حتلل الغـاز حتلـالً           الغازات وجيب ملء الغازات التفاعلية وخماليط    . ملادة امللء املعينة  

حد يتجاوز ضـغط التـشغيلل      كما جيب عدم ملء حزم األسطوانات إىل        . كامالً، عدم جتاوز ضغط التشغيل لوعاء الضغط      
  .األدىن ألي أسطوانة من أسطوانات احلزمة

 واالختبار  فحصتكون أوعية الضغط، مبا فيها وسائل إغالقها، متسقة مع اشتراطات التصميم والبناء وال              ٧-١-٦-١-٤
. اخلها بشكل وثيـق   استخدام عبوات خارجية، جيب تأمني أوعية الضغط بد       ب اإليعاز وعند. ٢-٦ يف الفصل     تفاصيلها ةبينامل

  . ذلك يف توجيهات التعبئة التفصيليةغريوجيوز تغليف عبوة داخلية أو أكثر بعبوة خارجية، ما مل حيدد 
 دون إطالق حمتويات الوعاء، وتكون عطبتصمم الصمامات وتصنع حبيث تكون قادرة على حتمل أي        ٨-١-٦-١-٤

  : التاليةالطرائق إحدى باّتباع قصد، وذلك عن غري يؤدي إىل إطالق حمتويات وعاء الضغط عطبحممية من أي 
  وضع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط ومحايتها بسدادات أو أغطية ملولبة؛   )أ(
 ثقوب تنفيس مساحتها املقطعية كافية لتفريغ الغـاز يف حالـة             فيها أو محاية الصمامات بأغطية     )ب(

  من الصمامات؛ أو حدوث تسرب
  بأطواق تقوية أو وقاية؛ أو محاية الصمامات   )ج(
  ؛ )م مثالًَزاحلُك(أو نقل أوعية الضغط يف هياكل   )د(
 املبني  سقوط للنقل، قادرة على اجتياز اختبار ال      ةّدَعُمأو نقل أوعية الضغط يف عبوة خارجية          )ه(

 .Iستوى أداء جمموعة التعبئة مب ٣- ٥- ١- ٦يف 

 جيب استيفاء   ،أعاله) ج(و) ب(وارد يف الفقرتني    يف حالة أوعية الضغط املزودة بصمامات على النحو ال          
ويف  . ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 أو املعيار ISO 11117:1998  لتوحيد املقاييس، رقمة الدولي املنظمةمعيارإما اشتراطات 

  لتوحيد املقاييس، رقمة الدولياملنظمةعيار  مبألف امللحقحالة الصمامات اليت حتتوي على نظام محاية، جيب استيفاء اشتراطات        
ISO 10297:2006.  

 .ISO 16111:2008 االشتراطات املبّينة يف املعيار  التخزين اهليدريدية الفلزية، تستوىفمنظوماتيف حالة   

 :تنطبق على أوعية الضغط اليت ال يعاد ملؤها الشروط التالية  ٩-١-٦-١-٤
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يب أو صينية يف لفافة منكمشة أو صينية     أن تنقل يف عبوة خارجية، يف صندوق مثالً أو قفص خش            )أ(
  يف لفافة مطاطة؛ 

  لتر عند ملئها بغاز مسي أو هلوب؛ ١,٢٥وأال تتجاوز سعتها املائية   )ب(

 ؛ ٣م/ مل٢٠٠  أو تكافئLC50 وأال تستخدم للغازات السمية اليت ال تتجاوز نسبة تركيزها القاتل  )ج(

 .بعد وضعها يف اخلدمةوأال يتم إصالحها   )د(

، وذلك وفقـاً    )القّرية (املربِّدة دوري ألوعية الضغط اليت يعاد ملؤها، خبالف األوعية          فحصجيب إجراء     ١٠-١-٦-١-٤
وجيب أن ختضع صـمامات     . ، حسبما ينطبق  P206 أو P205 أو   P200 وألحكام توجيه التعبئة     ٦-١-٢-٦لألحكام الواردة يف    

وتوجيه التعبئـة    ٣-٦-١-٢-٦ لألحكام الواردة يف     فحص واختبار دورية وفقاً   تنفيس الضغط لألوعية املربِّدة املغلقة لعمليات       
P203 . ها الدوري، ولكن جيوز نقلها بعد انتهاء املدة احملددة هلافحصوجيب عدم تعبئة أوعية الضغط أو ملئها عندما حيني موعد.  
   الـدوري الـواردة يف     فحـص لال يسمح بإجراء إصالحات إال وفقاً ملـا هـو حمـدد يف معايري ا             ١١-١-٦-١-٤
  وجيب عدم إجراء أي من اإلصالحات التالية على أوعية الـضغط،           .  واملتسقة مع معايري التصميم والبناء املنطبقة      ٤-٢-٢-٦

  : املغلقة املربِّدةما عدا غالف األوعية
  تصّدع اللحام أو أي عيوب أخرى فيه؛  )أ(
  تصّدع اجلدران؛  )ب(
  .عااألخرى يف مواد اجلدار أو الغطاء العلوي أو القحاالت التسرب أو العيوب   )ج(

 :جيب عدم تقدمي أوعية الضغط للملء يف احلاالت التالية  ١٢-١-٦-١-٤

 إذا كانت معطوبة إىل درجة ميكن أن تؤثر على سالمتها أو على سالمة معدات تشغيلها؛   )أ(

  حلة لالستخدام؛ أو إذا مل يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أهنا صا  )ب(
 .أو إذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة وواضحة  )ج(

  :جيب عدم تقدمي أوعية الضغط املعبأة للنقل يف احلاالت التالية  ١٣-١-٦-١-٤
 إذا كانت مسرِّبة؛   )أ(

 تها أو على سالمة معدات تشغيلها؛  إىل درجة ميكن أن تؤثر على سالممعطوبةأو إذا كانت   )ب(

 أو إذا مل يتم فحصها وفحص معدات تشغيلها والتأكد من أهنا صاحلة لالستخدام؛   )ج(

  .أو إذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة وواضحة  )د(
 واملواد الذاتيـة التفاعـل    ) ٢-٥الشعبة  (ة  بعبوات األكاسيد الفوقية العضوي    أحكام خاصة تتعلق    ٧-١-٤

  ١-٤ الشعبة  يفدرجةامل
ويف حالة احتمال نشوء    ". مغلقة بطريقة ناجعة  "يف حالة األكاسيد الفوقية العضوية تكون مجيع األوعية           ١-٠-٧-١-٤

ق الغاز لـن يـسبب      ضغط داخلي بقدر كبري يف العبوة نتيجة لتطور غاز تدرجيياً، ميكن تركيب وسيلة تنفيس إذا كان إطال                
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وجيب بناء وسيلة التنفيس حبيث ال يفلت السائل عندما تكون العبوة يف وضع رأسـي،               . خطراً، وإال جيب حتديد درجة امللء     
وجيب تصميم العبوة اخلارجية، يف حالـة       .  تكون قادرة على منع دخول الشوائب من خالهلا         أن وسيلة التنفيس جيب يف   كما  

  . وسيلة التنفيسيفة وظوجودها، حبيث ال تعرقل
  )باستثناء العبوات الوسيطة (استخدام العبوات  ١-٧-١-٤
وتفـي   ١-٦تستويف عبوات األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل اشـتراطات الفـصل               ١-١-٧-١-٤

  . IIجمموعة التعبئة باشتراطات االختبار الواردة يف هذا الفصل خبصوص 
 وتدرج حتـت    P520األكاسيد الفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل يف توجيه التعبئة          ترد طرق تعبئة      ٢-١-٧-١-٤

والكميات احملددة لكل طريقة تعبئة هي الكميات القصوى املسموح هبا          ). ٨ق ع    (OP8 إىل) ١ق ع    (OP1اجملموعات من   
  .يف كل طرد على حدة

ق التعبئة املناسبة لكل أكسيد فوقي عضوي        طر ٤-٢-٣-٥-٢ و ٣-٢-٣-٢-٤-٢ترد يف الفقرتني      ٣-١-٧-١-٤
 .ومادة ذاتية التفاعل على حدة من بني املواد املصنفة حالياً

فيما يتعلق باألكاسيد الفوقية العضوية اجلديدة أو املواد الذاتية التفاعل اجلديدة أو التركيبات اجلديدة من    ٤-١-٧-١-٤
  :فاعل املصنفة حالياً، تتبع اإلجراءات التالية لتعيني طريقة التعبئة املناسبةاألكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية الت

  :‘باء‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘باء‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )أ(
أو املادة الذاتية   (ستويف األكسيد الفوقي العضوي     ي شريطة أن    OP5تعني هلذه املواد طريقة التعبئة        
يف عبوة تسمح هبا    )) ب( ٢-٣-٣-٢-٤-٢أو  ) (ب( ٢-٣-٣-٥-٢معايري الفقرة   ) تفاعلال

هلـذه  ) أو املادة الذاتية التفاعـل    (  وإذا مل ميكن استيفاء األكسيد الفوقي العضوي       .التعبئة طريقة
أي يف إحدى العبوات املدرجـة      ( ٥ق ع    املعايري إال يف عبوة أصغر مما تسمح به طريقة التعبئة         

   األصغر؛OPن للمادة طريقة التعبئة املقابلة للرقم عيَّ ُتفعندئٍذ، )٤ إىل ق ع ١لتعبئة ق ع لطرق ا
  :‘جيم‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘جيم‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ب(

ادة الذاتية أو امل(ستويف األكسيد الفوقي العضوي ي، شريطة أن OP6تعني هلذه املواد طريقة التعبئة        
يف عبوة تسمح هبا    )) ج( ٢-٣-٣-٢-٤-٢أو  ) (ج( ٢-٣-٣-٥-٢معايري الفقرة   ) التفاعل

هلـذه  ) أو املادة الذاتية التفاعـل   (وإذا مل ميكن استيفاء األكسيد الفوقي العضوي        . طريقة التعبئة 
دة طريقة التعبئـة    ن للما عيَّ تُ فعندئٍذ،  OP6 ة التعبئة ـاملعايري إال يف عبوة أصغر مما تسمح به طريق        

   األصغر؛OPاملقابلة للرقم 
  :‘دال‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘دال‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ج(

   هلذا النوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل؛OP7تعني طريقة التعبئة   
  :‘هاء‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘هاء‘ األكاسيد الفوقية العضوية من النوع  )د(

  هلذا النوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل؛ OP8تعني طريقة التعبئة   
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  :‘واو‘ أو املواد الذاتية التفاعل من النوع ‘واو‘األكاسيد الفوقية العضوية من النوع   )ه(
 .نوع من األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعلهلذا ال OP8تعني طريقة التعبئة   

   الوسيطةاتيوااستخدام احل  ٢-٧-١-٤
توجيه التعبئـة   ة العضوية املصنفة حالياً واملدرجة على وجه التحديد يف          ـ الفوقي دجيـوز نقل األكاسي    ١-٢-٧-١-٤

IBC520  كمـا تفـي     ٥-٦ويات الوسيطة اشتراطات الفـصل      وتستويف احلا  .هذا وفقاً لتوجيه التعبئة     اويات وسيطة  يف ح ،
  .IIباشتراطات االختبار الواردة يف هذا الفصل بشأن جمموعة التعبئة 

 اويات وسيطة  يف ح  ‘واو‘جيوز نقل األكاسيد الفوقية العضوية األخرى واملواد الذاتية التفاعل من النوع              ٢-٢-٧-١-٤
 تلك السلطة املختصة، بناء على نتائج االختبارات املناسـبة،          قتنعنشأ عندما ت  بالشروط اليت حتددها السلطة املختصة يف بلد امل       

  :جرى االختبارات الضرورية ملا يليوتتضمن االختبارات اليت ُت. أن ذلك النقل ميكن أن جيري على حنو مأمونب
ـ يستويف مبادئ التصنيف  ) أو املادة الذاتية التفاعل   (إثبات أن األكسيد الفوقي العضوي        )أ( ة ـاملبين

 ٢-٣-٣-٢-٤-٢ أو(؛  ١-٥-٢يف الشكل   ) واو(، مربع اخلروج    )و( ٢-٣-٣-٥-٢ي  ـف
  ؛) على التوايل١-٤-٢يف الشكل ) واو(، مربع اخلروج )و(

  إثبات توافق مجيع املواد اليت تتالمس عادة مع املادة أثناء النقل؛  )ب(
، اوية الوسـيطة  بنقل املادة يف احل    تنيالطوارئ املرتبط درجة حرارة    حرارة الضبط و   ةحتديد درج   )ج(

   من درجة االحنالل الذايت التسارع، حسب االقتضاء؛تنياملشتقو
  تعيني وسائل ختفيف الضغط والطوارئ عند االقتضاء؛  )د(
 .تعيني ما إذا كان يلزم تطبيق أي أحكام خاصة على نقل املادة بطريقة مأمونة  )ه(

ويشترط ضبط  . ٤-٣-٢-٤-٢التفاعل ضبط درجة احلرارة وفقاً للفقرة       يشترط يف حالة املواد الذاتية        ٣-٢-٧-١-٤
وترد األحكام املتعلقة بضبط درجة احلرارة يف       . ١-٤-٣-٥-٢درجة احلرارة يف حالة األكاسيد الفوقية العضوية وفقاً للفقرة          

  .١-٣-٥-١-٧الفقرة 
ومنعاً حلدوث . الذايت التسارع واندالع احلرائقتتمثل الطوارئ اليت يتعني أخذها يف االعتبار يف االحنالل           ٤-٢-٧-١-٤

   حبيث متكّن مـن    متزق انفجاري يف احلاويات الوسيطة املعدنية املغلّفة بغالف معدين تام، جيب تصميم وسائل اإلغاثة الطارئة              
ل عن ساعة مـن انـدالع       تنفيس مجيع نواتج التحلل واألخبرة النامجة أثناء االحنالل الذايت التسارع أو أثناء فترة زمنية ال تق               

  .٨-١٣-١-٢-٤احلريق التام حمسوبة باملعادلة الواردة يف 
  ، الواردة حتت رقمي األمـم      ٢-٦الشعبة   ("ألف" من الفئة    أحكام خاصة تتعلق بتعبئة املواد املعدية       ٨-١-٤

  )٢٩٠٠و ٢٨١٤املتحدة   
ل إىل مقصدها يف حالـة جيـدة وال         على مرسلي املواد املعدية التأكد من أن الطرود أعدت حبيث تص            ١-٨-١-٤

 .تشكل خطراً على اإلنسان أو احليوان أثناء النقل
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 واألحكام العامة املتعلقة بالتعبئة الـواردة يف الفقـرات مـن ١- ٢- ١تنطبق التعاريف الواردة يف   ٢- ٨- ١- ٤
غري أنـه   . ملعدية على طرود املواد ا    ١٢-١-١-٤ إىل   ١٠-١-١-٤ باستثناء الفقرات من     ١٤-١-١-٤ إىل   ١-١-١- ٤

  .جيب تعبئة السوائل يف عبوات تتميز مبقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي ميكن أن ينشأ يف ظروف النقل العادية
 وعندما تكون املـواد املعديـة   .توضع قائمة ببنود احملتويات بني العبوة الثانوية والعبوة اخلارجية      ٣- ٨- ١- ٤

 تكـون العبـارة   و،  "ألـف "الفئـة   أهنا تـستويف معـايري إدراجهـا يف         غري معروفة، ولكن يشك يف       املعدة للنقل 
"suspected category A infectious substance""      ظاهرة بوضوح ضمن " ‘ألف‘الفئة مادة معدية يشك يف انتمائها إىل

 . بعد االسم الرمسي على مستند الشحن يف داخل العبوة اخلارجية هاللينيقوسني

 أي  زالةإلوة الفارغة إىل املرسل أو إرساهلا إىل أي مكان آخر، جيب تطهريها أو تعقيمها               قبل إعادة العب    ٤-٨-١-٤
  .مادة معديةعلى بطاقة أو عالمة تشري إىل أهنا كانت حتتوي  خطر، وجيب سحب أو طمس أي

 مستوى أداء   يسمح باالختالفات التالية يف األوعية األولية املوضوعة يف عبوة ثانوية، شريطة احلفاظ على              ٥-٨-١-٤
  : الكاملللطردخر آمماثل، بدون اجراء اختبار 

 األوعية األولية ذات احلجم املماثل لألوعية األولية املختربة أو األصغر حجما منها      استخدامجيوز    )أ(
  :شريطة أن

على سبيل املثـال،    (تكون هذه األوعية األولية ذات تصميم مماثل للوعاء األوىل املخترب             '١'
  ؛)إخلدير، مستطيل، مست: الشكل

مقاومة للـصدم   ) إخلزجاج، مواد بالستيكية، معدن،     (أن توفَّر مادة بناء الوعاء األوىل         '٢'
  . مماثلة ملقاومة الوعاء األوىل املخترب أصالً أو مقاومة أكرب منهاالتنضيدوقوى 

 تكون األوعية األولية مزودة بنفس الفتحات أو أصغر وتكون وسـائل اإلغـالق ذات               '٣'
 ؛) إخلعلى سبيل املثال، غطاء ملولب، غطاء عازل،(تصميم مماثل 

  ؛ من حترك هامألوعية األوليةاتستخدم مواد توسيد إضافية كافية مللء الفراغات ومنع   '٤'
   يف الطرد املخترب؛املعتمد التوجيه العبوة الثانوية نفس داخلتوجه األوعية األولية   '٥'

