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 التوتيعت  
 ".Amend.1" ُتدَرج عبارة "وST/SG/AC.10/11/Rev.7بعد " 8الفقرة 

 1-1الفصل    

 ".Amend.1" تدَرج عبارة "وST/SG/AC.10/11/Rev.7، بعد "1في المالحظة 

 2-1الفصل    

يسططتعاع  ع عبارة "مّماعا  طسططاوانا " بةبارة "و ا  "ُحزم األسططاوانا "  في تعريف  1-2-1
 ضغط يتألف مع مّماعا  طساوانا  طو طوعية صهاريج طساوانية".

 :"وسائل اإلغالق"تدَرج المالحظة الّديدة التالية تحت تعريف  

اما ، طو وسططائل  : في حالة طوعية الضططغط، تنون وسططائل اإلغالق،  بي سططبثل الميال، مي ال ططماالحمة"
 .تخفيف الضغط، طو مقاييس الضغط، طو مؤشرا  المستوى"

ل تعريف     لي بح ن ه كما يبي: "األوعية الَقراية"يعدَّ

ُيق ططططططططد ةها طوعية ضططططططططغط معزولة حراريال ُتسططططططططتخدم لنقل الغا ا  المسططططططططثَّبة المبردة، "األوعية الَقراية المغبقة 
 لتر؛" 1 000ويشترط طال تتّاو  سعتها المائية 

 ُتحذف عبارة "نقاالة". "األساوانا "في تعريف  

"التاسطططططططعة" ويسطططططططتعاع  ع  ، يسطططططططتعاع  ع "اليامنة" ة GHSفي تعريف المخت طططططططر  
"ST/SG/AC.10/30/Rev.8" ةط "ST/SG/AC.10/30/Rev.9." 

)رقم   ECE/TRANS/257، يسططططططتعاع  ع "1، في الحاشططططططية  "السططططططوائل"في تعريف  
 ".E.21.VIII.1)رقم المبيع  ECE/TRANS/300( ةط "E.16.VIII.Iالمبيع  

"، تططُدَرج ST/SG/AC.10/11/Rev.6، بعططد ""دلثططل االبتبططارا  والمعططايثر"في تعريف   
 ".Amend.1عبارة "و

، يسططتعاع  ع عبارة "و ا " بةبارة "كي ل  "نظام تخزيع الهثدريدا  الفبزية"في تعريف  
 و ا  ضغط".

 ، ُتحذف عبارة "نقالة".ةرامثل( الضغط""طساوانا  )في تعريف  

، تضاف الةبارة "ُيق د ةها طوعية  "طوعية الضغط" ، بعد عبارة "طوعية الضغط" في تعريف   
  نقاالة ُتسطتخدم الحتّا  المواد تحت الضطغط بما في كلو وسطثبة )طو وسطائل( هغالقها وغثرما 

 مع معدا  التشغثل و". 

، يدَرج في آبر المالحظة نص الّمبة الّديدة البالسططططططططتي ية المسططططططططتعادة" "المواد  في تعريف  
"وقد ُوضعت مذه المبادئ التوجثهية استنادال هلي تّربة ت نيع البرامثل والتننا  مع  التالية:  

مواد ةالسطططططططططتي ية مسطططططططططتعادة، و بي مذا النحو قد يتعثع تنثيفها مع طنوا  طبرى مع العبوا  
 . ئب والعبوا  النبثرة الم نو ة مع مواد ةالستي ية مستعادة." والحاويا  الوسياة لبسوا 

 (".1-2-7-6ُتحذف عبارة ")انظر  "ال هريج"في تعريف  

 ، ُتحذف عبارة "نقالة"."األناةثب"في تعريف  
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ل تعريف     لي بح ن ه كما يبي: "ضغط التشغثل"يعدَّ

 "ضغط التشغثل 
تقر  ند درجة حرارة مرجةية يعني، في حالة الغا  المضطغوط، الضطغط المسط  )ط( 

 °س في و ا  ضغط ممتبئ؛15مقدارما 

،  1001يعني، في حالة األسطططططططططثتثبثع المذاب المدرج تحت رقم األمم المتحدة  )ب( 
دة مقدارما   °س  15الضططططغط المحسططططوب المسططططتقر  ند درجة حرارة مرجةية موحَّ
د والمحتو   ى األق ططططي في طسططططاوانة طسططططثتثبثع تحتوم  بي المحتوى المذيب المحدَّ

 مع األسثتبثع؛

يعني، في حططالططة األسططططططططططططططثتثبثع الخططالي مع المططذيبططا  المططدرج تحططت رقم األمم  )ج( 
، ضطططغط التشطططغثل المحسطططوب للسطططاوانة الم اف ة للسطططثتثبثع 3374المتحدة 

 ".1001المذاب المدرج تحت رقم األمم المتحدة 

 تضاف التعاريف الّديدة التالية: 1-2-1

ُيق د ةها هحدى    التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد المشعة، ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية"الالئحة  
 طبعا  تبو الالئحة،  بي النحو التالي:

لة في  ام  1985و   1985فيما يخص طبعتي  )ط(     (: سطططبسطططبة متاببا  1990)ب طططيغتها المعدَّ
 6األمان العامة ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية رقم 

  : سططبسططبة متاببا  األمان العامة ال ططادرة  ع الوكالة الدولية 1996فيما يخص طبعة  ام  )ب( 
 ST-1لبااقة الذرية رقم 