 املبينـة    هلـا   األوعية األولية املختربة، أو األوعية من األنواع البديلة        أقلأن ُتستخَدم بعدد     جيوز  )ب(
 من لعبوات األوليةاومنع ) الفراغات(أعاله، شريطة إضافة مواد توسيد كافية مللء الفراغ   ) أ( يف

  .حترك هام
  املواد املشعةأحكام خاصة تتعلق بتعبئة   ٩-١-٤
  عموميات  ١-٩-١-٤
وال تتجاوز كمية املادة املشعة يف أي       . ٤-٦ اشتراطات الفصل    ها وطرود اشعة وعبواهت  املواد امل  تستويف  ١-١-٩-١-٤

احلكم اخلاص   و ٦-٤-٢-٧-٢ و ٥-٤-٢-٧-٢ و ٤-٤-٢-٧-٢ و ١-٤-٢-٧-٢ و ٢-٢-٧-٢طرد احلدود املبينة يف     
SP336 ٣-٩-١-٤ و٣-٣ من الفصل.  
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  :ه الالئحة لنقل املواد املشعة هي اليت تغطيها هذالطرودوأنواع 
  ؛ )٥-١-٥-١انظر (طرد مستثىن   )أ(
  ؛ )IP-1طرد من النوع  (١ صناعي من النوع طرد  )ب(
  ؛)IP-2طرد من النوع  (٢طرد صناعي من النوع   )ج(
  ؛ )IP-3طرد من النوع  (٣طرد صناعي من النوع   )د(
  ؛A النوع منطرد   )ه(
  ؛B(U)طرد من النوع   )و(
  ؛B(M)طرد من النوع   )ز(
  .Cطرد من النوع   )ح(
  .وختضع الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية أو سادس فلوريد اليورانيوم الشتراطات إضافية  

بقى التلوث غري الثابت على األسطح اخلارجية ألي طرد عند أدىن حد ممكن عملياً، وال يتجـاوز                 ستُي  ٢-١-٩-١-٤
  :العاديةاحلدود التالية يف ظروف النقل 

  ؛غاما وبواعث ألفا املنخفضة السمية من بواعث بيتا و٢سم/ بكريل٤  )أ(
  . بالنسبة جلميع بواعث ألفا األخرى٢سم/ بكريل٠,٤  )ب(

  . من أي جزء من السطح٢ سم٣٠٠ يف أي مساحة تبلغ هاوتنطبق هذه احلدود عند أخذ متوسط
 الطـرد أي    ال يقلل من أمان   و. الستخدام املادة املشعة  خالف ما يلزم    على أية سلعة     طردأي  ال حيتوى     ٣-١-٩-١-٤

  .تفاعل بني هذه املواد والطرد يف ظروف النقل اليت تنطبق على التصميم
يـة  ، ال يتجاوز مستوى التلوث غري الثابت على الـسطوح اخلارج ٥-٥-٨-١-٧باستثناء ما ورد يف    ٤-١-٩-١-٤

 احلدود املبينـة يف     لوسيطة، ووسائل النقل ا   ،احلاويات الوسيطة  و ،الصهاريجوالداخلية للعبوات اجملمعة، وحاويات الشحن، و     
٢-١-٩-١-٤.  
وإذا كانت  .  تصميم الطرود   يف تراعى هذه اخلواص   ذات خواص خطرة أخرى،    املادة املشعة    كانتإذا    ٥-١-٩-١-٤

اويـات   عبـوات أو ح    املواد املشعة املنطوية على خطر إضايف معبأة يف طرود ال تستوجب موافقة السلطة املختصة، ُتنقل يف               
، ما يالئـم  ، حـسب  ٦ متاماً اشتراطات الفصول ذات الصلة من اجلـزء          ةستوفيم  أو حاويات مواد سائبة    يج أو صهار  وسيطة

  .اإلضايف فيما يتعلق بذلك اخلطر ٣-٤ أو ٢-٤ أو ١-٤واالشتراطات املنطبقة الواردة يف الفصل 
ا صنعت وفق مواصفات التصميم  أهنلنقل املادة املشعة، جيب التأكد منقبل استخدام العبوة للمرة األوىل      ٦-١-٩-١-٤

كما جيب استيفاء االشتراطات التاليـة،      . لضمان االمتثال لألحكام ذات الصلة يف هذه الالئحة وألي شهادة موافقة منطبقة           
  :االقتضاء عند

 يلزم ،)ضغط مانومتري ( كيلوباسكال   ٣٥ االحتواء يتجاوز    ملنظومةالتصميمي  إذا كان الضغط      )أ(
 تلـك ستويف اشتراطات التصميم املعتمدة بشأن قدرة       تعبوة   احتواء كل    منظومةالتأكد من أن    

   حتت ذلك الضغط؛ا على االحتفاظ بسالمتهاملنظومة
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عبوة حتتـوي    وأي   C و B(M) و B(U)النوع  من  عبوة خمصصة لالستخدام كطرد     أي   خبصوص  )ب(
 خصائص انتقال   ،م واحتوائه، وحيثما يلز   هعلى مواد انشطارية، يلزم التأكد من أن كفاءة تدريع        

  ، تقع يف نطاق احلدود املنطبقة أو احملددة يف التصميم املعتمد؛الحتباس امنظومةاحلرارة وكفاءة 
جيب التأكد من أن فعالية خواص أمان احلرجية        مواد انشطارية،   العبوات املعدة الحتواء     حالةيف    )ج(

فيها على  توضع  خص، عندما   أو املنصوص عليها للتصميم، وعلى األ     تقع ضمن احلدود املنطبقة     
ـ الشتراطات املبي ا استيفاءبغرض  مسوم نيوترونية    وجه التحديد  ـ ، تُ ١-١١-٤-٦ة يف   ن  ىرج

  .ومن توزيعهاسموم للتأكد من وجود هذه الت مراجعا
 :قبل كل شحن ألي طرد، يلزم التأكد من أن الطرد ال حيتوي على ما يلي  ٧-١-٩-١-٤

  حملددة لتصميم الطرد؛عن تلك اخمتلفة نويدات مشعة   )أ(
 يكون شكلها أو حالتها الفيزيائية أو الكيميائية خمتلفة عن تلك احملـددة لتـصميم               حمتوياتأو    )ب(

  .الطرد
يلزم التأكد من استيفاء مجيع االشتراطات املبينة يف األحكام ذات الـصلة يف             قبل كل شحن ألي طرد،        ٨-١-٩-١-٤

  :كما جيب استيفاء االشتراطات التالية، عند االقتضاء. بقةهذه الالئحة ويف شهادات املوافقة املنط
  قد نزعـت أو أُبطـل      ٢-٢-٤-٦ الرفع اليت ال تستويف اشتراطات       مرابط من أن    التأكديلزم    )أ(

  ؛ ٣-٢-٤-٦ ملا هو وارد يف استخدامها لرفع الطرد وفقاً إمكان
ب من ظروف االتزان بدرجـة       إىل أن يتم االقترا    C و B(M) و B(U)حيتجز أي طرد من األنواع        )ب(

الضغط، ما مل يتم احلصول على موافقة       درجة   استيفاء اشتراطات درجة احلرارة و     تأكيدلكافية  
   على االستثناء من هذه االشتراطات؛أحادية

أو /، يلزم التأكـد عـن طريـق الفحـص و          C و B(M) و B(U)األنواع  يف حالة أي طرد من        )ج(
سائل اإلغالق والصمامات وغريها من الفتحات املهيَّـأة يف         االختبارات املناسبة من أن مجيع و     

منظومة االحتواء، اليت ميكن أن تتسرب منها احملتويات املشعة، مغلقة بطريقة سليمة، وخمتومـة              
   ؛ ٣-١٠-٤-٦ و٨-٨-٤-٦حيثما يلزم بطريقة مت هبا التأكد من استيفاء اشتراطات 

  طارية، جيرى، حيثما ينطبق على ذلك، القياس املـبني         الطرود اليت حتتوي على مواد انش      حالةيف    )د(
  واالختبارات الالزمة إلثبات إغالق كل طرد علـى النحـو املـبني            ) ب( ٥-١١-٤-٦يف  
  ؛ ٨-١١-٤-٦ يف

نسخة من أي تعليمات تتعلق باإلغالق السليم للطرد وأية هتيئة للشحن قبـل             أيضاً   املرسل   لدىتكون    ٩-١-٩-١-٤
  . نصوص الشهاداتإرسال أي شحنة مبوجب

الشحنات املرَسلة اليت ختضع لالستعمال احلصري، ال يتجاوز مؤشر النقل ألي طرد أو عبـوة                باستثناء  ١٠-١-٩-١-٤
  .٥٠، وال يتجاوز مؤشر أمان احلالة احلرجية ألي طرد أو عبوة جممعة القيمة ١٠جممعة القيمة 
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 أو الطرق الربية    دية احلدي كصري بالسك ح مبوجب استخدام    لةنقو الطرود أو العبوات اجملمعة امل     باستثناء  ١١-١-٩-١-٤
الـشروط  بالسفن أو بطريق اجلـو ب      خاص ترتيبصري و ح، أو مبوجب استخدام     )أ (٢-١-٣-٢-٧الشروط احملددة يف    ب

 على أي سـطح  أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على التوايل، ال يتجاوز   ٣-٣-٣-٢-٧ أو   ١-٢-٣-٢-٧احملددة يف   
  . ساعة/ ملي سيفرت٢رد أو العبوة اجملمعة خارجي للط

 أقصى مستوى إشعاع عند أي نقطة على أي سطح خارجي لطرد أو لعبوة جممعـة تنقـل                  يتجاوزال    ١٢-١-٩-١-٤
  . ساعة/ ملي سيفرت١٠مبوجب استخدام حصري 

  اشتراطات وضوابط نقل املواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح  ٢-٩-١-٤
تقيد كمية املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح املوجودة يف الطرد الـصناعي مـن                   ١-٢-٩-١-٤

، أو اجلسم أو جمموعة     )IP-3 (٣أو الطرد الصناعي من النوع      ) IP-2 (٢الطرد الصناعي من النوع      وأ،  )IP-1النوع   (١النوع  
م من املادة غري املدرعة أو اجلسم أو  ٣وى اإلشعاع اخلارجي على مسافة األجسام، أيهما يكون مناسباً، حبيث ال يتجاوز مست

  .ساعة/ ملي سيفرت١٠جمموعة األجسام غري املدرعة 
املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح، الذي يكـون مـادة انـشطارية أو                 حالةيف    ٢-٢-٩-١-٤

 ١-٤-٨-١-٧الواردة يف   املنطبقة  االشتراطات  تستوىف   ،٥-٣-٢-٧-٢ ليست مستثناة مبوجب     مادة انشطارية على   حيتوي
  .٢-٤-٨-١-٧و
املادة املنخفضة النشاط النوعي أو اجلسم امللوث السطح، الذي يكون مادة انشطارية أو حيتوي               حالةيف    ٣-٢-٩-١-٤

  .١-١١-٤-٦الواردة يف املنطبقة االشتراطات تستوىف على مادة انشطارية، 
 بدون  SCO-Iو LSA-Iقل املواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطح من اجملموعتني           جيوز ن   ٤-٢-٩-١-٤

  :الشروط التاليةمبوجب ولكن تعبئة 
 ،نويدات مشعة موجودة يف الطبيعة    إال على    اخلامات اليت ال حتتوي      عدا ،مجيع املواد غري املعبأة     )أ(

ة يف ظروف النقل العادية من وسيلة النقل وحبيث تنقل بطريقة تكفل عدم تسرب احملتويات املشع
  ال حيدث أي فقد يف التدريع؛

 SCO-I مواد اجملموعـة     فقطتكون أية وسيلة نقل خاضعة لالستخدام احلصري، إال عندما تنقل             )ب(
على عشرة أمثال  اليت ميكن أو ال ميكن الوصول إليها  اليت ال يزيد التلوث املوجود على أسطحها        

  ؛٢-١-٧-٢ نطبق املبني يفاملستوى امل
اليت  اليت يشك يف وجود تلوث غري ثابت على أسطحها           SCO-Iألجسام من اجملموعة    خبصوص ا   )ج(

، تتخـذ تـدابري   ‘١‘)أ (٢-٣-٢-٧-٢يف  أكرب من القيم املبينة ، بقيمةال ميكن الوصول إليها   
  ؛لضمان عدم انطالق املادة املشعة داخل وسيلة النقل

  .)ه( ٥-٣-٢-٧-٢ االنشطارية غري املعبأة االشتراطات الواردة يف داملواتستويف   )د(
 وفقـاً   - "SCO" - حـام امللوثة الـسط   ـواألجس -"LSA"-ي  ـتعبأ املواد املنخفضة النشاط النوع      ٥-٢-٩-١-٤

  .٤-٢-٩-١-٤، ما مل ينص على خالف ذلك يف ٥-٢-٩-١-٤للجدول 
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   للمواد املنخفضة النشاط النوعي واألجسام امللوثة السطحاشتراطات الطرود الصناعية  : ٥-٢-٩-١-٤اجلدول 
  نوع الطرد الصناعي  

  ليست حتت االستخدام احلصري  االستخدام احلصري  احملتويات املشعة
LSA-I 

  )أ(صلب

  سائل

  
  IP-1النوع 
  IP-1النوع 

  
  IP-1النوع 
  IP-2النوع 

LSA-II 

  صلب
  سائل وغاز

  
  IP-2النوع 
  IP-2النوع 

  
  IP-2النوع 
  IP-3النوع 

LSA-III  النوعIP-2   النوعIP-3  
SCO-I

  IP-1النوع   IP-1النوع   )أ(
SCO-II  النوعIP-2   النوعIP-2  

  .غري معبأة SCO-I وLSA-Iة ـجيوز نقل مواد اجملموع، ٤-٢-٩-١-٤مبقتضى الشروط املبينة يف   )أ(

 على النحو احملـدد يف تـصميم        جيب أن تكون حمتويات الطرود اليت حتتوي على مواد انشطارية           ٣-٩-١-٤
  .الطرد سواء مباشرة يف هذه الالئحة أو يف شهادة املوافقة
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  ٢-٤الفصل 
  املتعددة العناصر الغاز   وحاوياتاستخدام الصهاريج النقالة

  ٩ إىل ٣  والرتب١ة  عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبأحكام  ١-٢-٤
 ٣ و ١ ى استخدام الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتب      علشتراطات العامة املنطبقة     اال  الفرع يتضمن هذا   ١-١-٢-٤
والفحص والبناء وعالوة على هذه االشتراطات العامة، تستويف الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم . ٩ و٨ و٧ و٦ و٥ و٤و

 للتوجيه املنطبق على الصهريج النقال احملـدد،        قاًوتنقل املواد يف الصهاريج النقالة طب     . ٢-٧-٦ يف    تفاصيلها ةبينواالختبار امل 
ألحكام اخلاصة  ، ول T23) إىل   (T1 ٦-٢-٥-٢-٤من قائمة البضائع اخلطرة ووصفه يف الفقرة         ١٠الذي يرد رقمه يف العمود      

 يف  صـافها ، وأو  من قائمة البـضائع اخلطـرة      ١١املتعلقة بالصهاريج النقالة اليت ترد أرقامها لكل مادة على حدة يف العمود             
  .٣-٥-٢-٤ الفقرة

 جدار الصهريج ومعدات التشغيل     انعطابتكون الصهاريج النقالة حممية أثناء النقل بدرجة مالئمة من            ٢-١-٢-٤
ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التـشغيل بطريقـة تتحمـل الـصدم أو               .  لصدم جانيب أو طويل أو النقالب      نتيجة

  .٥-١٧-٢-٧-٦وترد أمثلة هلذه احلماية يف . مايتها على هذا النحواالنقالب، ال تكون هناك ضرورة حل
وال تقبل هذه املواد للنقل إال إذا اختذت اخلطوات الالزمة ملنع حتللها            . إن بعض املواد غري ثابتة كيميائياً       ٣-١-٢-٤

أي مواد  على   احتواء الصهاريج    وهلذا الغرض، يوىل اهتمام خاص لضمان عدم      . أو حتوهلا أو بلمرهتا على حنو خطر أثناء النقل        
  .ميكن أن تسبب حدوث هذه التفاعالت

 أو درجـة  ووسائل اإلغـالق،  باستثناء الفتحات ،ال تتجاوز درجة حرارة السطح اخلارجي للصهريج     ٤-١-٢-٤
  . حرارياً عزالً، يتعني أن يكون الصهريج معزوالًوعند الضرورة. س أثناء النقل°٧٠حرارة العازل احلراري 

تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد وغري املفرغة من الغازات الشروط ذاهتا اليت تنطبق                  ٥-١-٢-٤
  .ها قبل تفريغها عليعلى الصهاريج النقالة اململوءة باملواد اليت كانت حتتوي

حلدوث تفاعل خطر  ال تنقل املواد يف ُحجرات متجاورة من الصهريج نفسه عندما يكون هناك احتمال                ٦-١-٢-٤
 :فيما بينها وتسبب

  أو انبعاث حرارة كبرية؛/احتراقاً و  )أ(
  انبعاث غازات هلوبة أو مسية أو خانقة؛  )ب(
  الة؛ن مواد أكّتكّو  )ج(
  ؛ن مواد غري ثابتة كيميائياًتكّو  )د(
  . خطراً يف الضغطارتفاعاً  )ه(

ادة اليت تبني نتائج الفحص واالختبار األوليني لكل        حتفظ شهادة اعتماد التصميم وتقرير االختبار والشه        ٧-١-٢-٤
.  من قبلها، لدى السلطة أو اهليئة املعنية ولدى مالك الـصهريج           املخوَّلة السلطة املختصة أو اهليئة      عنصهريج نقال، الصادرة    

  . سلطة خمتصةةوعلى مالك الصهريج أن يقدم هذه الوثائق بناء على طلب أي
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، تـوفّر  ٢-٢٠-٢-٧-٦يف تفاصيلها  املنقولة على اللوحة املعدنية املبينة    )املواد(ملادة  ما مل يظهر اسم ا      ٨-١-٢-٤
 ويقـدمها املرسـل   ١-١٨-٢-٧-٦بناء على طلب السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف       

  .املرسل إليه أو الوكيل، حسب االقتضاء أو
  امللءدرجة   ٩-١-٢-٤
 لـدى   ،تمـل  استخدام الصهريج النقال املناسب، وأال يعبأ الصهريج مبواد حي         رسلقبل امللء، يكفل امل     ١-٩-١-٢-٤

 بطانات واقية، أن تتفاعل معها تفـاعالً خطـراً   ة أو معدات التشغيل أو أي  شايا جدار الصهريج أو احل     مواد صنع  تالمسها مع 
 مع منتج املادة ومع الـسلطة  رسلوقد يتطلب األمر أن يتشاور امل. بدرجة ملحوظةهذه املواد لتكون نواتج خطرة أو تضعف    

  .املختصة للحصول على إرشادات بشأن توافق املادة املنقولة مع مواد صنع الصهريج النقال
ـ        أل الصهاريج النقالة مب   ال مت   ١-١-٩-١-٢-٤    إىل  ٢-٩-١-٢-٤رات  ـا يتجاوز املستوى املنصوص عليه فــي الفق
 على كـل    ١-٥-٩-١-٢-٤ أو   ٣-٩-١-٢-٤ أو   ٢-٩-١-٢-٤نطباق األحكام الواردة يف     وحيدد ا . ٦-٩-١-٢-٤

   أو يف ٦-٢-٥-٢-٤ يف ةالـوارد األحكام اخلاصة املنطبقة على الـصهريج النقـال    توجيهات التعبئة أو مادة على حدة يف 
  . من قائمة البضائع اخلطرة١١ أو ١٠ين العمودأي من يف  و٣-٥-٢-٤
  : لالستخدام العام)بالنسبة املئوية(عادلة التالية الدرجة القصوى للملء حتدد امل  ٢-٩-١-٢-٤

  Degree of filling )درجة امللء(     

، II و I ، يف جمموعيت التعبئـة    ٨ والرتبة   ١-٦ لسوائل الشعبة    )بالنسبة املئوية (أما درجة امللء القصوى       ٣-٩-١-٢-٤
، فإهنـا حتـدد     س°٥٦  عند درجـة   )بار ١,٧٥( كيلوباسكال   ١٧٥ الضغط البخاري املطلق على      والسوائل اليت يزيد فيها   

  :التالية ملعادلةبا
   Degree of filling )درجة امللء(     

يف هاتني املعادلتني متوسط معامل التمدد احلجمي للسائل بني متوسط درجة حـرارة             ) α(" ألفا"تعين    ٤-٩-١-٢-٤
احلرارة املئوية   بدرجات   مهاو) (rt( واملتوسط األقصى لدرجة حرارة محولة السائل أثناء النقل          )ft(السائل أثناء عملية امللء     

  :ية للسوائل املنقولة يف درجة احلرارة احمليطة باملعادلة التال)α ("ألفا"وميكن حساب قيمة . )°س" سلسيوس"

 α) ألفا(      

  .س على التوايل°٥٠س و°١٥ة السائل عند ـمها كثاف 50dو 15dحيث 
س، فيما عدا أنـه بالنـسبة   °٥٠  على أنه يساوي)rt(يؤخذ املتوسط األقصى لدرجة حرارة احلمولة     ١-٤-٩-١-٢-٤

ى يف الظروف املناخية املعتدلة أو املتطرفة، جيوز للسلطات املختصة أن توافق على درجة حرارة أقل أو                 لعمليات النقل اليت جتر   
  . درجة حرارة أعلى، حسب االقتضاءطلبتتأن 
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  على الصهاريج النقالة اليت حتتوي     ١-٤-٩-١-٢-٤ إىل   ٢-٩-١-٢-٤ال تنطبق االشتراطات من       ٥-٩-١-٢-٤
ويـستخدم مـنظم    . )على سبيل املثال عن طريق وسيلة للتسخني      (س  °٥٠اء النقل فوق     مواد تضبط درجة حرارهتا أثن     على

 يف أي وقت    يف املائة  ٩٥أال تتجاوز درجة امللء القصوى       لدرجة احلرارة يف الصهاريج النقالة املزودة بوسيلة تسخني لضمان        
  .أثناء النقل

 درجة حرارة أعلى من     يفللمواد الصلبة املنقولة     )سبة املئوية بالن(حتدد املعادلة التالية درجة امللء القصوى        ١-٥-٩-١-٢-٤
  :رجات احلرارة املرتفعةد املنقولة يف ظروف درجات حرارة انصهارها وللسوائل

  Degree of filling )درجة امللء(  

املتوسط األقصى لدرجة حرارة احلمولة أثناء      وند متوسط درجة حرارة السائل أثناء امللء        مها كثافة السائل ع    rd و fdحيث  
  .النقل على التوايل

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها يف النقل يف احلاالت التالية  ٦-٩-١-٢-٤

 ث عنـد درجـة    /٢ مـم  ٢ ٦٨٠إذا كانت درجة ملئها بالسوائل ذات اللزوجة اليت تقل عن             )أ(
يف  ٢٠تزيد على   أو درجة احلرارة القصوى للمادة أثناء النقل يف حالة املواد املسخنة،            س،  °٢٠
 إال إذا كانت الصهاريج النقالة مقسمة حبـواجز أو بـألواح             يف املائة،  ٨٠ ولكن تقل عن     املائة

  لتر؛ ٧ ٥٠٠خممدة للتمّورات إىل ُحجرات ال تتجاوز سعتها 
 وملتصقة على السطح اخلارجي جلدار الصهريج أو        نقلت فيها قبالً  مواد  إذا كانت هبا بقايا من      و  )ب(

  معدات التشغيل؛
   يهدد سالمة الصهريج النقال أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛ إىل حّدعطبإذا كان هبا تسريب أو و  )ج(
  .يف حالة تشغيل جيدة ارتئي أهناوما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل و  )د(

 املخصصة للروافع الشوكية، املوجودة على جسم الـصهاريج النقالـة عنـدما ميـأل           شباملناتغلق    ٧- ٩- ١- ٢- ٤
، تزويـدها بوسـيلة     ٤- ١٧- ٢- ٧- ٦وال ينطبق هذا احلكم على الصهاريج النقالة اليت ال يلزم، وفقاً للفقرة             . الصهريج
  . املخصصة للروافع الشوكيةللمناشبإغالق 

   يف الصهاريج النقالة٣ الرتبة طبق على نقل موادنإضافية تأحكام   ١٠-١-٢-٤
 بوسائل ختفيف الضغط وفقاً    زودتتكون مجيع الصهاريج النقالة املخصصة لنقل السوائل اللهوبة مغلقة و           ١-١٠-١-٢-٤
  .١٥-٢-٧-٦ إىل ٨-٢-٧-٦ فقراتلل
 الصلة الـيت  لصهاريج النقالة املخصصة لالستخدام الربي وحده، جيوز أن تسمح اللوائح ذات     يف حالة ا   ١-١-١٠-١-٢-٤

  . هتوية مفتوحةمبنظوماتتنظم النقل الربي 
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يف ) ١-٤ الـشعبة    ، املواد الذاتية التفاعـل    غري( ٤طبق على نقل مواد الرتبة      نة ت ـ إضافي أحكام  ١١-١-٢-٤
  الصهاريج النقالة

  .حمجوزة  
  .١-١٣-١-٢-٤، انظر ١-٤فيما يتعلق باملواد الذاتية التفاعل يف الشعبة : مالحظة  

   يف الصهاريج النقالة١-٥إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة أحكام   ١٢-١-٢-٤
  .حمجوزة  

 يف ١-٤ الـشعبة يف واملواد الذاتيـة التفاعـل    ٢-٥ إضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة     أحكام  ١٣-١-٢-٤
  الصهاريج النقالة

ويرسـل إخطـار   . للموافقة عليهنشأ وتقدمي تقرير إىل السلطة املختصة يف بلد املمادة جيب اختبار كل    ١-١٣-١-٢-٤
وتتـضمن  . ويتضمن اإلخطار معلومات النقل ذات الصلة والتقرير مع نتائج االختبار         . بذلك إىل السلطة املختصة لبلد املقصد     

  :االختبارات اليت جترى االختبارات الالزمة ملا يلي
  ثناء عملية النقل؛إثبات توافق مجيع املواد اليت تتالمس عادة مع املادة املنقولة أ  )أ(
تقدمي بيانات تصميم وسائل ختفيف الضغط ومواجهة الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم              )ب(

  .الصهريج النقال
  .الزم ألمان نقل املادةحكم إضايف  ألي  واضحاًويتضمن التقرير وصفاً  

 ‘واو‘النوع  من  لفوقية العضوية   التالية على الصهاريج النقالة املخصصة لنقل األكاسيد ا       األحكام  تنطبق    ٢-١٣-١-٢-٤
ويف حالـة تنـازع   . أو أعلى س°٥٥اليت تبلغ درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع ، ‘واو‘أو املواد الذاتية التفاعل من النوع      

الل الطوارئ اليت يتعني أخذها يف االعتبار هي االحن        وحاالت. ٢-٧-٦على األحكام املبينة يف     األحكام   هذه   ُترجَّحاألحكام  
  .٨-١٣-١-٢-٤يف   واإلحاطة بالنريان على النحو املبنيللمادةالذايت التسارع 

 اإلضافية اليت تنطبق على نقل األكاسيد الفوقيـة العـضوية         األحكام  حتدد السلطة املختصة لبلد املنشأ        ٣-١٣-١-٢-٤
ويرسل إخطار بذلك   . س يف الصهاريج النقالة   °٥٥ اليت تقل درجة حرارة احنالهلا الذايت التسارع عن          املواد الذاتية التفاعل،   أو

  .إىل السلطة املختصة لبلد املقصد
  .) بار٤(ميغاباسكال  ٠,٤يصمم الصهريج النقال حبيث يتحمل ضغط اختبار ال يقل عن   ٤-١٣-١-٢-٤
  . درجة احلرارةالستشعارجتهز الصهاريج النقالة بوسائل   ٥-١٣-١-٢-٤
وميكن أيـضاً اسـتخدام     . بوسائل لتخفيف الضغط ووسائل ملواجهة الطوارئ      الصهاريج النقالة    جتهز  ٦-١٣-١-٢-٤

 وخصائص بنـاء    املادة خلصائص   وتضبط وسائل ختفيف الضغط لتعمل عند ضغوط حتدد وفقاً        . وسائل لتخفيف تفريغ اهلواء   
  .وال يسمح باستخدام عناصر قابلة لالنصهار يف جدار الصهريج. الصهريج النقال

وسائل ختفيف الضغط من صمامات حمّملة بنابض وجمهزة حبيث متنع التراكم الكـبري لنـواتج               تتكون    ٧-١٣-١-٢-٤
 يبدأ عنده التصريف  وتقرر قدرة صمامات ختفيف الضغط الذي       . س داخل الصهريج النقال   °٥٠ الل واألخبرة املنبعثة عند   االحن
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 بـأي  يبدأ عنده التـصريف سمح الضغط الذي ي الجيب أغري أنه . ١-١٣-١-٢-٤على أساس نتائج االختبارات املبينة يف      
  . إذا انقلب الصهريج النقال)ماماتالص (حال بتسرب السائل من الصمام

 مـن   خليط ، أو مةجيوز أن تكون وسائل مواجهة الطوارئ من األنواع احململة بنابض أو األنواع القصِ              ٨-١٣-١-٢-٤
األخبرة املنبعثة خالل فترة ال تقل عن ساعة واحدة من اإلحاطـة            مصممة لتنفيس مجيع نواتج االحنالل و     االثنني، حبيث تكون    

  : حمسوبة باملعادلة التاليةنالكاملة بالنريا

  
  :حيث  

  q  =  طوا[احلرارة  امتصاص[  
  A  =   ٢م[املساحة املبتلّة[  
  F  =  معامل العزل  
  F  =  أوغري املعزولةصهاريج لل ١ ،  

                        للصهاريج املعزولة  
  :يثح  

K  =  ط وا[  ملوصلية احلرارية للطبقة العازلةاx ١-مx١-لفن ك[  
L  =  م[  مسك الطبقة العازلة[  
U  =  K/L = ط او[  معامل االنتقال احلراري للعازلةx ٢-م x١-لفن ك[  
T  =   لفنك[  يف ظروف التخفيفاملادة درجة حرارة[  
طوارئ أعلى من الضغط     مواجهة ال  )وسائل( يف وسيلة    يبدأ عنده التصريف  يكون الضغط الذي      

وحتدد أبعـاد وسـائل     . ١- ١٣- ١- ٢- ٤يبىن على نتائج االختبارات املشار إليها يف        و ٧- ١٣- ١- ٢- ٤املبني يف   
  .مواجهة الطوارئ حبيث ال يتجاوز الضغط األقصى يف الصهريج الضغط االختباري للصهريج مطلقاً

  . واملعايريدليل االختباراتيف  ٥ التذييل يرد مثال لطريقة حتديد حجم وسائل مواجهة الطوارئ يف  :ةمالحظ
 مواجهة الطوارئ للصهاريج النقالة املعزولة بافتراض نسبة فقد         )وسائل(حتدد قدرة وعتبة تشغيل وسيلة        ٩-١٣-١-٢-٤

  . من مساحة السطح اخلارجييف املائة ١للعزل 
وجيب إيالء االهتمام   .  بوسيلة مانعة للهب    بنابض املزوَّدةجتهز وسائل ختفيف تفريغ اهلواء والصمامات         ١٠-١٣-١-٢-٤

 .لالخنفاض يف قدرة التخفيف الذي تسببه مانعة اللهب

ترتب معدات التشغيل كالصمامات واألنابيب اخلارجية حبيث ال تبقى يف داخلها أي كميـات مـن                  ١١-١٣-١-٢-٤
  .األكسيد الفوقي العضوي بعد ملء الصهريج النقال
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فإذا كانت  . لصهاريج النقالة معزولة مبادة عازلة أو حممية بدرع واق من أشعة الشمس           ن تكون ا  ميكن أ   ١٢-١٣-١-٢-٤
س أو أقل، أو إذا كان الصهريج النقال مصنوعاً مـن           °٥٥ يف الصهريج النقال     للمادةدرجة حرارة االحنالل الذايت التسارع      

  . أبيض أو معدنياً ساطعاًويكون السطح اخلارجي.  بالكاملاأللومنيوم، وجب أن يكون الصهريج معزوالً
  .س°١٥ عند درجة يف املائة ٩٠تتجاوز درجة امللء ال   ١٣-١٣-١-٢-٤
 رقم األمم املتحدة، واالسم التقين، والتركيـز املعتمـد          ٢-٢٠-٢-٧-٦ تتضمن العالمات املبينة يف     ١٤-١٣-١-٢-٤

  .ةاملعنيللمادة 
 املدرجـة علـى    واملواد الذاتية التفاعلد الفوقية العضويةجيوز استخدام الصهاريج النقالة لنقل األكاسي       ١٥-١٣-١-٢-٤

  .٦-٢-٥-٢-٤ للصهاريج النقالة، الوارد يف T23وجه التحديد يف التوجيه رقم 
   يف الصهاريج النقالة١-٦ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام  ١٤-١-٢-٤

  حمجوزة  
   يف الصهاريج النقالة٢-٦ضافية تنطبق على نقل مواد الشعبة إ أحكام   ١٥-١-٢-٤

   حمجوزة  
   يف الصهاريج النقالة٧ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام  ١٦-١-٢-٤
  . يف نقل املواد املشعة لنقل بضائع أخرىخدمةال تستخدم الصهاريج النقالة املست  ١-١٦-١-٢-٤
  . قيمة أخرى تعتمدها السلطة املختصةةي أ تكون، أويف املائة ٩٠ال تتجاوز درجة ملء الصهاريج النقالة   ٢-١٦-١-٢-٤
   يف الصهاريج النقالة٨ضافية تنطبق على نقل مواد الرتبة إ أحكام  ١٧-١-٢-٤
 على فترات ال تتجاوز     ٨تفحص وسائل ختفيف الضغط يف الصهاريج النقالة املستخدمة لنقل مواد الرتبة              ١-١٧-١-٢-٤

 .عاماً واحداً

   يف الصهاريج النقالة٩نقل مواد الرتبة ضافية تنطبق على أحكام إ  ١٨-١-٢-٤
  حمجوزة  

  أحكام إضافية تنطبق على نقل املواد الصلبة اليت تنقل عند درجة أعلى من درجة انصهارها   ١٩-١-٢-٤
املواد الصلبة اليت تنقل أو تقدم للنقل عند درجة أعلى من نقطة انصهارها واليت مل خيصص هلا توجيـه                     ١-١٩-١-٢-٤