  )ب طيغتها المنقحة(: سطبسطبة متاببا  األمان العامة ال طادرة   1996فيما يخص طبعة  ام  )ج( 
 ، ب يغتها المنقحةTS-R-1 (ST-1)لوكالة الدولية لبااقة الذرية رقم  ع ا

لة في  ام   1996فيما يخص طبعة  ام  )د(    2005  (، وطبعتي  امي 2003)ب طططيغتها المعدَّ
 TS-R-1: سبسبة معايثر األمان ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية رقم  2009و 

 معايثر األمطططططططططططططان ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة   : سبسبة 2012فيما يخص طبعة  ام  )مط( 
 SSR-6الذرية رقم 

 : سطططططبسطططططبة معايثر األمان ال طططططادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة 2018فيما يخص طبعة  ام  )و( 
 ؛"SSR-6 (Rev.1)الذرية رقم 

ية المغبقة، و ا  الضططططططغط  "األوعية الداببية الذم يراد منه احتوا  الغا  ، ُيق ططططططد ةها، في حالة األوعية القرا
 المسثَّل المبرَّد؛"

ُيق طططد به طسطططاوانة طو طنبوب طو طسطططاوانة )ةرمثل( ضطططغط طو طوعية ضطططغط ألغراع    "كي ل و ا  الضطططغط
اإلنقاك غثر مزودة ةوسطططططططططائل هغالق طو معدا  تشطططططططططغثل طبرى، ولننها تشطططططططططمل طم جها  )طو طجهزة( مرفقة  

 القا دة وغثر كلو(؛بش ل دائم )ميل حبقة العنق طو حبقة 

" تسطططتخدم طيضطططال الم طططابحا  "و ا  صطططهريج األسطططاوانة" و"و ا  صطططهريج طسطططاوانة )ةرمثل( الضطططغط  االحمة:
 و"و ا  صهريج األنبوب".

  في طوعية الضططغط ُيق ططد ةها وسططثبة )وسططائل( اإلغالق و/طو المشططعب )الَمشططا ب( طو التوصططثال   "معدا  التشططغثل 
ية طو الماصطططططة طو الممتزة وطية طجهزة كي بية، ميل األجهزة المسطططططتخدمة ألغراع  األنبوبية طو المواد المسطططططام

 المناولة؛"
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 في الّدول، بعد ةند "القدرة"، يضاف البند الّديد التالي: 1-2-2-1

 A²/  ³/ ث 2كبغ م Ω 1 = 1 -- )طوم(  Ω المقاومة النهربائية

 4-1الفصل    

. وبعد عبارة "اتفاقية الحماية المادية لبمواد النووية"، 2و 1ُتحذف الحاشططثتان   1-4-3-2-3
، الوكالة الدولية لبااقة الذرية، INFCIRC/274/Rev.1تضطططططططططاف عبارة ")

(". وبعد عبارة "توصطططططططيا  األمع النووم بشطططططططأن الحماية المادية 1980فثثنا )
، INFCIRC/225/Rev.5لبمواد النووية ولبمرافق النووية"، تضططاف عبارة "

 ((".2011الوكالة الدولية لبااقة الذرية، فثثنا )

 5-1الفصل    

ل الّمبة اليانية لي ططططططبح ن ططططططها "وتسططططططتند مذه الالئحة هلي طبعة   1-5-1-1  2018تعدَّ
 مع الئحة الوكالة الدولية لبااقة الذرية لبنقل المأمون لبمواد المشعة".

 4-2الفصل    

في الّمبططة األبثرة، يسططططططططططططططتعططاع  ع عبططارة "التركثبططا  المططدرجططة في" بةبططارة  2-4-2-3-2-3
 "التركثبا  غثر المشمولة ةهذا الح م ولننها مدرجة في".

 رتثب المناسب:في الّدول، يضاف البند الّديد التالي وفق الت  

 (11) 3230   7ق    100-88 ( حمض البورانيك2-بنزاثيوفين-ايثيل-5-ايثوكسي-7)

 تحت الّدول، تضاف المالحظة الّديدة التالية: 

دة  بي ما ي ططططططططططل هلي  (11") في المائة مع   12قد يحتوم المركب التقني ضططططططططططمع حدود التركثز المحدَّ
 في المائة مع الشوائب العضوية". 1الما  وما ي ل هلي 

 5-2الفصل    

  في الّمبة األبثرة، يستعاع  ع عبارة "التركثبا  المدرجة في" بةبارة التركثبا   2-5-3-2-4
 غثر المشمولة ةهذا الح م ولننها مدرجة في".