 من قائمة البضائع اخلطرة، أو اليت خصص هلا توجيه خاص بتعبئـة الـصهاريج   ١٠هاريج النقالة يف العمود     خاص بتعبئة الص  
النقالة ال ينطبق على نقلها عند درجات حرارة أعلى من نقطة ذوباهنا، ميكن نقلها يف صهاريج نقالة شريطة أن تكون املـواد               

 وال تنطوي على أي خطر إضايف غري        ٩ و ٨ أو الرتبتني    ١-٦و   أ ١-٥ أو   ٣-٤ أو   ٢-٤ أو   ١-٤الصلبة مصّنفة يف الشعب     
  .III وII  وتنتمي إىل جمموعيت التعبئة٨ أو الرتبة ١-٦اخلطر اخلاص بالشعبة 

تستويف الصهاريج النقالة املستخدمة لنقل هذه املواد الصلبة عند درجة أعلى من نقطة انصهارها أحكـام                  ٢-١٩-١-٢-٤
 يذكر  ، ما مل  II للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة       T7 أو التوجيه    IIIلة للمواد الصلبة يف جمموعة التعبئة        للصهاريج النقا  T4التوجيه  
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وجيوز اختبار صهريج نقال يوفر مستوى مكافئاً مـن الـسالمة           . ٢-٣ ذلك يف قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف الفصل          غري
 ٥-٩-١-٢-٤ وفقـاً للفقـرة   ) بالنسبة املئويـة  (وى للملء   وحتدد الدرجة القص  . ٥-٢-٥-٢-٤أعلى حبسب الفقرة     أو
 ).TP3التوجيه (

واملواد الكيميائية حتـت     عامة الستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسّيلة غري املّربدة        أحكام    ٢-٢-٤
  الضغط

ل الغازات املسّيلة غري     االشتراطات العامة اليت تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنق         فرعيبني هذا ال    ١-٢-٢-٤
 . واملواد الكيميائية حتت الضغطاملّربدة

. ٣-٧-٦ يف  تفاصيلهاةبين والفحص واالختبار املوالبناءتستويف الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم   ٢- ٢- ٢- ٤
 للصهاريج النقالة،   T50جيه   يف الصهاريج النقالة طبقاً للتو      واملواد الكيميائية حتت الضغط    وتنقل الغازات املسيلة غري املربدة    

 يف ة غري مربدةمسيلات حمددة  ولألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة املنصوص عليها لغاز،٦- ٢- ٥- ٢- ٤الوارد يف 
  .٣- ٥- ٢- ٤ من قائمة البضائع اخلطرة ويرد بياهنا يف ١١العمود 

التـشغيل    اجلدار اخلارجي ومعـدات    طابانعحتمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على حنو مناسب من            ٣-٢-٢-٤
التشغيل بطريقة تتحمل الصدم     ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات     .  الصدم اجلانيب أو الطويل أو انقالب الصهريج       بسبب

  .٥-١٣-٣-٧-٦يف  هذه احلمايةعلى وترد أمثلة . ال تكون هناك ضرورة حلمايتها على هذا النحو أو االنقالب،
قبل هذه املـواد للنقـل إال إذا اختـذت          وال تُ . لة غري املربدة غري ثابتة كيميائياً     الغازات املسيّ إن بعض     ٤-٢-٢-٤

وهلذا الغرض، يوىل اهتمام خاص لضمان عـدم        . اخلطوات الالزمة ملنع حتللها أو حتوهلا أو بلمرهتا على حنو خطر أثناء النقل            
  .بب هذه التفاعالتلة غري مربدة ميكن أن تساحتواء الصهاريج أي غازات مسّي

، تعـّد بناء على    ٢-١٦-٣-٧-٦املنقولة على اللوحة املعدنية املوصوفة يف       الغازات  ما مل يظهر اسم       ٥-٢-٢-٤
 ويقدمها املرسل أو املرسل إليه ١-١٤-٣-٧-٦طلب السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف 

  .ما يناسبأو الوكيل، حسب
تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد ومل تفرغ من الغازات الشروط ذاهتا اليت تنطبـق                   ٦-٢-٢-٤

  .لة غري املربدة السابقةعلى الصهاريج النقالة اململوءة بالغازات املسّي
  امللء  ٧-٢-٢-٤
 أو املـادة    لة غري املـربدة   لغازات املسيّ  أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل ا       رسلقبل امللء، يكفل امل     ١-٧-٢-٢-٤

 أو باملادة الدافعـة للمـادة       لة غري مربدة   فيه، وأال يكون الصهريج حممالً بغازات مسيّ       الدافعة للمادة الكيميائية حتت الضغط    
 معها   أو معدات التشغيل، أن تتفاعل     شايا لدى تالمسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو احل         ، يرجح الكيميائية حتت الضغط  

وجيب أثناء امللء أن يكون اخنفاض درجة حـرارة         . بدرجة ملحوظة هذه املواد   تفاعالً خطراً لتكون نواتج خطرة أو تضعف        
  . يف حدود مدى درجات احلرارة املتوخى يف التصميم أو املادة الدافعة للمادة الكيميائية حتت الضغطل غري املربدالغاز املسّي

 على كثافة الغـاز     )لتر/كغ(ل غري املربد لكل لتر من سعة الصهريج         لقصوى للغاز املسيّ  ال تزيد الكتلة ا     ٢-٧-٢-٢-٤
 الصهريج ممتلئاً بالـسائل متامـاً عنـد         نال يكو وعالوة على ذلك،    . ٠,٩٥س مضروباً يف  °٥٠ل غري املربد عند درجة      املسّي
  .س°٦٠ درجة
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 القصوى املسموح هبا وكتلة احلمولة القـصوى        ليةاإلمجاال متأل الصهاريج النقالة فوق مستوى كتلتها          ٣-٧-٢-٢-٤
  .املسموح هبا، احملددة لكل غاز يقدم للنقل

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها للنقل يف احلاالت التالية  ٨-٢-٢-٤

درولية غري مقبولة بـسبب التمـّور داخـل         ي ميكن أن يولد قوى ه     ييف حالة وجود فراغ قم      )أ(
  الصهريج النقال؛

  يف حالة وجود تسريب؛و  )ب(
   بقدر يهدد سالمة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛عطبيف حالة وجود و  )ج(
  . يف حالة تشغيل جيدةارتئي أهناما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل وو  )د(

طبق هذا احلكم   وال ين .  املخصصة للروافع الشوكية يف الصهاريج النقالة عندما ميأل الصهريج         املناشبتغلق    ٩-٢-٢-٤
  . املخصصة للروافع الشوكيةاملناشب، تزويدها بوسيلة إلغالق ٤-١٣-٣-٧-٦على الصهاريج النقالة اليت ال يلزم، وفقاً للفقرة 

   املربدةلةالستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيَّأحكام عامة   ٣-٢-٤
  .على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات املسيلة املربدة االشتراطات العامة اليت تنطبق املقطعيبني هذا   ١-٣-٢-٤
وتنقـل  . ٤-٧-٦تستويف الصهاريج النقالة اشتراطات التصميم والبناء والفحص واالختبار املفصلة يف             ٢-٣-٢-٤

 ولألحكام اخلاصة   ٦-٢-٥-٢-٤ للصهاريج النقالة الوارد يف      T75لة املربدة يف الصهاريج النقالة طبقاً للتوجيه        الغازات املسيّ 
  .٣-٥-٢-٤املبينة يف ويف قائمة البضائع اخلطرة،  ١١يف العمود املتعلقة بالصهاريج النقالة املنصوص عليها لكل مادة 

 اجلدار اخلارجي ومعدات التـشغيل      انعطابحتمى الصهاريج النقالة أثناء النقل على حنو مناسب من            ٣- ٣- ٢- ٤
بطريقـة تتحمـل     ويف حالة بناء جدار الصهريج ومعدات التشغيل      . قالب الصهريج  الصدم اجلانيب أو الطويل أو ان      بسبب

  .٥- ١٢- ٤- ٧- ٦هذه احلماية يف على وترد أمثلة . الصدم أو االنقالب، ال تكون هناك ضرورة حلمايتها على هذا النحو
 تعـّد بناء على    ،٢-١٥-٤-٧-٦املنقولة على اللوحة املعدنية املوصوفة يف       الغازات  ما مل يظهر اسم       ٤-٣-٢-٤

 ويقدمها املرسل أو املرسل إليه ١-١٣-٤-٧-٦طلب السلطة املختصة أو اهليئة املخوَّلة من قبلها نسخة من الشهادة املبينة يف 
  .أو الوكيل، حسب االقتضاء

بـق  تستويف الصهاريج النقالة الفارغة واليت مل تنظف بعد ومل تفرغ من الغازات الشروط ذاهتا اليت تنط                 ٥-٣-٢-٤
  .على الصهاريج النقالة اململوءة باملادة السابقة

  امللء  ٦-٣-٢-٤
قبل امللء يكفل املرسل أن يكون الصهريج النقال معتمداً لنقل الغازات املسيلة املربدة فيه، وأال يكـون                   ١-٦-٣-٢-٤

 أو معدات التـشغيل، أن  اشايالصهريج حممالً بغازات مسيلة مربدة يرجح لدى تالمسها مع مواد صنع جدار الصهريج أو احل            
وجيب أثناء امللء أن تكـون درجـة        . بدرجة ملحوظة هذه املواد   ن نواتج خطرة أو تضعف      تكوِّوتتفاعل معها تفاعالً خطراً     

  .ل املربد يف حدود مدى درجات احلرارة املتوخى يف التصميمحرارة الغاز املسّي
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 يف االعتبار زمن االحتباس الالزم للرحلة املقـررة، مبـا يف           ؤخذيلدى تقدير درجة امللء األولية يتعني أن          ٢-٦-٣-٢-٤
   ٣-٦-٣-٢-٤وتكون درجة امللء األولية للصهريج، باستثناء ما نصت عليه الفقرتـان   . ذلك أي تأخريات قد تواجهها الرحلة     

اوى فيهـا الـضغط   ، مناسبة حبيث إنه إذا ارتفعت درجة حرارة احملتويات، باستثناء اهلليوم، إىل درجة يتس        ٤-٦-٣-٢-٤و
  . يف املائة٩٨البخاري مع الضغط األقصى للتشغيل املسموح به، ال يتجاوز احلجم الذي يشغله السائل نسبة 

 ولكن دون االرتفاع فوق     فتحة وسيلة ختفيف الضغط   لغاية  جيوز ملء الصهاريج اليت ينقل فيها اهلليوم          ٣-٦-٣-٢-٤
  .مستواها

ولية أعلى، رهناً مبوافقة السلطة املختصة، عندما تكون املدة املقررة للنقـل            جيوز السماح بدرجة ملء أ      ٤-٦-٣-٢-٤
  .أقصر كثرياً من زمن االحتباس

  زمن االحتباس الفعلي  ٧-٣-٢-٤
 :حيسب زمن االحتباس الفعلي لكل رحلة وفقاً لطريقة تقرها السلطة املختصة على أساس ما يلي  ١-٧-٣-٢-٤

كما هو مبني    ()١-٨-٢-٤-٧-٦انظر  (ملسيل املربد املقرر نقله     زمن االحتباس املرجعي للغاز ا      )أ(
  ؛)١-١٥-٤-٧-٦يف اللوحة املشار إليها يف 

  كثافة امللء الفعلية؛  )ب(
  ضغط امللء الفعلي؛  )ج(
  . حتديد الضغط)وسائل(أدىن ضغط مضبوط لوسيلة   )د(

على لوحة معدنية تثبت بإحكام علـى  يسجل زمن االحتباس الفعلي إما على الصهريج النقال نفسه أو         ٢-٧-٣-٢-٤
  .٢-١٥-٤-٧-٦ للفقرة الصهريج، وفقاً

 :ال تقدم الصهاريج النقالة الستخدامها يف النقل يف احلاالت التالية  ٨-٣-٢-٤

درولية غري مقبولة بسبب التمّور داخل الصهريج       يميكن أن يولد قوة ه     قّميوجود فراغ   يف حالة     )أ(
  النقال؛

  سريب؛يف حالة وجود تو  )ب(
  يف حالة وجود عطب بقدر يهدد سالمة الصهريج أو ترتيبات رفعه أو تأمينه؛و  )ج(
   يف حالة تشغيل جيدة؛ارتئي أهناما مل يكن قد مت فحص معدات التشغيل وو  )د(
  ل املربد املنقول قـد حـدد وفقـاً ملـا ورد يف            ما مل يكن زمن االحتباس الفعلي للغاز املسيّ       و  )ه(

  ؛٢-١٥-٤-٧-٦لصهريج البيان املشار إليه يف  وأن حيمل ا٧-٣-٢-٤
  .ما مل تكن مدة النقل، بعد مراعاة أي تأخريات قد تواجهها، أقل من زمن االحتباس الفعليو  )و(

وال ينطبـق هـذا     .  املخصصة للروافع الشوكية يف الصهاريج النقالة عندما ميأل الصهريج         املناشبتغلق    ٩-٣-٢-٤
، تزويدها بوسيلة إلغالق تفريغ اهلواء املخصـصة        ٤-١٢-٤-٧-٦ليت ال يلزم، وفقاً للفقرة      احلكم على الصهاريج النقالة ا    

  .للروافع الشوكية
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  باستخدام حاويات الغاز املتعددة العناصر  أحكام عامة تتعلق  ٤-٢-٤
يف نقـل   االشتراطات العامة املنطبقة على استخدام حاويات الغاز املتعددة العناصـر    املقطعترد يف هذا      ١-٤-٢-٤

  . الغازات غري املربدة
تستويف حاويات الغاز املتعددة العناصر اشتراطات التصميم والبناء والفحص واالختبار الواردة تفاصيلها              ٢-٤-٢-٤

  .٦-١-٢-٦ ويف P200 احلاويات وفقاً لألحكام املبينة يف توجيه التعبئة  هذهويتم دورياً فحص عناصر. ٥-٧-٦يف 
 يف العناصر أو يف معدات التشغيل       عطبويات الغاز املتعددة العناصر أثناء النقل من أي         جيب محاية حا      ٣-٤-٢-٤

ولن تكون هناك حاجة إىل محايتها على هذا النحو إذا مت بناء العناصر ومعـدات               . الصدم اجلانيب والطويل واالنقالب   يف حالة   
  .٤-١٠-٥-٧-٦يف  هذه احلمايةعلى وترد أمثلة . التشغيل حبيث تتحمل الصدم واالنقالب

 .١٢-٥-٧-٦ حتدد اشتراطات االختبار والفحص الدوريني حاويات الغـاز املتعـددة العناصـر يف              ٤-٤-٢-٤
  . إذا حان موعد فحصها الدوري، ولكن ميكن نقلها بعد انتهاء املدة احملددة هلاأو متأل  احلاويات أو عناصرها أتعب وال
  امللء  ٥-٤-٢-٤
 مسموح هبا لنقل الغاز املزمع نقلـه        هاز املتعددة العناصر قبل امللء لالستيثاق من أن       فحص حاويات الغ  ت  ١-٥-٤-٢-٤

  . ومن أهنا تستويف أحكام هذه الالئحة املنطبقة
ألحكام املبينـة  ل و، ودرجات امللءضغط التشغيلقيم   عناصر حاويات الغاز املتعددة العناصر وفقاً ل       ألمت  ٢-٥-٤-٢-٤

أي حال مـن األحـوال حاويـة    متأل بوال . از احملدد املزمع ملؤه يف كل عنصر من عناصر احلاوية          للغ P200يف توجيه التعبئة    
  . األدىن ألي عنصر معني من عناصر احلاوية  ضغط التشغيلجمموعة عناصر كوحدة إىل درجة جتاوز أو
  .وح هبام املس حاويات الغاز املتعددة العناصر مبا يتجاوز كتلتها اإلمجالية القصوىال متأل  ٣-٥-٤-٢-٤
 إال يف ٣-٢وال تنقـل غـازات الـشعبة    . غلق الصمامات العازلة بعد امللء، وتظل مغلقة أثناء النقل  ت  ٤-٥-٤-٢-٤

  . حاويات الغاز املتعددة العناصر اليت يكون كل عنصر فيها جمهزاً بصمام عازل
من أن وسائل اإلغالق واملعـدات      امللء بأغطية أو سدادات، كما يتحقق املرسل        ) فتحات(غلق فتحة   ت  ٥-٥-٤-٢-٤

  . بعد امللءمانعة للتسريب
  : حاويات الغاز املتعددة العناصر للملء يف احلاالت التاليةال تقدم  ٦-٥-٤-٢-٤

 إىل درجة ميكن أن تؤثر على سالمة أوعية الـضغط أو معـداهتا اهليكليـة                معطوبةإذا كانت     )أ(
  التشغيلية؛ أو

ط وفحص معداهتا اهليكليـة والتـشغيلية والتأكـد مـن أهنـا             وإذا مل يتم فحص أوعية الضغ       )ب(
  لالستخدام؛  صاحلة

  .وإذا مل تكن الشهادة املطلوبة وعالمة إعادة االختبار وعالمات امللء مقروءة بسهولة وواضحة  )ج(
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  : حاويات الغاز املتعددة العناصر للنقل يف احلاالت التاليةال تقدم  ٦-٤-٢-٤
  إذا كانت مسرِّبة؛   )أ(
  ؤثر على سالمة أوعية الضغط أو معداهتا اهليكلية أو التشغيلية؛ يميكن أن هبا عطب وإذا كان   )ب(
يف حالة تـشغيل    وارتئي أهنا   وما مل تكن أوعية الضغط ومعداهتا اهليكلية والتشغيلية قد فحصت             )ج(