 في الّدول، تضاف البنود الّديدة التالية وفق الترتثب المناسب: 

 ( 32 3107   8ق    8 ≤   57 ≤ 35 ≥ فوق طكسثد طستثل طسثتون 

  3105   7ق      38 ≤  62 ≥ فوق طكسي طيسوبروبثل كربونا  ةوتثل ثاليي

  3117 20+ 15+ 8ق        في ش ل معبق ثاةت في الما   52 ≥ فوق طكسثد ةيفالثت  ثالثي م سثل

 " يضاف البند التالي:4-2-3-5-2في قائمة "مالحظا   بي الّدول  

 "المائة في 4.15 ≥ ( طكسّثع فعال 32)
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 6-2الفصل    

 ."3462"طو رقم األمم المتحدة " تحت  نوان الف ل، تضاف في آبر المالحظة عبارة 2في "مالحظة 

 7-2الفصل    

  ".ُحذفت 4-1-3-2-7-2ُتحذف الفقرة ويضاف ما يبي: " 2-7-2-3-1-4

 ".ُحذفت 5-1-3-2-7-2ُتحذف الفقرة ويضاف ما يبي: " 2-7-2-3-1-5

ل الةبارة لي بح ن ها  4-3-2-7-2  .عة المنخفضة التشتت""المواد المشتعدَّ

               " بططاألرقططام 4-1-3-2-7-2في الّمبطططة األولي، يسططططططططططططططتعطططاع  ع األرقططام " )ج( 2-7-2-3-4-1
"2-7-2-3-4-3." 

 ي ون ن ها كما يبي: 3-4-3-2-7-2ُتدَرج فقرة جديدة  2-7-2-3-4-3

طيطام   7ُتغمر  ثانطة مع المطادة ال ططططططططططططططببطة تميطل المحتويطا  النطامبطة لبارد لمطدة   2-7-2-3-4-3"
  الما  في درجة حرارة الغرفة. وي ون حّم الما  الذم يسطططتخدم في االبتبار كافيال لضطططمان بقا  حّم حر مع  في

نفسططه   في المائة  بي األقل مع حّم  ثنة االبتبار ال ططببة 10الما  غثر الممتص وغثر المتفا ل ةنسططبة 
 1والموصططبية الق ططوى    8-6طيام. وي ون األس الهثدروجثني األولي لبما   7بعد انتها  فترة االبتبار ومي 
س. ويّب قياس النشططططاط النبي لبحّم الحر لبما  بعد غمر  ثنة االبتبار 20ºمبي سططططيمنس/م  ند درجة  

 طيام". 7لمدة 

، ويسططططتعاع 4-4-3-2-7-2لي ططططبح   3-4-3-2-7-2يعاد ترقيم الفقرة  
" ة 2-4-3-2-7-2و  1-4-3-2-7-2 طططططططططططع   "  "2-7-2-3-4-1       

 ".3-4-3-2-7-2و 1-4-3-2-7-2و

 8-2الفصل    

اليانية، يسططططططططططططتعاع  ع عبارة "وفقال لبمبادئ التوجثهية البتبارا  في الّمبة   2-8-3-2
(" بةبارة "وفقال  4()3()2()1منظمة التعاون والتنمية في المثدان االقت طططادم )

لبمبادئ التوجثهية البتبارا  منظمة التعاون والتنمية في المثدان االقت طادم  
ّمبة اليالية، (". وفي ال4)  430( طو 3)431( طو 2)  435( طو 1)  404رقم 

يسططططططططططططططتعططاع  ع عبططارة "وفقططال لبمبططادئ التوجثهيططة البتبططارا  منظمططة التعططاون 
(" بةبارة "وفقال ألحد مذه 4()3()2()1والتنمية في المثدان االقت طططططططططادم ... )

المبططادئ التوجثهيططة طو غثر معثَّع وفقططال لبمبططادئ التوجثهيططة البتبططارا  منظمططة  
(". وفي الّمبة الرابعة،  5)439ادم رقم  التعاون والتنمية في المثدان االقت طططط 

ُتحططذف عبططارة "المختبرم". وفي آبر الفقرة، يضطططططططططططططططاف نص الّمبططة الّططديطدة 
التالية: "وإكا كشطططططططفت نتائج االبتبار طن المادة طكالة طو المخبوط طكال، ولنع 
نا فطت المطادة طو   طريقطة االبتبطار ال تتيح التمثثز ةثع مّمو طا  التعب طة، صططططططططططططططُ

' هكا لم تشطططططططططططر نتائج ابتبار طبرى هلي 1ّمو ة التعب ة 'المخبوط ضطططططططططططمع م
 مّمو ة مختبفة".
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“OECD Guideline  5( ي ون ن طططططها كا تي:  5وتضطططططاف حاشطططططية جديدة )  

for the testing of chemicals No. 439 “In Vitro Skin Irritation: 

Reconstructed Human Epidermis Test Method” 2015” . 

  ، طو نظام ISO 3574يسطططططططططتعاع  ع "مةيار المنظمة الدولية لتوحثد المقاييس   '2)ج( ' 2-8-3-3
د ،  ISO 3574طو نو  مشابه" ةطط "مةيار المنظمة الدولية لتوحثد المقاييس  G10200 (UNS)الترقيم الموحَّ

د   ".G10200 (UNS)نظام الترقيم الموحَّ

 9-2الفصل    

 جديدة ن ها كما يبي:' تضاف مالحظة 1بعد ' )ط( 2-9-3-4-3-4

        في مططذه الحططالططة،  نططدمططا تنون   فس طو قيمططة التركثز ةططدون تططأثثر مبحور لبمخبوط المختبر  :االحمااة"
 مبغ/ل، ال يتعثع الت نيف كخار طويل األمد بموجب مذه الالئحة". 0.1< 
ل ةداية الّمبة لي بح ن ها "باستينا  باليا األ رار   ) ( 2-9-4 بة في معدا  تعدَّ النهربائية المركَّ

 )بما في كلو لوحا  الدوائر النهربائية(، يتيح م ناعو ...".

 ، قع مة البضع ا الخةرو2-3الفصل    

 ".397(، يضاف الرقم "6، في العمود )1002فيما يخص رقم األمم المتحدة 

 ".398(، يضاف الرقم "6، في العمود )1012فيما يخص رقم األمم المتحدة 

 .1169ذف البندان المتعبقان ةرقم األمم المتحدة ُيح

ل العمود )1197فيما يخص رقم األمم المتحدة  ( لي بح ن ه  2، في مّمو تي التعب ة اليانية واليالية، يعدَّ
 "بالصا  سائبة، م سبة لبننهة طو العار".

(، 4ي العمود )". وف3"  " ة 1-6(  ع "3، يسططططططططططططططتعططاع في العمود )1891فيمططا يخص رقم األمم المتحططدة  
لتر". وفي   1"  مل" ة   100ط(، يسطططططططططتعاع  ع "7". وفي العمود )1-6يضطططططططططاف "
 ".E2" ةطط "E4)ب((، يستعاع  ع "7العمود )

 ". E2" ةطط " E0ب(، يستعاع  ع " 7، مّمو ة التعب ة اليانية، العمود ) 3208فيما يخص رقم األمم المتحدة  

 ". E0" ةطط " E2ب(، يستعاع  ع " 7، مّمو ة التعب ة اليانية، العمود ) 3209فيما يخص رقم األمم المتحدة  

، 3527، في مّمو تي التعب ططة اليططانيططة واليططاليططة، ورقم األمم المتحططدة  3269فيمططا يخص رقم األمم المتحططدة  
ةبارة " ب E0ب(، يسطططططططتعاع  ع "7في مّمو تي التعب ة اليانية واليالية، العمود )

 ".3-3الوارد في الف ل  340"انظر الح م الخاص 

 (.6" في العمود )396، يضاف "3538فيما يخص رقم األمم المتحدة 

 يضاف البند الّديد التالي:

مثدروكسططططططططططططثد النوبالت، الذم   ثانيمسططططططططططططحوق   3550
في المطائطة مع   10يحتوم  بي مطا ال يقطل  ع  
 الّزي ا  القاةبة لالستنشاق

6-1  ‘1‘  0 E5 P002 

IBC07 

 

B1, B20 

T6 TP33 
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 3-3الفصل    

ل " 1ُتحذف المالحظة  )و( 188الح م الخاص   ."االحمة"" لت بح 2 المالحمةوُتعدَّ
 ُيدَرج نص المالحظة الّديدة التالية:بعد )ط(،  225الح م الخاص 

ينابق مطذا البنطد  بي طجهزة هطفطا  الحريق المحمولطة، حتي لو كطانطت بعو الم ونطا   االحمة:"
الضططرورية الشططتغالها  بي نحو سططبيم )ميل الخراطيم واألسططاوانا  كا  منفة( مف ططولة  نها مؤقتال، طالما  

دة  بي طنها لم تتعرع لبخار سطططططالمة حاويا  مواد  اإلطفا  المضطططططغوطة وبقثت طجهزة هطفا  الحريق محدَّ
 طجهزة هطفا  حريق محمولة".

 تضاف األح ام الخاصة الّديدة التالية:

يّو  نقل المواد الضططططططخمة والمتثنة مع طسططططططاوانا  غا  مت ططططططبة ومع هبقا  ال ططططططماما  مفتوحة  396"
 تالية:شرياة مرا اة اال تبارا  ال 5-1-6-1-4بغو النظر  ع 

  طو الغا    1066طن تنون طسطططططططططططططاوانا  الغا  محتوية  بي النثتروجثع المدرج تحت رقم األمم المتحدة   )ط(
طو الهوا  المضططططططططغوط المدرج تحت رقم األمم   1956المضططططططططغوط المدرج تحت رقم األمم المتحدة 

 ؛1002المتحدة 

  ة منظمة لبضطططغط وتوصطططثبة طنبوبية وطن تنون طسطططاوانا  الغا  مت طططبة بالمادة المعنية مع بالل طجهز  )ب(
 بار(؛   0,35كثبوباس ال )   35ثاةتة بحثة ال يتّاو  ضغط الغا  )مقياس الضغط( في مذه المادة  

دة  )ج( وطن تيبَّت طسطاوانا  الغا  باريقة صطحيحة بحثة ال تتحرب بالنسطبة هلي المادة وطن تنون مزوَّ
 بخراطيم وطناةثب متثنة ومقاومة لبضغط؛

وطن تنون طسطططططططططططاوانا  الغا  وطجهزة تنظيم الضطططططططططططغط واألناةثب وغثرما مع الم ونا  محمية مع  )د(
 األضرار والعوامل المؤثرة طثنا  النقل ةواساة صناديق شحع بشبية طو غثرما مع الوسائل المناسبة؛ 

 ".396وطن يتضمع مستند النقل البيان التالي: "النقل وفقال لبح م الخاص  )مط(

تع وحدا  نقل البضطائع التي تحتوم  بي مواد منقولة بأسطاوانا  كا  صطماما  مفتوحة  وطن تتم )و(
 ". 6- 3- 5- 5   بي غا  يناوم  بي بار االبتناق ةتهوية جثدة وطن توضع  بثها  المة وفقال ل 