  جيدة؛ 
  . مقروءة بسهولة وعالمات امللء، وعالمة إعادة االختبار،ا مل تكن الشهادة املطلوبةمو  )د(

تستويف احلاويات الفارغة اليت مل يتم تنظيفها وتطهريها االشتراطات نفسها املنطبقة على احلاويات املعبأة   ٧-٤-٢-٤
  .باملادة السابقة

  التوجيهات واألحكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة  ٥-٢-٤
  ومياتعم  ١-٥-٢-٤
حكام اخلاصة املتعلقة بالصهاريج النقالة اليت تنطبق على البضائع اخلطرة           التوجيهات واأل  املقطعيبني هذا     ١-١-٥-٢-٤
 ١٠ ويبني العمـود     )T1: ثالًم(ئي رقمي   ألفباومييز كل توجيه للصهاريج النقالة برمز       . ةـبنقلها يف الصهاريج النقال    رخصامل

 لكل مادة على حدة يـسمح    تطبيقهي يتعني   الصهاريج النقالة الذ  تعبئة  رقم توجيه    ٢-٣يف الفصل   من قائمة البضائع اخلطرة     
لبند حمدد من بنود البضائع اخلطرة، فـإن         ١٠ه حمدد يف العمود     ـويف حالة عدم وجود بيان بتوجي     . بنقلها يف صهاريج نقالة   

فصل  بذلك حسب ما هو م     ترخيصاًذلك معناه أنه ال يسمح بنقل املادة املعنية يف صهاريج نقالة ما مل تصدر السلطة املختصة                 
 من قائمة البـضائع اخلطـرة يف    ١١وتعني أحكام خاصة للصهاريج النقالة لبضائع خطرة حمددة يف العمود           . ٣-١-٧-٦يف  

وترد قائمة باألحكام اخلاصة املتعلقة . )TP1: مثالً(ي رقمي ألفبائومييز كل حكم خاص للصهاريج النقالة برمز      . ٢-٣الفصل  
  .٣-٥-٢-٤يف  بالصهاريج النقالة

 ١يف العمود املخصص هلا باجلدولني حاويات الغاز املتعددة العناصر     يف  يرد بيان الغازات املرخص نقلها        :ةمالحظ
 .١-٤-١-٤ يف P200 حتت توجيه التعبئة ٢و

  توجيهات الصهاريج النقالة  ٢-٥-٢-٤
جيهات الصهاريج وتوفر تو. ٩ إىل ١تنطبق توجيهات الصهاريج النقالة على البضائع اخلطرة من الرتب   ١-٢-٥-٢-٤

ضافة إىل  إلبااألحكام  وجيب استيفاء هذه    .  الصهاريج النقالة اليت تنطبق على مواد حمددة       أحكامالنقالة معلومات حمددة تتصل ب    
  .٧-٦يف الفصل االشتراطات العامة الواردة العامة الواردة يف هذا الفصل واألحكام 

 االشـتراطات الـيت   النقل يف صهاريج نقالة     تبني توجيهات   ،  ٩ إىل   ٣  والرتب ١ة  مواد الرتب يف حالة     ٢-٢-٥-٢-٤
، واشتراطات فتحة القاع واشـتراطات      )من فوالذ مرجعي  (الصهريج  هليكل  من حيث أدىن ضغط اختبار، وأدىن مسك         تنطبق

يف  وية الواردة  واألكاسيد الفوقية العض   ١-٤املواد الذاتية التفاعل الواردة يف الشعبة       ، تدرج   T23 ويف التوجيه . الضغطتنفيس  
طبق عليها من اشتراطات درجة حـرارة الـضبط ودرجـة           نبنقلها يف صهاريج نقالة مع بيان ما ي        اليت يسمح    ٢-٥الشعبة  
  .الطوارئ حرارة
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يبني أقصى ضـغوط    هو  و. لة غري املربدة  لغازات املسيّ على ا  T50النقل يف صهاريج نقالة     توجيه  نطبق  ي  ٣-٢-٥-٢-٤
 واشتراطات درجة ملء الصهاريج بالغـازات       ،طات فتحات القاع، واشتراطات ختفيف الضغط     تشغيل مسموح هبا، واشترا   

  .املسيلة غري املربدة املسموح بنقلها يف صهاريج نقالة
  .لة املربدةّيلغازات املسعلى ا T75 صهاريج نقالة يف النقل توجيهنطبق ي  ٤-٢-٥-٢-٤
  قالةللنقل يف صهاريج نتعيني التوجيه املناسب   ٥-٢-٥-٢-٤

 لبند حمدد للبضائع اخلطرة، جيوز استخدام ١٠صهاريج نقالة يف العمود لنقل يف عندما يرد توجيه حمدد ل     
، وبترتيبات أشد صرامة فيما يتعلـق       اهليكل تتسم بقيم أعلى لضغط االختبار ومسك        ،ضافية لنقل املادة املعنية   إصهاريج نقالة   

بادئ التوجيهية التالية على تعيني الصهاريج النقالة املناسبة اليت جيوز استخدامها وتنطبق امل. الضغطتنفيس بفتحة القاع ووسيلة  
  :لنقل مواد معينة

التوجيه احملدد 
   نقالةصهاريجأخرى مسموح هبا للنقل يف توجيهات  النقالة للصهاريج
T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22  
T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T4  T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T14, T19, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10 T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13  T14, T19, T20, T21, T22 

T14 T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22 

T20 T22 

T21 T22 

T22 ال شيء  
T23 ال شيء  
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  توجيهات الصهاريج النقالة   ٦-٢-٥-٢-٤
صهريج نقال عند استخدامه لنقـل مـواد        نطبقة على   حتدد توجيهات الصهاريج النقالة االشتراطات امل       

مم مـن الفـوالذ     لبا( أدىن ضغط اختبار وأدىن مسك جلدار الصهريج         T22 إىل   T1وحتدد توجيهات الصهاريج النقالة     . حمددة
  .القاعواشتراطات ختفيف الضغط وفتحة ) جعياملر

T1 - T22  توجيهات الصهاريج النقالة   T1 - T22 

األحكام العامـة   وجيب استيفاء   . ٩ إىل   ٣الرتب  و  ١ الرتبة    على املواد السائلة والصلبة املصنفة يف       هذه   الصهاريج النقالة  تنطبق توجيهات 
  .٢-٧-٦ القسم  واالشتراطات الواردة يف١-٢-٤الواردة يف القسم 

توجيه الصهاريج 
  النقالة

أدىن ضغط 
  )بار (اختبار

أدىن مسك جلـدار الصهريج 
  )م من الفوالذ املرجعيمبالـ(

  )٤-٢- ٧-٦انظر (
  )أ(الضغط اشتراطات ختفيف

  )٨-٢- ٧-٦انظر (
  )ب(القاع اشتراطات فتحة

  )٦-٢- ٧-٦انظر (
T1 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١,٥  
T2 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١,٥  
T3 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T4 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T5 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٢,٦٥  
T6 ٢-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T7 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T8 غري مسموح هبا  عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٤  
T9 غري مسموح هبا  عادية   مم ٦  ٤  

T10 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ٤  
T11 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٦  
T12 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ٦  
T13 غري مسموح هبا  عادية   مم ٦  ٦  
T14 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ٦  
T15 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية  ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١٠  
T16 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر   ٢-٤-٢-٧- ٦انظر   ١٠  
T17 ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   عادية   مم ٦  ١٠  
T18  ٣-٦-٢-٧- ٦انظر   ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ١٠  
T19 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٦  ١٠  
T20 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ٨  ١٠  
T21 غري مسموح هبا  عادية   مم ١٠  ١٠  
T22 غري مسموح هبا  ٣-٨-٢-٧- ٦انظر    مم ١٠  ١٠  

  .٣-٨-٢-٧-٦ باستثناء الفقرة ٨-٢-٧-٦تنطبق كافة االشتراطات الواردة يف " عادية"عند ذكر كلمة   )أ(
انظـر  ( وجود فتحة قاع إذا كانت املادة املراد نقلها سائلة ، يكون حمظوراً"سموح هباغري م" ترد يف هذا العمود عبارة       عندما  )ب(

أما إذا كانت املادة املراد نقلها تظل جامدة مع مجيع درجات احلرارة املصادفة يف ظروف النقل العاديـة،                  ). ١- ٦- ٢- ٧- ٦
  . هبا تكون مسموحا٢ً- ٦- ٢- ٧- ٦فإن فتحة القاع املستوفية الشتراطات الفقرة 
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T23  توجيه الصهاريج النقالة  T23  
األحكـام العامـة   وجيب استيفاء . ٢-٥الشعبة املدرجة يف األكاسيد الفوقية العضوية  الذاتية التفاعل و١-٤الصهاريج النقالة هذا على مواد الشعبة       ينطبق توجيه   

 الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية للـشعبة        ١-٤واد الشعبة   األحكام اخلاصة مب   أيضاًوتستوىف  . ٢-٧-٦ واشتراطات الفرع    ١-٢-٤الفرع  الواردة يف   
  .١٣-١-٢-٤ ، الواردة يف٢-٥

رقـم 
األمم 
  املادة املتحدة

أدىن 
ضغط 
اختبار 

  )بار(

جلدار أدىن مسك 
  الصهريج 

باملم من (
الفوالذ 
  )املرجعي

اشتراطات 
  فتحـة القاع

اشتراطات 
  امللءدرجة ختــفيف الضغـط

درجة 
ة حرار
  الضبط

درجة 
حرارة 
 الطوارئ

، ‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية، النوع       ٣١٠٩
  سائلة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

   انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  انظر
 ٢-٨-٢- ٧-٦   
 ٦-١٣-١- ٢-٤و
 ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

   انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

وق أكسيـد بوتيــل   ــدرو ف يه  
  يف املائة  ٧٢ بتركيز ال يتجاوز     )أ(ثالثي

  مع املاء

              

درو فوق أكسيد كوميل، بتركيز     يه  
يف مـادة     يف املائـة   ٩٠ال يتجاوز   

  ‘ألف‘ختفيف من النوع 

              

فوق أكسيد ثنائي بوتيـل ثـالثي،         
يف   يف املائـة   ٣٢بتركيز ال يتجاوز    

  ‘ألف‘مادة ختفيف من النوع 

              

درو فـوق أكـسيد أيـسوبروبيل       يه  
 ائة يف امل  ٧٢كوميل، بتركيز ال يتجاوز     
  ‘ألف‘يف مادة ختفيف من النوع 

              

درو فوق أكسيد بارامنثيل بتركيز     يه  
يف مـادة     يف املائـة   ٧٢ال يتجاوز   

  ‘ألف‘ختفيف من النوع 

              

درو فوق أكسيد بينانيل، بتركيز     يه  
يف مـادة     يف املائـة   ٥٦ال يتجاوز   

  ‘ألف‘ختفيف من النوع 

              

، ‘واو‘نوع  أكاسيد فوقية عضوية، ال    ٣١١٠
   صلبة

  )ب(فوق أكسيد ثنائي كوميل

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  انظر
٢- ٨-٢-٧- ٦   
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

، ‘واو‘أكاسيد فوقية عضوية، النوع       ٣١١٩
  ة، درجة احلرارة مضبوطةــسائل

-٢- ٧-٦ انظر  ٤
٢- ٤  

-٢- ٧-٦ انظر
٣- ٦  

 ٢-٨-٢- ٧-٦ انظر
 ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

-٤ انظر
١- ٢-
١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

نيوديكانوات أميل ثالثي   فوق أكسي     
 يف مادة    يف املائة  ٤٧بتركيز ال يتجاوز    

  ‘ألف‘النوع ختفيف من 

          -١٠º٥-  سºس  

فوق أكسي خالت بوتيل ثـالثي،        
 يف   يف املائـة   ٣٢بتركيز ال يتجاوز    
   ‘باء‘وع  النمادة ختفيف من

          +٣٠º٣٥+  سºس 

 أثيل هكـسانوات    -٢فوق أكسي     
 يف  ٣٢بوتيل ثالثي، بتركيز ال يتجاوز      

  ‘باء‘يف مادة ختفيف من النوع  املائة

          +١٥º٢٠+  سºس 

  . من املاءيف املائة ٣٥ ودرو فوق أكسيد بوتيل ثالثيي من هيف املائة ٦٥شريطة اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق درجة أمان تعادل درجة أمان   )أ(
  . كغ٢ ٠٠٠الكمية القصوى يف الصهريج النقال الواحد   )ب(
  . السلطة املختصةتعتمدهعلى النحو الذي   )ج(
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T23  تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T23 

  يف الـشعبة   الـواردة العـضوية   األكاسـيد الفوقيـة      الذاتيـة التفاعـل و     ١-٤الصهاريج النقالة هـذا علـى املـواد الـواردة يف الـشعبة              ينطبق توجيه   
 الذاتيـة   ١-٤األحكام اخلاصة مبواد الـشعبة       أيضاًوتستوىف  . ٢-٧-٦ واشتراطات الفرع    ١-٢-٤الفرع  األحكام العامة الواردة يف     وجيب استيفاء   . ٢-٥

  .١٣-١-٢-٤ ، الواردة يف٢-٥التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية للشعبة 

رقـم 
األمـم 
  املادة  املتحدة

نـى أد
ضغط 
اختبار 

  )بار(

جلدار أدىن مسك 
باملم (الصهريج 

من الفوالذ 
  )يـاملرجع

اشتراطات 
فتحــة 
  القـاع

ات ختـفيف ـاشتراط
  امللءدرجة  الضغــط

درجة 
حرارة 
  الضبط

درجـة 
حـرارة 
  الطوارئ

٣١١٩ 
  )تابع(

فوق أكسي بيفاالت بوتيل    
ثالثي، بتركيز ال يتجـاوز     

ــة ٢٧ ــادة   يف املائ يف م
  ‘باء‘ من النوع ختفيف

           +٥º١٠+  سºس  

 ثالثي مثيـل    - ٥ ،٥ ،٣  
فوق أكسي هكـسانوات    
بوتيل ثـالثي، بتركيـز ال      

يف مادة    يف املائة  ٣٢يتجاوز  
  ‘باء‘ختفيف من النوع 

          +٣٥º٤٠+  سºس  

 ،٣(فوق أكـسيد ثنـائي        
، ) ثالثي هكسانويل  - ٥،٥

 يف  ٣٨بتركيز ال يتجـاوز     
يف مادة ختفيف مـن      املائة
  ‘باء‘النوع أو ‘ألف‘لنوع ا

  س٥º+  سºصفر          

محض فوق أكسي خـالت       
  ‘واو‘يف النوع )  د(مقطر مثبت

          +٣٠º٣٥+  سºس  

أكاسيد فوقية عـضوية،      ٣١٢٠
، صلبــة،  ‘واو‘النوع  

   مضبوطةدرجة احلرارة

   انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

 ٢- ٨- ٢-٧-٦ رـانظ
   ٦-١٣-١- ٢-٤و
   ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

   انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

سائل ذايت التفاعـل مـن   ٣٢٢٩
  ‘واو‘النوع 

  انظر   ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر 
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

 ٢- ٨- ٢-٧-٦انظـر 
   ٦-١٣-١- ٢-٤و
   ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر 
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

سائل ذايت التفاعـل مـن   ٣٢٣٠
  ‘واو‘النوع 

  انظر   ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

ــر   ٢-٨-٢-٧-٦انظ
   ٦-١٣-١-٢-٤و
   ٧-١٣-١-٢-٤و
  ٨-١٣-١-٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

    

سائل ذايت التفاعل مـن        ٣٢٣٩
ــوع  ــة ‘واو‘الن ، درج

  احلرارة مضبوطة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  ٢-٨-٢- ٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر 
١-٢- ٤-

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

 التفاعل مـن    صلب ذايت   ٣٢٤٠
ــوع  ــة ‘واو‘الن ، درج

  احلرارة مضبوطة

  انظر  ٤
٢- ٤-٢-٧- ٦ 

  انظر
٣- ٦-٢-٧- ٦ 

  ٢-٨-٢- ٧-٦انظر 
  ٦-١٣-١- ٢-٤و
  ٧-١٣-١- ٢-٤و
  ٨-١٣-١- ٢-٤و

  انظر
١-٢- ٤-  

١٣-١٣  

  )ج(  )ج(

  . الذي تعتمده السلطة املختصةالنحوعلى   )ج(
محض فوق أكـسي    ( يف املائة مع املاء واألكسجني الفعال        ٤١ز  تركيبة مشتقة من تقطري محض فوق أكسي خالت بتركيز ال يتجاو            )د(

، لوحـة  )أكالـة  (CORROSIVE ").و( ٢-٣-٣-٥-٢ يف املائة، حبيث تستوىف املعايري الواردة يف ٩,٥≤ بنسبة ) H2O2+ خالت 
  )٢-٢-٢-٢-٥، انظر ٨النموذج (إعالن خارجية للخطر اإلضايف 
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T50  توجيه الصهاريج النقالة  T50 
 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة    ( واملواد الكيميائية حتت الضغط      علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    توجيه  ينطبق  

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  لة غري املربدةالغازات املسّي  املتحدة

ضغط التشغيل األقصى املسموح    
ــه  ــار(ب  صــهريج صــغري؛ )ب
 معزول ؛  ي واق مشس  ؛وفـمكش

  )أ(          على الترتيب

الفتحات حتت 
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
 امللء كثافة

  القصوى
  ٢٩,٠   ال مائي،نشادر  ١٠٠٥

٢٥,٧  
٢٢,٠  
١٩,٧  

  ٠,٥٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا

 R غاز تربيـد (برومو ثالثي فلوروميثان   ١٠٠٩
13B1(  

٣٨,٠  
٣٤,٠  
٣٠,٠  
٢٧,٥  

  ١,١٣  عادية  مسموح هبا

  ٧,٥  مثبتبوتاداين،   ١٠١٠
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٥  عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى   بوتاداين وهيدروكربون، مثبت  ١٠١٠
  ١-٣-٧- ٦املسموح به يف 

  انظر  عادية  مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤  

  ٧,٠  بوتان  ١٠١١
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥١  عادية  مسموح هبا

  ٨,٠  بوتيلني  ١٠١٢
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٣  عادية  مسموح هبا

  ١٩,٠  كلور  ١٠١٧
١٧,٠  
١٥,٠  
١٣,٥  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٢٥  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

غــاز  (ي فلوروميثان   ـورو ثنائ ـكل  ١٠١٨
  )R 22 تربيـد

٢٦,٠  
٢٤,٠  
٢١,٠  
١٩,٠  

  ١,٠٣  عادية  مسموح هبا

غـاز  (ي فلوروإيثـان    ـكلـورو مخاس   ١٠٢٠
  )R 115 تربيد

٢٣,٠  
٢٠,٠  
١٨,٠  
١٦,٠  

  ١,٠٦  عادية  مسموح هبا

ـ  ر -،  ٢ ،٢ ،٢ ،١- كلورو   -١  ١٠٢١ اعي ب
  )R 124 دـغاز تربي(فلوروإيثان 

١٠,٣  
٩,٨  
٧,٩  
٧,٠  

  ١,٢٠  عادية  مسموح هبا

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارهـا علـى        " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ومـزودة    ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي  "عبارة؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
ومـزودة بعـزل حـراري       م   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " ةمعزول"؛ وتعين كلمة    )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(
  . الزم غري٣-٧-٣-٧-٦م كما هو وارد يف يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القِص" عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة       ( واملواد الكيميائية حتت الضغط      علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ه  ينطبق توجي 

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

األقصى  التشغيلضغط 
هريج  ص؛)بار(املسموح به 

 ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
  ١٨,٠  )سيكلوبروبان(ي ـان حلقـبروب  ١٠٢٧

١٦,٠  
١٤,٥  
١٣,٠  

  ٠,٥٣  عادية  مسموح هبا

  ١٦,٠ )R 12 دـغاز تربي( كلورو ثنائي فلوروميثان ثنائي  ١٠٢٨
١٥,٠  
١٣,٠  
١١,٥  

  ١,١٥  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠ )R 21 غاز تربيد(ثنائي كلورو فلوروميثان   ١٠٢٩
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٢٣  عادية  مسموح هبا

  ١٦,٠  )R 152a غاز تربيد( ثنائي فلوروايثان -١،١  ١٠٣٠
١٤,٠  
١٢,٤  
١١,٠  

  ٠,٧٩  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  أمني ثنائي مثيل، ال مائي  ١٠٣٢
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٩  عادية  مسموح هبا

  ١٥,٥  ثري ثنائي مثيلأ  ١٠٣٣
١٣,٨  
١٢,٠  
١٠,٦  

  ٠,٥٨  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  أمني أثيل  ١٠٣٦
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٦١  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  كلوريد أثيل  ١٠٣٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٨٠  عادية  مسموح هبا

 ١ كليط  ـضغحىت  مع نتروجني   أكسيد أثيلني     ١٠٤٠
  س°٥٠عند) ارـ ب١٠(ال ـميغاباسك

-  
-  
-  

١٠,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ٠,٧٨  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

وط ـون، خمل ـأكسيد األثيلني وثاين أكسيد الكرب      ١٠٤١
 يف  ٩زيد علـى    تأكسيد األثيلني بنسبة    على  حيتوي  
    يف املائة٨٧ وال تتجاوز  املائة

انظر تعريف ضغط التشغيل 
ه ـوح بـى املسمـصاألق
  ١-٣- ٧-٦ي ـف

  انظر  عادية  مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤  

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
  م ومـزودة ١,٥يد أقطارها على الصهاريج اليت تز" واق مشسي "عبارة؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (واق مشسي    عزل أو  بدون
انظر ( م ومزودة بعزل حراري     ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " ةمعزول"؛ وتعين كلمة    )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق
  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦

  .الزم غري ٣-٧-٣-٧-٦فيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف يف اشتراطات خت" عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة      (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

 ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 الفتحات
مستوى  حتت

 سطح السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
  ٨,١  أيسو بوتيلني  ١٠٥٥

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٢  عادية  مسموح هبا

  ٢٨,٠   أستيلني وبـروبادايني، خملوط مثبتلـمثي  ١٠٦٠
٢٤,٥  
٢٢,٠  
٢٠,٠  

  ٠,٤٣  عادية  مسموح هبا

  ١٠,٨  أمني مثيل، ال مائي  ١٠٦١
٩,٦  
٧,٨  
٧,٠  

  ٠,٥٨  عادية  مسموح هبا

 يف املائة  ٢ حيتوي ما يزيد على      يلبروميد مث   ١٠٦٢
  كلوروبيكرين

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٥١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ١٤,٥  )R 40 دـاز تربيـغ(ل ـد مثيـكلوري  ١٠٦٣
١٢,٧  
١١,٣  
١٠,٠  

  ٠,٨١  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  مركبتان مثيل  ١٠٦٤
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ٠,٧٨  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ٧,٠  كسيد ثنائي النتروجنيرابع أ  ١٠٦٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٣٠  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى   غاز النفط، مسّيل  ١٠٧٥
  املسموح به يف

١-٣-٧- ٦  
   انظر  عادية  مسموح هبا

٧-٢-٢- ٤  
  ٢٨,٠  بروبيلني  ١٠٧٧

٢٤,٥  
٢٢,٠  
٢٠,٠  

  ٠,٤٣  عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى   .أ. م. غاز تربيد، غ  ١٠٧٨
  املسمــوح به يف

١-٣-٧- ٦  
  انظر  عادية  مسموح هبا

٧-٢-٢- ٤  
  ١١,٦   الكربيتدثاين أكسي  ١٠٧٩

١٠,٣  
٨,٥  
٧,٦  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٢٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

 م  ١,٥ تزيـد أقطارهـا علـى        الصهاريج اليت " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ١,٥الـصهاريج الـيت تزيـد أقطارهـا علـى          " واق مشـسي  "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون

 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق ومزودة
  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(

  .الزم غري ٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة       (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    سّيلة غيـر املّربدة  علـى الغازات امل  الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )ربـا(ملسمــوح بـه ا

 معزول ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
غـاز  (مثبت  ثالثي فلوروكلورو أثيلني،      ١٠٨٢

  )R 1113 تربيد
١٧,٠  
١٥,٠  
١٣,١  
١١,٦  

غري مسموح 
  هبا

  ١,١٣  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ٧,٠  أمني ثالثي مثيل، ال مائي  ١٠٨٣
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٥٦  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  مثبتبروميد الفينيل،   ١٠٨٥
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٧  عادية  مسموح هبا

  ١٠,٦  نيل، مثبتيكلوريد الف  ١٠٨٦
٩,٣  
٨,٠  
٧,٠  

  ٠,٨١  عادية  مسموح هبا

  ٧,٠  تثري مثيل الفينيل، مثبأ  ١٠٨٧
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٦٧  عادية  مسموح هبا

 الكلوروبيكرين وكلوريد املثيل، خملـوط      ١٥٨١
  يف املائـة   ٢على ما ال يزيد على      حيتوي  

  كلوروبيكرين
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

غري مسموح 
  هبا

  ١,٥١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  ١٩,٢  د املثيل، خملوطـالكلوروبيكرين وبرومي  ١٥٨٢
١٦,٩  
١٥,١  
١٣,١  

غري مسموح 
  هبا

  ٠,٨١  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر 

  غاز تربيد (ن  ـوروالربوبيليي فل ـسداس  ١٨٥٨
R 1216 (  

١٩,٢  
١٦,٩  
١٥,١  
١٣,١  

  ١,١١  عادية  مسموح هبا

  ١٥,٢  ل وكلوريد املثيلني، خملوطـكلوريد املثي  ١٩١٢
١٣,٠  
١١,٦  
١٠,١  

  ٠,٨١  عادية  مسموح هبا

 -٢ ،٢ ،١ ،١- ثنائي كلـورو     -٢ ،١  ١٩٥٨
 )R 114 غاز تربيد(رباعي فلوروايثان 

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٠  عادية   هبامسموح

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦ انظر(عزل أو واق مشسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦ رانظ(مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  .الزم غري ٣-٧-٣-٧-٦ يف يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد" عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 
 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة       (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   

  .٣-٧-٦ الفرعراطات  واشت٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قـر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

   ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
درو كربوين خملوط، مـسّيل،     ياز ه ـغ  ١٩٦٥

  .أ. م. غ
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  املسموح به يف
١-٣-٧- ٦  

  انظر  عادية  مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤  

  ٨,٥  أيسو بوتان  ١٩٦٩
٧,٥  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٤٩  عادية  مسموح هبا

ي فلوروميثان، وكلورو   ــورو ثنائ ـكل  ١٩٧٣
ان، خملوط ذو درجـة     ـمخاسي فلوروايث 

 ثابتة تبلغ فيه نسبة كلـورو ثنـائي    غليان
 غاز تربيد  (ائةـ يف امل  ٤٩فلوروميثان حنو   

R 502( 

٢٨,٣  
٢٥,٣  
٢٢,٨  
٢٠,٣  

  ١,٠٥  عادية  مسموح هبا

غاز (ورو ثنائي فلوروبرومو ميثان     ــكل  ١٩٧٤
 )R 12B1 تربيد

٧,٤  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٦١  عادية  مسموح هبا

  ٨,٨  )RC 318غاز تربيد (ن حلقي مثاين فلوروبوتا  ١٩٧٦
٧,٨  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,٣٤  عادية  مسموح هبا

  ٢٢,٥  بروبان  ١٩٧٨
٢٠,٤  
١٨,٠  
١٦,٥  

  ٠,٤٢  عادية  مسموح هبا

 ثالثي فلوروإيثان   -٢،٢،٢- كلورو   -١  ١٩٨٣
  )R 133a غـاز تبـريد(

٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,١٨  عادية  مسموح هبا

غــاز  ( ثالثي فلوروإيثــان     -١،١،١  ٢٠٣٥
 )R 143a تربيـد

٣١,٠  
٢٧,٥  
٢٤,٢  
٢١,٨  

  ٠,٧٦  عادية  مسموح هبا

  ٢٣,١  )R 218 غاز تربيد(مثاين فلوروبروبان   ٢٤٢٤
٢٠,٨  
١٨,٦  
١٦,٦  

  ١,٠٧  عادية  مسموح هبا

ـ   -١،١- كلورو   -١  ٢٥١٧  انـ ثنائي فلوروايث
 )R 142b دـاز تربيـغ(

٨,٩  
٧,٨  
٧,٠  
٧,٠  

  ٠,٩٩  عادية  مسموح هبا

 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   زجاوالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  . غري الزم٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠أرقـام األمـم املتحـدة    (  واملواد الكيميائية حتت الضغطعلـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدةالصهاريج النقالة هذا  ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل 
ملسمــوح بـه ااألقصـى 

هريج صغري؛ ص؛ )بـار(
 ؛يواق مشس؛ مكشوف

  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

 )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
ان، وثنـائي  ـي فلوروميث ــثنائي كلوروثنائ   ٢٦٠٢

 ال تنفصل مكوناته بالتقطري،     يثان، خملوط إفلورو
ة ثنائي كلورو ثنائي فلوروميثان     ـتبلغ فيه نسب  

 )R 500 غاز تربيد ( يف املائة٧٤حنو 

٢٠,٠  
١٨,٠  
١٦,٠  
١٤,٥  

  ١,٠١  عادية  مسموح هبا

  ١٤,٦  كلوريـد ثالثي فلوروأستيل  ٣٠٥٧
١٢,٩  
١١,٣  
٩,٩  

غري مسموح 
  هبا

١,١٧  ٣- ٧-٣-٧- ٦  

ميثان وأكسيد األثيلني،   ثنائي كلورو ثنائي فلورو     ٣٠٧٠
خملوط ال تتجـاوز فيـه نسبـة أكـسيـد        

    يف املائة١٢,٥األثيلني 
١٤,٠  
١٢,٠  
١١,٠  
٩,٠  

  ١,٠٩  ٣- ٧-٣-٧- ٦  مسموح هبا

  ١٤,٣  أثري مثيل الفينيل  ٣١٥٣
١٣,٤  
١١,٢  
١٠,٢  

  ١,١٤  عادية  مسموح هبا

ـ ) رباعي فلوروإيثـان     -٢ ،١ ،١ ،١  ٣١٥٩ از ـغ
 )R 134a دـتربي

١٧,٧  
١٥,٧  
١٣,٨  
١٢,١  

  ١,٠٤  عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل   .أ. م. غـاز مسيـل، هلـوب، غ  ٣١٦١
  األقصى املسموح به فـي 

١-٣-٧- ٦  
 ٧-٢-٢-٤انظر   عادية  مسموح هبا

انظر تعريف ضغط التشغيل   .أ. م. غاز مسيل، غ  ٣١٦٣
األقصى املسمـوح بـه 

  ١-٣- ٧-٦فـي 
 ٧-٢-٢-٤انظر   عادية  مسموح هبا

  ٣٤,٤ )R 125 غاز تربيد(مخاسي فلوروايثان   ٣٢٢٠
٣٠,٨  
٢٧,٥  
٢٤,٥  

  ٠,٨٧  عادية  مسموح هبا

  ٤٣,٠ )R 32 غاز تربيد(ثنائي فلوروميثان   ٣٢٥٢
٣٩,٠  
٣٤,٤  
٣٠,٥  

  ٠,٧٨  عادية  مسموح هبا

  ١٦,٠ )R 227 غاز تربيد(ان ـسباعي فلوروبروب  ٣٢٩٦
١٤,٠  
١٢,٥  
١١,٠  

  ١,٢٠  عادية  مسموح هبا

 م ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى  " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"عين كلمة   ت  )أ(
 م ومزودة   ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها على      " واق مشسي "ة  عبار؛ وتعين   )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
 م ومزودة بعزل حـراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـلم؛ وتعين ك  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق

  ). ١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦انظر (
  . غري الزم٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقام األمـم املتحـدة      (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

   ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
مستوى سطح 

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى
يثان خملوط،  إرورباعي فلورو أكسيد أثيلني وكلو    ٣٢٩٧

مـن    يف املائـة   ٨,٨ى  ـحيتوي ما ال يزيد عل    
  أكسيد األثيلني

٨,١  
٧,٠  
٧,٠  
٧,٠  

  ١,١٦  عادية  مسموح هبا

ـ  ـأكسي  ٣٢٩٨ ن ومخاسـي فلوروإيثـان،     ـد األثيلي
من   يف املائة  ٧,٩خملوط، حيتوي ما ال يزيد على       

  أكسيد األثيلني

٢٥,٩  
٢٣,٤  
٢٠,٩  
١٨,٦  

  ١,٠٢  عادية  مسموح هبا

ن ورباعي فلوروإيثان، خملوط،    ـد األثيلي ـأكسي  ٣٢٩٩
من أكسيد    يف املائة  ٥,٦حيتوي ما ال يزيد على      

  األثيلني

١٦,٧  
١٤,٧  
١٢,٩  
١١,٢  

  ١,٠٣  عادية  مسموح هبا

عند  ٠,٨٨٠، كثافة نسبية أقل من      أمونياحملول    ٣٣١٨
 يف ٥٠يف املاء، حيتوي أكثر مـن   س  °١٥درجة  
  من النشادر املائة

ظر تعريف ضغط التشغيل األقصى ان
 ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

   انظر  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا
٧-٢-٢- ٤ 

  ٣١,٦  R 404A غاز تربيد  ٣٣٣٧
٢٨,٣  
٢٥,٣  
٢٢,٥  

  ٠,٨٢  عادية  مسموح هبا

  ٣١,٣  R 407Aيد غاز ترب  ٣٣٣٨
٢٨,١  
٢٥,١  
٢٢,٤  

  ٠,٩٤  عادية  مسموح هبا

  ٣٣,٠   R 407Bد غاز تربي  ٣٣٣٩
٢٩,٦  
٢٦,٥  
٢٣,٦  

  ٠,٩٣  عادية  مسموح هبا

  ٢٩,٩ R 407C غاز تربيد  ٣٣٤٠
٢٦,٨  
٢٣,٩  
٢١,٣  

  ٠,٩٥  عادية  مسموح هبا
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T50 تابع( توجيه الصهاريج النقالة(  T50 

 ٣٥٠٢ و ٣٥٠١ و ٣٥٠٠أرقام األمـم املتحـدة      (  واملواد الكيميائية حتت الضغط    علـى الغازات املسّيلة غيـر املّربدة    الصهاريج النقالة هذا    ينطبق توجيه   
  .٣-٧-٦ الفرع واشتراطات ٢-٢-٤ الفرعوجيب استيفاء اشتراطات . ٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣و