  19,5يّو  بموجطب مطذا البنطد نقطل مخطاليط النثتروجثع واألكسطططططططططططططّثع التي تحتوم  بي مطا ال يقطل  ع   397"
في المائة حسطططططب الحّم،  ندما ال توجد غا ا    23,5ائة مع األكسطططططّثع،  بي طال تتّاو  النسطططططبة في الم

 ألم تركثزا  ضمع مذه الحدود". 1-5مؤكسدة طبرى. وال يبزم وجود بااقة بار فر ي مع الشةبة 

  ةوتثبثع. -2-ةوتثبثع وترانس-2-ةوتثبثع وسططططططططططططططيس-1ينابق مطذا البنطد  بي مخطاليط البوتثبثع، و 398"
 ". 1055وفيما يخص األيسو ةوتثبثع، انظر رقم األمم المتحدة 

 الدليل األبجدي  

 .2في "مالحظا  تتعبق باستخدام الدلثل"، ال ينابق التعديل في المالحظة 

ل البند "بالصا   ارية سائبة" لي بح ن ه كما يبي:  يعدَّ
 1197 3 بالصا   ارية سائبة، انظر
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ل البند "بالصا    سائبة م سبة لبننهة" لي بح ن ه كما يبي:يعدَّ

 1197 3 بالصا  سائبة م سبة لبننهة، انظر

 تضاف البنود الّديدة التالية وفق الترتثب األبّدم:

 1012 1-2 ةوتثبثع، انظر-1
 1012 1-2 ةوتثبثع، انظر-2-سيس
 1012 1-2 ةوتثبثع، انظر-2-ترانس

يحتوم  بي ما ال مسطحوق ثاني مثدروكسطثد النوبالت، الذم 
 في المائة مع الّزي ا  القاةبة لالستنشاق 10يقل  ع 

6-1 3550 

 1197 3 بالصا  سائبة، إلكساب الننهة طو العار

 1-4الفصل    

 تضاف مالحظة في آبر الفقرة ن ها كما يبي: 4-1-1-15

 في حالة الحاويا  الوسياة المركبة، تشثر فترة االستخدام هلي تاريخ صنع الو ا  الداببي". االحمة:"
 ". 3  000" ةطط " 1  000ُتحذف الّمبة اليانية. وفي الّمبة الرابعة، يستعاع  ع "  2- 19- 1- 1- 4

 تضاف جمبة جديدة طبثرة ن ها كما يبي: 4-1-3-3

م الخاصططططططططططة الواردة في قائمة البضططططططططططائع الخارة باسططططططططططتخدام  "و ندما يربَّص في توجيه تعب ة طو في األح ا
)ميل صططططناديق الشططططحع ومن ططططا   3-1-1-4العبوا  التي ال يتعثع طن تسططططتوفي االشططططتراطا  الواردة في 

التحمثل وغثرما(، ال تخضططططع مذه العبوا  لحدود النتبة طو الحّم المنابقة  مومال  بي العبوا  المسططططتوفية  
 ا لم ُيذكر بالف كلو في توجيه التعب ة كم ال بة طو الح م الخاص كم ال بة". ، م 1- 6الشتراطا  الف ل  

4 -1 -4 -1  P003   في هطار الح م الخاص المتعبق بالتعب ةPP32:تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي ، 

 (". 3- 3- 1- 4كغ )انظر    400: يّو  طن تتّاو  العبوا  المربَّص باستخدامها كتبة صافية قدرما  االحمة " 
4-1-4-1 P004 ( تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي:3في آبر النص، بعد ،) 

كثبوغرام  400( كتبة صطافية قدرما  3( و)2يّو  طن تتّاو  العبوا  المربَّص باسطتخدامها في )  االحمة:"
 (."3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P005  اليانية، تضاف مالحظة جديدة في ال ف الياني بعد صف العنوان، تحت الفقرة  
 ن ها كما يبي:

ص بططاسطططططططططططططططتخططدامهططا كتبططة صططططططططططططططططافيططة قططدرمططا    االحماة:"               كثبوغرام   400يّو  طن تتّططاو  العبوا  المربَّ
 (". 3- 3- 1- 4)انظر  

4-1-4-1 ،P006 (2) :في آبر النص، تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي 

                  كثبوغرام  400سططططططططططططططتخطططدامهطططا كتبطططة صطططططططططططططططططافيطططة قطططدرمطططا  يّو  طن تتّطططاو  العبوا  المربَّص بطططا  االحمااة:"
 (".3-3-1-4)انظر 
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4-1-4-1 ،P130   في هطار الح م الخاص المتعبق بالتعب ةPP76 تضاف مالحظة جديدة ن ها ،  
 كما يبي:

               كثبوغرام  400يّو  طن تتّطططاو  العبوا  المربَّص بطططاسططططططططططططططتخطططدامهطططا كتبطططة صطططططططططططططططططافيطططة قطططدرمطططا    االحمااة:"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P137   في الح م الخاص المتعبق بالتعب ةPP70 في الّمبة األولي، يسططططططططططططططتعاع ،
" بةبارة "كما مو مبثَّع في الشطططططططططط ل  1- 7- 1- 2- 5 ع عبارة "وفقال لبفقرة  