م قــر
األمـم 
  املربدة الغازات املسيلة غري  املتحدة

ضغــط التشغيــل األقصـى 
هريج ص؛ )بـار(ملسمــوح بـه ا

   ؛يواق مشس؛ صغري؛ مكشوف
  )أ(معزول على الترتيب

 حتت الفتحات
ى سطح مستو

  السائل

اشتراطات ختفيف 
  )ب(الضغط

  )٧-٣-٧-٦انظر (
امللء كثافة 

  القصوى

  ، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٠
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

 )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، هلوبة، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠١
تشغيل األقصى انظر تعريف ضغط ال

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، مسية، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٢
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، أكالة، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٣
غط التشغيل األقصى انظر تعريف ض

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، هلوبة،، مسية، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط  ٣٥٠٤
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم

  ، غ م أمواد كيميائية حتت الضغط، هلوبة، أكالة  ٣٥٠٥
انظر تعريف ضغط التشغيل األقصى 

  )ج(TP4  ٣-٧-٣- ٧-٦انظر   مسموح هبا ١-٣-٧-٦ي ـه فـوح بـاملسم
 م  ١,٥الصهاريج اليت تزيـد أقطارهـا علـى         " ةمكشوف" م؛ وتعين كلمة     ١,٥ أقطارها   جاوزالصهاريج اليت ال تت   " ةصغري"تعين كلمة     )أ(

 م ومـزودة    ١,٥الصهاريج اليت تزيد أقطارها علـى       " واق مشسي "ة  عبارعين  ؛ وت )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (عزل أو واق مشسي      بدون
انظـر  ( م ومزودة بعزل حراري      ١,٥ا على   ـالصهاريج اليت تزيد أقطاره   " ةمعزول"ة  ـ؛ وتعين كلم  )١٢-٢-٣-٧-٦انظر  (مشسي   بواق
  . )١-٣-٧-٦يف " بدرجة حرارة التصميم املرجعية"انظر التعاريف املتعلقة (؛ )١٢-٢-٣-٧-٦

  . غري الزم٣-٧-٣-٧-٦يف اشتراطات ختفيف الضغط إىل أن القرص القصم كما هو وارد يف " عادية"تشري كلمة   )ب(
  .، ينظر إىل درجة امللء بدالً من نسبة امللء القصوى٣٥٠٥ و٣٥٠٤ و٣٥٠٣ و٣٥٠٢ و٣٥٠١ و٣٥٠٠ املتحدة األمم أرقاميف حالة   )ج(

T75  توجيه الصهاريج النقالة   T75 

ـ ـوجيب اسـتيفاء االشـتراطات الع     .  على الغازات املسّيلة املّربدة     الصهاريج النقالة هذا   ق توجيه ينطب ـ  ـام  املقطـع واردة يف   ـة ال
  .٤-٧-٦ املقطع واشتراطات ٣-٢-٤
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       dr 
 ــ      

       df 

  تعلق بالصهاريج النقالةتأحكام خاصة   ٣-٥-٢-٤
حكام اإلضافية أو البديلة لألحكام بالنسبة ملواد معينة لتدل على األ    ن أحكام خاصة للصهاريج النقالة      تعيَّ  

ز األحكام اخلاصة املتعلقـة بالـصهاريج   ومتيَّ. ٧-٦يف توجيهات الصهاريج النقالة أو االشتراطات الواردة يف الفصل   الواردة  
. ٢-٣ الفصل  من قائمة البضائع اخلطرة املبينة يف١١وتعني ملواد حمددة يف العمود  TPرمز ألفبائي رقمي يبدأ باحلرفني      بالنقالة  

 :وفيما يلي قائمة باألحكام اخلاصة اليت تنطبق على الصهاريج النقالة

TP1   ٢-٩-١-٢-٤امللء املبينة يف جيب عدم جتاوز درجة.  

 Degree of filling)   درجة امللء= (

TP2    ٣-٩-١-٢-٤املبينة يف جيب عدم جتاوز درجة امللء.  

  Degree of filling)   درجة امللء (=                        
TP3        للمواد الصلبة اليت تنقل يف درجات حرارة أعلى من درجـة حـرارة             ) بالنسبة املئوية (درجة امللء القصوى

  .٥-٩-١-٢-٤ يف للمبني  وفقاًلءاملحتدد درجة ارة مرتفعة، رللسوائل اليت تنقل يف درجات حوانصهارها 

    Degree of filling )درجة امللء  =  ( 95               

TP4          ـ        يف املائة    ٩٠ال تتجاوز درجة امللء   ة ـة املختـص  ـا الـسلط  ـأو، كبديل، أي قيمة أخـرى تقره
  ).٢-١٦-١-٢-٤انظر (

TP5  ٦-٣-٢-٤ امللء املبينة يف درجة ُتستوىف.  
TP6    ،يزود بوسـائل لتخفيـف     أن  يف أي ظرف، مبا يف ذلك اإلحاطة بالنريان،         الصهريج   انفجار   ملنعجيب

  .تكون الوسيلة متوافقة مع املادةأن  و،وطبيعة املادة املنقولةته غط مناسبة لسعالض
TP7  من حيز البخار باستخدام النتروجني أو وسيلة أخرىاهلواء ُيزال .  
TP8    بار إذا كانت نقطة اشتعال املادة املنقولة أعلى من          ١,٥  ضغط اختبار الصهريج النقال إىل     ختفيضجيوز 

  .س°صفر
TP9   هبذا الوصف يف صهريج نقال إال مبوافقة السلطة املختصةمادةل تنقال .  

TP10         مم على األقل، جيرى هلا اختبار سنوي، أو أي بطانة أخـرى          ٥يلزم وجود بطانة من الرصاص بسمك 
  . تقرها السلطة املختصةمناسبةمن مادة 

TP12 ألغيت  
TP13   ذاته عند نقل هذه املادةب قائم جهاز تنفس توفرييلزم.  

  ـــــــ 95
1 + α (tr - tf) 

  ـــــــ 97
1 + α (tr - tf) 
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TP16         جيهز الصهريج بوسيلة خاصة ملنع هبوط الضغط أو زيادته بشكل مفرط يف ظـروف النقـل العاديـة .
 ملنع ٣-٨-٢-٧-٦تستوىف شروط ختفيف الضغط املبينة يف كما . تعتمد السلطة املختصة هذه الوسيلة  و

  .املنتج يف صمام ختفيف الضغط تبلّر
TP17   واد غري العضوية غري القابلة لالحتراقاملإال  للعزل احلراري للصهريج تستخدمال.  
TP18  يعاد تسخني الصهاريج النقالة أثناء النقل إذا كانـت          ، وال س°٤٠وس  °١٨ احلرارة بني    درجةبقى  ستُت 

  .الصلبمحض ميثاكريليك على حتتوي 
TP19     يف  ،للتحقق منه باملوجات فوق الـصوتية     اهليكل  وخيضع مسك   . مم ٣احملسوب مبقدار    اجلداريزاد مسك

  .درولينييبني كل اختبارين هفاصلة الفترات المنتصف 
TP20   تنقل هذه املادة إال يف صهاريج معزولة حتت غطاء من النتروجنيال.  
TP21    درولياً وتفحـص مـن الـداخل علـى فتـرات           يختترب الصهاريج ه  و،   مم ٨عن  اجلدار  يقل مسك   ال  

  .سنة ٢,٥ تتجاوزال 
TP22   ة للوصالت أو الوسائل األخرى متوافقة مع األكسجني التشحيم املستخدمموادتكون.  
TP23   بشروط خاصة حتددها السلطة املختصةبالنقليسمح .  
TP24    الصهريج النقال بوسيلة تقع يف حيز البخار بالصهريج يف حالة أقصى امتالء، وذلـك ملنـع                 جتهيزميكن 

هذه الوسيلة أيضاً حدوث قـدر غـري        ومتنع  . تراكم ضغط زائد نتيجة لالحنالل البطيء للمادة املنقولة       
وختضع هـذه الوسـيلة   . مقبول من تسرب السائل يف حالة انقالب الصهريج أو دخول مواد غريبة فيه           

  . من قبلهااملخوَّلةملوافقة السلطة املختصة أو اهليئة 
TP25          مثبطـة   يف صهاريج بدون مـادة     ، يف املائة أو أعلى    ٩٩,٩٥جيوز نقل ثالث أكسيد الكربيت بنقاوة ، 

  .س°٣٢,٥ال تقل عن  درجة  عند حرارتهاستبقاءشريطة 
TP26           ّويف حالة رقم   . ب السخان خارج جسم الصهريج    جيب، عند النقل يف درجات حرارة مرتفعة، أن يرك

  . ال ينطبق هذا االشتراط إال عندما تتفاعل املادة تفاعالً خطراً مع املاء٣١٧٦ املتحدةاألمم 
TP27   إذا تبني أن الـضغط االختبـاري   ، بار٤  قيمته أدىننقالة ذات ضغط اختباري      هاريججيوز استخدام ص 

  .١-٢-٧-٦ أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف بار ٤البالغ 
TP28         إذا تبني أن الضغط االختباري    ، بار ٢,٦٥  قيمته أدىنجيوز استخدام صهاريج نقالة ذات ضغط اختباري 

  .١-٢-٧-٦ ار أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف ب٢,٦٥البالغ 
TP29   إذا تبني أن الضغط االختبـاري  ، بار١,٥  قيمته صهاريج نقالة ذات ضغط اختباري أدىن     استخدامجيوز 

  .١-٢-٧-٦ بار أو أقل مقبول مبوجب تعريف الضغط االختباري الوارد يف ١,٥البالغ 
TP30    دة يف صهاريج معزولة هذه املانقلجيب.  
TP31 ال جيوز نقل هذه املادة يف صهاريج إال يف حالتها الصلبة.  
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TP32         جيوز استخدام الصهاريج النقالة مع اسـتيفاء        ٣٣٧٥ و ٠٣٣٢ و ٠٣٣١يف حالة أرقام األمم املتحدة ،
  :الشروط التالية

 للضغط ميكن أن تكون من      الحتباس غري الضروري، يزود كل صهريج نقال بوسيلة ختفيف        ل اًتفادي  )أ(
نفجار لال  احملدد ضغطالتجاوز  يوال  . م أو بعنصر قابل لالنصهار    ِصبنابض، أو بقرص قَ    احملّملالنوع  

   بار؛٤ختباري اال ها ضغطاليت يفوق بار للصهاريج النقالة ٢,٦٥، ما ينطبقأو التفريغ، حسب
وإحدى .  الصهاريج  يف  للنقل املادة جيب إثبات مالءمة   فقط،   ٣٣٧٥يف حالة رقم األمم املتحدة        )ب(

دليل "انظر   (٨من جمموعة االختبارات    ) د(٨ار  الطرق املتبعة لتقييم هذه املالءمة هي نوع االختب       
  ؛)٧-١٨ املقطع الفرعي، اجلزء األول، "االختبارات واملعايري

غي اختاذ التـدابري    وينب. نال يسمح بإبقاء املواد يف الصهريج النقال ملدة قد تؤدي إىل حدوث تلزّ              )ج(
  ).كالتنظيف مثالً(املناسبة لتفادي تراكم املواد وتراّصها يف الصهريج 

TP33    وتفرغ ينطبق توجيه التعبئة املعني هلذه املادة على املواد الصلبة احلبيبية أو املسحوقة واملواد الصلبة اليت متأل
خبـصوص  و. تنقل بشكل كتلة صلبة   يف درجات حرارة أعلى من درجة حرارة انصهارها، واليت تربد و          

  .١٩-١-٢-٤ انظر ،ملواد الصلبة اليت تنقل يف درجات حرارة أعلى من نقطة انصهارهاا
TP34     الصهاريج النقالة إذا كان الصهريج النقال      على   ١-١٤-٤-٧-٦اختبار الصدم الوارد يف      إجراء   يلزمال

على اللوحـة  " NOT FOR RAIL TRANSPORT" "غري خمصص للنقل بالسكك احلديد"ممهوراً بعالمة 
 سم على جانيب الغالف اخلارجي      ١٠ وحبروف ال يقل ارتفاعها عن       ١-١٥-٤-٧-٦املبينة يف الفقرة    

  .للصهريج
TP35      يف تطبيق التوجيه     ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١جيوز االستمرار، حىت ،T14     املتعلـق بالـصهاريج 

رفقة بالطبعة الرابعة عشرة املنقحة للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع         النقالة، املبني يف الالئحة النموذجية امل     
  .اخلطرة

TP36  صهورة يف حيز البخار من الصهاريج النقالةعناصر استعمال جيوز .  
TP37   التوجيه جيوز االستمرار يف تطبيق T14  ٢٠١٦ديسمرب / كانون األول٣١ حىت  املتعلق بالصهاريج النقالة ،

  :حىت ذلك التاريخباستثناء ما يلي 
  ؛  T7 التوجيه ، جيوز تطبيق ٢٦٦٨، و٢٤٧٤، و١٨١٠ أرقام األمم املتحدة حالةيف   )أ(
  ؛  T8 التوجيه ، جيوز تطبيق ٢٤٨٦ويف حالة رقم األمم املتحدة   )ب(
  .  T10 التوجيه ، جيوز تطبيق ١٨٣٨ رقم األمم املتحدة حالةويف   )ج(

TP38      يف تطبيق التوجيه     ٢٠١٨ديسمرب  /األول كانون   ٣١جيوز االستمرار، حىت ، T9       املتعلـق بالـصهاريج 
 عشرة املنقحة للتوصـيات املتعلقـة بنقـل         السادسةالنقالة، املبني يف الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة        

  .البضائع اخلطرة
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TP39      يف تطبيق التوجيه     ٢٠١٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١جيوز االستمرار، حىت ، T4    بالـصهاريج    املتعلـق 
 عشرة املنقحة للتوصـيات املتعلقـة بنقـل         السادسةالنقالة، املبني يف الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة        

  .البضائع اخلطرة
TP40  جيب أال تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون مالمسة ملعدة ترذيذ.  
TP41 ة عنه بطرائق اختبـار      سنة أو االستعاض   ٢,٥ االستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل        جيوز

 من قبلها، شـريطة أن يكـون       املخوَّلةأخرى أو طرائق فحص حتددها السلطة املختصة أو اهليئة          
إال . الصهريج النقال خمصصاً لنقل املواد العضوية الفلزية اليت ُعّين هلا احلكم اخلاص هبذا الصهريج

 .٧- ١٩- ٢- ٧- ٦  أن هذا الفحص يكون مطلوباً إذا استوفيت الشروط الواردة يف

  تدابري انتقالية  ٦-٢-٤
 مـن الـصهاريج النقالـة       ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ١جيوز االستمرار يف استعمال ما ُصنع قبل          

 ١- ٢٠- ٢- ٧- ٦، اليت تفي باشتراطات وضع العالمات، املنصوص عليها يف الفقـرات             املتعددة العناصر  الغاز  حاوياتو
الالئحة النموذجية املرفقة بالطبعة اخلامسة عشرة املنقحة       ن  م ١- ١٣- ٥- ٧- ٦ و ١- ١٥- ٤- ٧- ٦ و ١- ١٦- ٣- ٧- ٦و

 حسبما ينطبق، إذا كانت تفي بسائر االشتراطات ذات الصلة الواردة يف هذه الطبعة         للتوصيات املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة،    
، يف حال   على الصينية  Sخبصوص تعليمها بالرمز    ) ز (١-٢٠-٢-٧-٦لالئحة النموذجية مبا فيها، حيثما ينطبق، االشتراط        

الصهريج أن  وإذا ُوجِد   .  لتر ٧ ٥٠٠كان الصهريج أو احلجرة مقّسمة بصواٍن خاصة بالتمور إىل أقسام ال تزيد سعتها على               
 ٧ ٥٠٠، بصواٍن خاصة بالتمور إىل أقسام ال تزيد سعتها علـى  ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١قبل  مقسَّمة،  كانت  أو احلجرة   

 على سعة الصهريج أو احلجرة قبل إجراء الفحص أو االختبار الدوري املقبل املنصوص عليه               Sإلضافة الرمز   لتر، فال ضرورة    
  .٥-١٩-٢-٧-٦يف الفقرة 

 للتوجيهات املتعلقة  ، وفقاً ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١الصهاريج املصنعة قبل     تعليموليس من الضروري      
 إجراء الفحص أو االختبـار      ، قبل ٢-١٥-٤-٧-٦ و ٢-١٦-٣-٧-٦ و ٢-٢٠-٢-٧-٦بالصهاريج النقالة، الواردة يف     

  .الدوري املقبل
 ١املـصنعة قبـل     املتعددة العناصـر    الغاز  وحاويات   الضروري أن تستويف الصهاريج النقالة       منوليس    

، )ه (١-٨-٤-٧-٦ و ،)ه( ١-٩-٣-٧-٦، و )و (١-١٣-٢-٧-٦ االشتراطات الـواردة يف      ٢٠١٤يناير  /الثاين كانون
  .املتعلقة بوضع العالمات على أجهزة تنفيس الضغط) د (١-٦-٥-٧-٦و

  

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved



 