 ".4-2-5طو الش ل  2-3- 5

4-1-4-1 ،P144   في هطار الح م الخاص المتعبق بالتعب ةPP77 تضطططططططططططططاف مالحظة جديدة ،
 ن ها كما يبي:

                  كثبوغرام  400يّو  طن تتّطططاو  العبوا  المربَّص بطططاسططططططططططططططتخطططدامهطططا كتبطططة صطططططططططططططططططافيطططة قطططدرمطططا    االحمااة:"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P200 (5) لمتعبق بالتعب ة  في الح م الخاص اd ،"بعد عبارة "طوعية الضغط الفوالكية ،""
بة المباَّنة بالفوالك".  ُتدرج الةبارة "طو طوعية الضغط المركا

 "، يضاف في آبر النص ما يبي:zفي الح م الخاص المتعبق بالتعب ة " 

م في طوعية ضططططططغط  في المائة مع حثة الحّ 35"يّو  مل  مخاليط الفبور والنثتروجثع ةتركثز فبور دون 
بار  31ت طططططططل هلي ضطططططططغط تشطططططططغثل طق طططططططي مسطططططططموا به ال يتّاو  الضطططططططغط الّزئي لبفبور بالنسطططططططبة له  

 المابقة(. )بالقيمة

 

 .100= تركثز الفبور بالنسبة الم وية حسب الحّم/ xfحثة: 

في المطائطة مع حثطة الحّم في طوعيطة  35ويّو  مطل  مخطاليط الفبور والغطا ا  الخطامبطة ةتركثزا  فبور دون 
بار  31ضطططغط ت طططل هلي ضطططغط تشطططغثل طق طططي مسطططموا به ال يتّاو  الضطططغط الّزئي لبفبور بالنسطططبة له  

في اال تبطار  نطد   ISO 10156:2017)بطالقيمطة المابقطة(، مع طبطذ معطامطل معطادلطة النثتروجثع وفقطال لبمةيطار
 حساب الضغط الّزئي.

𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 (bar) <
31

𝑥𝑓
(𝑥𝑓 + 𝐾𝑘 × 𝑥𝑘) − 1 

 ؛100= تركثز الفبور بالنسبة الم وية حسب الحّم/ xf حثة:

 Kk معامل معادلة غا  بامل بالنسبة هلي النثتروجثع )معامل معادلة النثتروجثع(؛ = 

 xk 100بة الم وية حسب الحّم/= تركثز الغا  الخامل بالنس. 

بار. ويسططططططاوم  200 بي طنا ضططططططغط التشططططططغثل بالنسططططططبة لمخاليط الفبور والغا ا  الخامبة يّب طال يتّاو  
مرة ضطغط التشطغثل   1.5ضطغط االبتبار األدني ألوعية الضطغط الخاصطة بمخاليط الفبور والغا ا  الخامبة  

 بار، مع تابثق القيمة األ بي". 200طو 

4-1-4-1 ،P200  2في الّدول: 

  " في العمود864" بالرقم " 387، يسطتعاع  ع الرقم " 1008فيما يخص رقم األمم المتحدة  •
 ".3"التركثز القاتل مل/م
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" في العمود 218"  " ة 160، يسططططططططططططططتعطططاع  ع "2196فيمطططا يخص رقم األمم المتحطططدة   •
درج الرمز "3"التركثز القطططاتطططل مطططل/م " في األ مطططدة "طنطططاةثطططب" و"طوعيطططة ضططططططططططططططغط"  X"، ويطططُ

" في العمود "األح ام الخاصطططططة  kو"حاويا  غا ا  متعددة العناصططططططر"، وُيحذف الحرف "
 ب ة".المتعبقة بالتع

" في العمود 261"  " ة 190، يسططططططططططططططتعطططاع  ع "2198فيمطططا يخص رقم األمم المتحطططدة   •
درج الرمز "3"التركثز القطططاتطططل مطططل/م " في األ مطططدة "طنطططاةثطططب" و"طوعيطططة ضططططططططططططططغط"  X"، ويطططُ

" في العمود "األح ام الخاصطططططة  kو"حاويا  غا ا  متعددة العناصططططططر"، وُيحذف الحرف "
 المتعبقة بالتعب ة" )مرتثع(.

" في 1307"  " ة 966، يسططططططططططططططتعططاع  ع "1052، فيمططا يخص رقم األمم المتحططدة  3لّططدول  في ا 
 ".3العمود "التركثز القاتل مل/م

1-4-1-4 ،P205 (5(و )7( و)6)   يسطططططططتعاع  عISO “16111:2008 ة ”   "ISO 16111:2008  
 ".ISO 16111:2018طو 

4 -1 -4 -1  ،P205   (7 )   لتحديد المةيار    4- 2- 2- 6في آبر النص، تضطططاف الّمبة الّديدة التالية: "انظر
 الذم ينابق في وقت الفحص واالبتبار الدوريثع". 

4 -1 -4 -1  ،P208  (1 )يسططططططططططططططتعطططاع  ع عبطططارة "ووفقطططال لبمةيطططار   ( )طISO 11513:2011  طو المةيطططار            
ISO 9809-1:2010  لبمةيططططططار "ووفقططططططال  بةبططططططارة   "ISO 11513:2011   المةيططططططار             طو 

ISO 11513:2019  طو المةيارISO 9809-1:2010   طو المةيارISO 9809-1:2019 ." 

4-1-4-1 ،P208 (11  يسطططططططططتعاع  ع عبارة "وفقال لبمبحق طلف مع المةيارISO 11513:2011  "
  كانون األول/   31)السطارم حتي   ISO 11513:2011بةبارة "وفقال لبمبحق طلف مع المةيار  

 ".ISO 11513:2019( طو المبحق طلف مع المةيار 2024ديسمبر 

4-1-4-1 ،P408 (2) :في آبر النص، تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي 

                       كثبوغرام   400يّو  طن تتّطططاو  العبوا  المربَّص بطططاسططططططططططططططتخطططدامهطططا كتبطططة صطططططططططططططططططافيطططة قطططدرمطططا    االحمااة:"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P621 (1)  ل النص الوارد ةثع قوسططططثع لي ططططبح كما يبي:  فيما يتعبق ة "طسططططاوانا "، يعدَّ
 ("1A1  ،1A2  ،1B1  ،1B2  ،1N1  ،1N2  ،1H1  ،1H2  ،1D  ،1G  .") وفيمطططا يتعبق  
ل النص الوارد ةثع قوسثع لي بح كما يبي: ")  ةطططط  ،  3A1 ،3A2 ،3B1 ،3B2"تننا "، يعدَّ
3H1 ،3H2.") 

4-1-4-1 ،P801  (، تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي:2، بعد )النص في آبر 

كثبوغرام  400( كتبة صطافية قدرما  2( و)1يّو  طن تتّاو  العبوا  المربَّص باسطتخدامها في )  االحمة:"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P903 (2)  " في الّمبة األولي، في البداية، يسطططططططططتعاع  ع عبارة "الخاليا طو البااريا
ه ُتحططذف عبططارة "طو مّمو ططا  مططذ  النهططايططة بةبططارة "الخبيططة طو الباططاريططة" وفي  

 البااريا ". الخاليا طو

4-1-4-1 ،P903 (4(و )5) .ال ينابق التعديل 

4-1-4-1 ،P903 ( تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي:5في آبر النص، بعد ،) 
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  كثبوغرام   400( كتبة صافية قدرما  5( و) 4( و) 2يّو  طن تتّاو  العبوا  المربَّص باستخدامها في )  االحمة:" 
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P905  في ال طف الياني بعد صطف العنوان، بعد الّمبة األولي، تضطاف مالحظة جديدة 
 ن ها كما يبي:

  كثبوغرام   400( كتبة صططافية قدرما  5( و) 4( و) 2يّو  طن تتّاو  العبوا  المربَّص باسططتخدامها في )   :االحمة"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1، P906 (2) رة الفرعية )ب(، ُتدَرج مالحظة جديدة ن ها كما يبي:تحت الفق 

كثبوغرام  400"يّو  طن تتّاو  العبوا  المربَّص باسطططططططططططتخدامها كتبة صطططططططططططافية قدرما   :1االحمة "
 (".3-3-1-4)انظر 

 تحت الفقرة األبثرة، قبل األح ام اإلضافية، تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي:

كثبوغرام  400تتّاو  العبوا  المربَّص باسطططططططططططتخدامها كتبة صطططططططططططافية قدرما  "يّو  طن   :2االحمة "
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P907 :في آبر النص، تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي 

            كثبوغرام   400يّو  طن تتّطططاو  العبوا  المربَّص بطططاسططططططططططططططتخطططدامهطططا كتبطططة صطططططططططططططططططافيطططة قطططدرمطططا    االحمااة:"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P909 ( تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي:4في آبر النص، بعد ،) 

كثبوغرام  400( كتبة صطافية قدرما  4( و)3يّو  طن تتّاو  العبوا  المربَّص باسطتخدامها في )  االحمة:"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1،P910 (3) :في آبر النص، تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي 

             كثبوغرام  400ّطططاو  العبوا  المربَّص بطططاسططططططططططططططتخطططدامهطططا كتبطططة صطططططططططططططططططافيطططة قطططدرمطططا  يّو  طن تت   االحمااة:"
 (".3-3-1-4)انظر 

4-1-4-1 ،P911 :في آبر المالحظة )ط(، تضاف فقرة فرعية جديدة ن ها كما يبي 

اال تبار في حالة تعدد البااريا  وتعدد  ناصطططر المعدا  التي تحتوم  بي بااريا ، تؤبذ في  '1"'
اشطططططتراطا  هضطططططافية ميل الحد األق طططططي لعدد البااريا  و ناصطططططر المعدا ، ومحتوى البااريا  األق ططططي  

 اإلجمالي مع الااقة، والش ل دابل العبوة، بما في كلو  مبيا  ف ل العناصر وحمايتها".

4 -1 -4 -2  ،IBC02   يسطططططططتعاع في الح م الخاص المتعبق بالتعب ةB15   ع عبارة "والمركبة كا 
األوعية الداببية الم ططططططططنو ة مع البالسططططططططتيو الّامد" بةبارة "واألوعية الداببية 

بة".   الم نو ة مع البالستيو الّامد لحاويا  السوائب الوسياة المركا

4-1-4-2 ،IBC07 لّديد التالي:يضاف نص الح م الخاص المتعبق بالتعب ة ا 

 "B20  في حاويا  وسطططططططططياة مرنة   3550يّو  نقل السطططططططططبع المدرجة تحت رقم األمم المتحدة
(13H3  13طوH4."كا  باانا  مانعة لبتنخثل لمنع طم بروج لبغبار طثنا   مبية النقل ) 
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4-1-4-2 ،IBC520  في الّمبة اليانية )ال طططططف اليالة(، يسطططططتعاع  ع عبارة "التركثبا  المبثنة
ولننهطططا   4-2-3-5-2و  3-2-3-2-4-2طدنطططاه" بةبطططارة "غثر المبثنطططة في  

 مبثنة طدناه".