147 

  ٣-٤الفصل 
  استخدام حاويات السوائب

  أحكام عامة  ١-٣-٤
.  االشتراطات العامة املناسبة الستخدام احلاويات يف نقل املواد الصلبة بكميات كـبرية            الفرعيقّدم هذا     ١-١-٣-٤
 يف  BK التوجيه اخلاص حباويات السوائب املناسبة املعيَّن بواسـطة احلـرفني            تنقل املواد يف حاويات السوائب مبا يتطابق مع       و

 : من قائمة البضائع اخلطرة، وفق املعىن التايل١٠العمود 

BK1 :   يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مغطاة بصفائح  
BK2 :   يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مغلقة  
BK3 :  يسمح بالنقل يف حاويات سوائب مرنة 

 .٨-٦الشتراطات الواردة يف الفصل با حاوية السوائب املستخدمة يوتف  

، تستخدم حاويات السوائب فقط عندما تكون املادة معيَّنة         ٣-١-٣-٤باستثناء ما نّصت عليه الفقرة        ٢-١-٣-٤
  .٢-٣ من قائمة البضائع اخلطرة يف الفصل ١٠برمز حاويات السوائب يف العمود 

 من قائمة البضائع اخلطرة الواردة يف       ١٠دة معيَّنة برمز حاويات السوائب يف العمود        عندما ال تكون املا      ٣-١-٣-٤
الشحنة  يف مستندات هذه املوافقةدرج ُتو.  بشأن النقلة مؤقتموافقة، ميكن أن تصدر السلطة املختصة لبلد املنشأ ٢-٣الفصل 
. جيه حاويات السوائب والظروف اليت تنقل املادة وفقهـا توي، كحّد أدىن، على املعلومات اليت تتوفر عادة يف توحت و املرسلة،

  . شَرع السلطة املختصة باختاذ تدابري مناسبة إلدراج التعيني يف قائمة البضائع اخلطرةوينبغي أن َت
 أن تواجههـا أثنـاء      تملحيال يسمح بنقل املواد الصلبة اليت ميكن أن تصبح سائلة عند درجات حرارة                 ٤-١-٣-٤

 .يات السوائبالنقل يف حاو

تكون حاويات السوائب مانعة للتنخيل ومغلقة جيداً بشكل حيول دون حدوث أي تسّرب للمحتـوى         ٥-١-٣-٤
  .يف ظروف النقل العادية نتيجة لتأثري االهتزاز، أو بفعل تغريات درجة احلرارة أو الرطوبة أو الضغط

توّزع بشكل مستو على حنو يقلّل ما أمكـن مـن           حتمَّل املواد الصلبة السائبة يف حاويات السوائب و          ٦-١-٣-٤
  .احلاوية أو تسّرب البضائع اخلطرة منهاباحلركة اليت ميكن أن تلحق ضرراً 

 . نظيفة وقابلة للتشغيل، إذا ُوجدت، التنفيسوسائلبقى ستُت   ٧-١-٣-٤

ـ    صنع تفاعل املواد الصلبة السائبة تفاعالً خطراً مع مادة       حيال دون      ٨-١-٣-٤ احلـشايا  ومـع   سوائب   حاوية ال
 أن تضعفها بشكل     دون  الواقية اليت تكون على متاس مع احملتويات أو        األطليةات مبا فيها األغطية واألقمشة املشمَّعة ومع        عدوامل

تالمس مع أجزاء مـن  ت البضائع من النفاذ بني أغطية األرضية اخلشبية أو         نعوتبىن حاويات السوائب أو تكيَّف حبيث مت      . خطر
  .هاو بقاياالسوائب اليت ميكن أن تتأثَّر باملواد أحاويات 

 كل حاوية سوائب وتنظَّف قبل تعبئتها وتقدميها للنقل وذلك لضمان خلّوها من أي بقايا على                فحصُت  ٩-١-٣-٤
  :أن، من شأهنا السطح الداخلي أو السطح اخلارجي حلاوية السوائب
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  تسّبب تفاعالً خطراً مع املادة املراد نقلها؛  •
  و تؤثر بشكل مؤذ يف سالمة بنية حاوية السوائب؛ أ  •
  .أو تؤثّر يف قُدرات حاوية السوائب على حفظ البضائع اخلطرة  •

  .جيب احلرص على منع التصاق أي بقايا مواد خطرة باجلدار اخلارجي حلاويات السوائب أثناء النقل  ١٠-١-٣-٤
  . إىل املادة املراد نقلها قبل امللءاغلق أوالً أقرهبُتمنظومات إغالق بشكل متسلسل، يف حال تركيب عدة   ١١-١-٣-٤
 اليت تتطلبها هـذه  املعاملة على مادة خطرة نفس سبق أن احتوتتعامل حاويات السوائب الفارغة اليت      ١٢-١-٣-٤

 . السوائب اململوءة، ما مل تكن قد اختذت تدابري كافية إلزالة أي خطرات حاويخبصوصالالئحة 

أخبـرة   بضائع سائبة عرضة ألن تسبِّب انفجاراً غبارياً أو إنتـاج     نقلخدمت حاويات سوائب ل   إذا است   ١٣-١-٣-٤
  اسـتايت لحؤول دون حدوث تفريغ كهربائيل و،تتخذ إجراءات الستبعاد أي مصدر لإلشعال   ) ، مثالً بعض النفايات ك(هلوبة  

  . أو تفريغها أو نقلهاخطر أثناء ملء املادة املنقولة
النفايات، ومواد الرتـب    مثل بعض   اليت ميكن أن تتفاعل الواحدة منها مع األخرى بشكل خطر،            املواد  ١٤-١-٣-٤

املختلفة والبضائع غري اخلاضعة هلذه اللوائح، اليت تكون عرضة ألن تتفاعل بشكل خطر بعضها مع بعض، ال ختلـط معـاً يف      
  :والتفاعالت اخلطرة هي. نفس حاوية السوائب

  ث حرارة كبرية؛ أو انبعا/االحتراق و  )أ(
  أو مسيَّة؛ /أو انبعاث غازات هلوبة و  )ب(
  أو تكّون سوائل أكَّالة؛  )ج(
 .أو تكّون مواد غري ثابتة  )د(

 ومـن أن    ،حيث بنيتـها  من  للتشغيل   للتأكد من أهنا صاحلة      ئهافحص حاوية السوائب بالعني قبل مل     ت  ١٥-١-٣-٤
 ومن أن بطاناهتا الداخلية أو جتهيزاهتا املخصصة الحتجاز ،عطبتوءات أو جدراهنا الداخلية وسقفها وأرضياهتا خالية من أي ن

  صـاحلة  بكوهنا وُيقَصد. احتجاز احلمولة قدرهتا على   املواد خالية من الشقوق والتمزق أو أي عطب ميكن أن يعرِّض للخطر             
 االنزالق اجلانبيـة    قضبانبنيوية، مثل    أي عيوب رئيسية يف مكّوناهتا ال      خالية من أن حاوية السوائب    حيث بنيتها    من   للتشغيل

، وعارضـات األرضـية،     ه الرأسية  االنزالق الطرفية العلوية والسفلية، وعتبة الباب وعارضة دعم        قضبانالعلوية والسفلية، و  
  : ما يليوتشمل العيوب الرئيسية. ودعائم الزوايا، وقطع تركيب الزوايا يف حاوية الشحن

 ميكن أن تؤثر على سـالمة       ، الداعمة  العناصر  أو البنيةمكّونات  ثنيات أو شدوخ أو كسور يف         )أ(
  احلاوية؛ 

يف ) الوصلة املقرنية مثل  (أو وجود أكثر من وصلة تراكبية واحدة أو وصلة تراكبية غري مناسبة               )ب(
  ؛  الرأسية الطرفية العلوية أو السفلية أو عارضات دعم البابقضبانال

   أو سفلي؛ قضيب انزالق علوييَّتني يف أي  تراكبوصلتنيأو وجود أكثر من   )ج(
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   تراكبية يف عتبة الباب أو دعامة زاوية؛ ة وصلةأو وجود أي  )د(
 معدنية للباب عالقة أو ملتوية أو مكسورة أو مفقودة أو ال تعمل     ملحقاتالت أو   أو وجود مفصِّ    )ه(

   آخر؛ لسبب
  ؛ غري فاعلةيا وسدادات اأو وجود حش  )و(
ول دون التراصف الصحيح ملعدات املناولة، أو تركيب وتثبيت         حييف الشكل العام    أو أي تشّوه      )ز(

  خاليا السفينة؛ يف دخال اإلاهليكل أو املركبة، أو 
   الرفع أو يف معامل السطح البيين ملعدات الرفع؛ مناشب يف عطبأو أي   )ح(
  .أو أي عطب يف معدات اخلدمة أو التشغيل  )ط(

، ومن أن حبال ائب بالعني قبل ملئها للتأكد من أهنا صاحلة للتشغيل من حيث بنيتهاتفحص حاوية السو  ١٦-١-٣-٤
خالية من أي   الروافع، ومحاالت هيكل رفع األمحال، ونسيج اجلسم، وأجزاء غلق احلاوية مبا فيها األجزاء املعدنية والنسيجية،                

  .ت أو أي تلف خالية من الشقوق أو التمزقابطاناهتا الداخليةتلف، وأن نتوءات أو 
يف حالة حاويات السوائب املرنة، تبلغ فترة استخدامها املسموح هبا لنقل البضائع اخلطرة سـنتني مـن      ١-١٦-١-٣-٤

  .تاريخ صنع حاوية السوائب املرنة
. أن حيدث يف داخلها تراكم خطري للغـازات        بوسيلة تنفيس إذا كان ميكن       حاوية السوائب املرنة  تزوَّد    ٢-١٦-١-٣-٤

  . م الفتحة حبيث مينع دخول مواد من اخلارج يف ظروف النقل العاديةوتصّم
 ٢- ٦ و ١- ٥ و ٣- ٤ و ٢- ٤ الشعب   املدرجة يف على البضائع السائبة    تنطبق  أحكام إضافية     ٢- ٣- ٤

  ٨ و٧والرتبتني 
   ٢-٤الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة   ١-٢-٣-٤

 وتكون درجة حرارة االشتعال التلقائي للكتلة       .BK2)الرمز  ( حاويات السوائب املغلقة     إالتستخدم  ال    
  .س°٥٥اإلمجالية املنقولة يف حاوية سوائب أكرب من 

  ٣-٤الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة   ٢-٢-٣-٤

تنقل و). BK3الرمز  (وحاويات السوائب املرنة    ) BK2الرمز  (ال تستخدم إال حاويات السوائب املغلقة         
  . لماءل منفذةغري هذه البضائع يف حاويات 

   ١-٥الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة    ٣-٢-٣-٤
تبىن حاويات السوائب أو تكيَّف بشكل مينع تالمس البضائع مع مادة اخلشب أو أية مادة أخرى غـري                     

  .موافقة
  ٢-٦الشعبة  املدرجة يفالبضائع السائبة   ٤-٢-٣-٤
   ٢-٦  الشعبةنقل السوائب احليوانية املدرجة يف  ١-٤-٢-٣-٤
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) ٣٣٧٣ و٢٩٠٠ و٢٨١٤أرقام األمم املتحدة (يسمح بنقل املواد احليوانية اليت حتتوي على مواد معدية    
  :يف حاويات سوائب شريطة استيفاء الشروط التالية

 شريطة أال متأل حىت سعتها القصوى وذلـك         BK1مغطاة  يسمح باستخدام حاويات سوائب       )أ(
  ؛BK2 مغلقةباستخدام حاويات سوائب أيضاً يسمح و. غطيةلتجّنب تالمس املواد مع األ

 أو بواسطة هاتصميموجب  للتسرب مبمانعة وفتحاهتا غطاةامل و املغلقة أتكون حاويات السوائب  )ب(
  تركيب بطانة مناسبة؛

  لنقل؛لادة مطّهرة مناسبة قبل التحميل السابق  احليوانية بصورة تامة مبتعاجل املواد  )ج(
  بطانة إضافية علوية مثقّلة مبادة ماصَّة معاجلة مبادة مطهرة مناسبة؛املغطّاة بسوائب حاوية التغطّى   )د(
  .إال بعد تنظيفها وتطهريها جيداً  املغلقة أو املغطّاة استخدام حاويات السوائبال يعاد  )ه(

  .لوطنية املناسبة اشتراطات إضافيةجيوز أن تطلب السلطات الصحية ا   :مالحظة 
  )٣٢٩١رقم األمم املتحدة  (٢-٦يات السائبة املدرجة يف الشعبة النفا  ٢-٤-٢-٣-٤

  ؛)BK2( إال باستخدام حاويات السوائب املغلقة يسمحال   )أ(
وتكـون  . تكون حاويات السوائب املغلقة ووسائل فتحها مانعة للتسرب مبوجب تـصميمها            )ب(

و أية مسات من شأهنا أن     اجلوانب الداخلية هلذه احلاويات غري مسامية وخالية من أي تشققات أ          
  تعطب العبوات املوجودة بداخلها أو تعوق التطهري أو تسمح بتسرب عن غري قصد؛

 بداخل حاوية الـسوائب املغلقـة، يف        ٣٢٩١تعبأ النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة          )ج(
ختبارهـا  أكياس بالستيك مانعة للتسرب ملحومة وخمتربة ومعتمدة من قبل األمم املتحدة، مت ا            

. ١-٣-١-٦ وعليها عالمات وفقاً لألحكام املبينة يف        IIلنقل املواد الصلبة من جمموعة التعبئة       
وتكون هذه األكياس البالستيكية قادرة على اجتياز اختبارات مقاومة التمزق والصدم وفقـاً             

دم بطريقـة   تعيني مقاومة الص   "ISO 7765-1:1988  لتوحيد املقاييس، رقم   ةالدوليملعيار املنظمة   
 لتوحيد املقاييس،   ة الدولي املنظمة، ومعيار   "طرائق بئر الدرج  : ١اجلزء  : السقوط احلر ملقذوف  

: ٢اجلزء  - تعيني مقاومة التمزق - الرقائق واأللواح -البالستيـك " ISO 6383-2:1983 رقم
 غ ومقاومته للتمـزق عـن       ١٦٥وال تقل مقاومة كل كيس للصدم عن        ". طريقة إملندورف 

وال تزيد الكتلة الصافية لكـل      . غ يف املستويني املتوازي واملتعامد بالنسبة لطول الكيس        ٤٨٠
   كغ؛ ٣٠كيس بالستيكي على 

 كغ، مثل الفرش امللوثة، بدون كـيس بالسـتيكي،          ٣٠ميكن نقل فرادى السلع اليت تتجاوز         )د(
   املختصة بذلك؛السلطةعندما ترخص 

 اليت حتتوي على سـوائل يف أكيـاس         ٣٢٩١ األمم املتحدة     املدرجة حتت رقم   النفاياتتنقل    )ه(
بالستيكية حتتوي على مادة ماصة بكمية تكفي المتصاص السائل بأكمله دون أن ينسكب يف              

  حاوية السوائب؛
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 اليت حتتوي على أدوات حادة إال يف        ٣٢٩١ال تنقل النفايات املدرجة حتت رقم األمم املتحدة           )و(
 P621 ومعتمد من قبل األمم املتحدة وتفي بأحكام توجيه التعبئة            من نوع خمترب   جامدةعبوات  

  ؛LP621 أو IBC620أو 
. LP621 أو   IBC620 أو   P621ميكن أيضاً استخدام العبوات اجلامدة املبينة يف توجيـه التعبئـة              )ز(

والنفايات اليت تنقـل يف عبـوات       .  ملنع انعطاهبا يف ظروف النقل العادية      سليمةوتؤمن بطريقة   
 يف عبوة سوائب مغلقة واحدة تعزل بعضها عن بعض بـشكل            امدة وأكياس بالستيكية معاً   ج

مناسب، على سبيل املثال باستخدام حواجز أو فواصل جامدة مناسبة أو شبكات، أو تـؤمن               
  على حنو آخر لتجنب انعطاب العبوات أثناء ظروف النقل العادية؛

 املعبأة يف أكيـاس بالسـتيكية يف        ٣٢٩١املتحدة  ال تكبس النفايات املدرجة حتت رقم األمم          )ح(
   جتعل األكياس غري مانعة للتسرب؛بطريقةحاوية سوائب مغلقة 

ويف حالـة  . تفحص حاوية السوائب املغلقة من حيث التسرب أو االنسكاب بعد كل رحلـة          )ط(
ة،  يف حاوية السوائب املغلق٣٢٩١تسرب أو انسكاب نفايات مدرجة حتت رقم األمم املتحدة        

يعاد استخدامها إال بعد تنظيفها متاماً، وإذا لزم األمر تطهريها وإزالـة التلـوث منـها       فإنه ال 
 غـري   ٣٢٩١وال تنقل بضائع أخرى مع نفايات رقم األمم املتحـدة           . باستخدام مادة مناسبة  

ويفحص أي من هذه النفايات األخرى اليت تنقل يف نفس حاويـة            . النفايات الطبية والبيطرية  
  .وائب املغلقة لكشف أي تلوث ممكنالس

  ٧ الرتبة املدرجة يفاملواد السائبة   ٥-٢-٣-٤
  .٣-٢-٩-١-٤ غري املعّبأة، انظر املشعةنقل املواد الطالع على ل  

  ٨ الرتبة املدرجة يفالبضائع السائبة   ٦-٢-٣-٤

يات سـوائب   تنقل هذه البضائع يف حاو    و). BK2الرمز  ( حاويات السوائب املغلقة     إالتستخدم  ال    
  .مانعة لتسرب املاء
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