4-1-4-3 ،LP906  ل الّمبة اليالية لي طططبح ن طططها "لببااريا  ولبنود المعدا  التي تتضطططمع تعدَّ
 بااريا :".

ل الف2في )   قرة اليانية لي بح ن ها كما يبي:( تعدَّ

ّطب طن يطدرج في تقرير التحقق اسططططططططططططططم  ّطب طن يتطاا تقرير التحقق ةنطا   بي الابطب. وكشططططططططططططططرط طدني، ي "وي
د في الفر   مع دلثطل االبتبطارا  والمعطايثر، و طدد الباطاريطا    3-2-3-38الباطاريطا ، ونو هطا كمطا مو محطدَّ

مطا النبي مع الاطاقطة، ومعراف مويطة العبوة النبثرة، وبيطانطا   األق ططططططططططططططي، والنتبطة اإلجمطاليطة لبباطاريطا  ومحتوا 
دما السططططططططباة المخت ططططططططة. ويّب طن ُتدرج في تقرير التحقق طيضططططططططال  االبتبار وفقال لاريقة االبتبار كما تحدا 

دة التي تبثا ع طريقة استخدام العبوة".  مّمو ة مع التعبيما  المحدَّ

 تضاف فقرة فرعية رابعة ن ها كما يبي: 

دة الخاصطططة باسطططتخدام  (4") يّب طن يتيح صطططانعو العبوا  ومو ا  وما التالون لبمرسطططل التعبيما  المحدَّ
العبوة. ويّب طن تتضمع التعبيما   بي األقل معراف موية البااريا  وبنود المعدا  التي قد تنون دابل  

حتوى البااريا  مع الااقة،  العبوة، والحد األق طططططي لعدد البااريا  دابل العبوة، والحد األق طططططي النبي لم
 والش ل دابل العبوة، بما في كلو وسائل الف ل والحماية المستخدمة طثنا  ابتبار التحقق مع األدا ".

 في آبر المالحظة )ط(، يضاف ةند جديد ن ه كما يبي: 

 في حططالططة تعططدد الباططاريططا  وتعططدد ةنود المعططدا  التي تحتوم  بي باططاريططا ، تؤبططذ في اال تبططار  '1"'
اشططططططططتراطا  هضططططططططافية ميل الحد األق ططططططططي لعدد البااريا  وبنود المعدا ، والحد األق ططططططططي النبي لمحتوى 

 البااريا  مع الااقة، والش ل دابل العبوة، بما في كلو وسائل ف ل األجزا  وحمايتها".

  تضطططاف هلي آبر الّمبة األولي عبارة "ومع مرا اة طدني تقدير لبضطططغط االسطططمي  4-1-6-1-6
  ون".في طم م

يضطاف نص الّمبة اليانية الّديدة التالية: "ويّب مع كلو طن تمتيل معدا   
 ".1-3-1-2-6التشغثل كا  ضغط اسمي طقل مع الم ونا  األبرى لطط 

 ُتحذف الّمبة األبثرة.

في الفقرة مطا قبطل األبثرة، يسططططططططططططططتعطاع في الّمبطة األولي  ع عبطارة "مةيطار  4-1-6-1-8
طو المةيططار   ISO 11117:1998لبتوحثططد القيططاسططططططططططططططي، رقمالمنظمططة الططدوليططة  

ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 ةطططططططططططططططططططةبارة "مةيار المنظمة الدولية "
رقططم   الططقططيطططططططاسطططططططططططططططي،  الططمططةططيطططططططار    ISO 11117:1998لططبططتططوحططثطططططططد   ISOطو 

11117:2008 + Cor 1:2009  طو المةيارISO 11117:2019." 

"، تضططططططططططططططاف الةبطارة ISO 16111:2008في الّمبطة األبثرة، بعطد "المةيطار   
 ".ISO 16111:2018المةيار  "طو

يطة("  4-1-6-1-10 في الّمبطة األولي، تُطدرج عبطارة "المغبقطة" بعطد عبطارة "األوعيطة المبرا دة )القرا
 ".P208" عبارة "طو P206وتضاف بعد "طو 

 لبسوائب،".في الّمبة األولي ُتحذف عبارة "وال هاريج، والحاويا  الوسياة   4-1-9-1-4
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 2-4الفصل    

 ".9-6في آبر النص، تضاف عبارة "طو الف ل  4-2-5-2-1

في الّمبة األولي، تضطططططططططاف في النص الوارد ةثع قوسطططططططططثع، بعد عبارة ")مع  4-2-5-2-2
  فوالك مرجعي(" عبارة "طو طدني سططططمو لهي ل ال ططططهريج الم ططططنو  مع البالسططططتيو 

 المقوى باأللياف". 

مم مع الفوالك   لالفقرة التمهثطططديطططة، في الّمبطططة اليطططانيطططة، بعطططد عبطططارة ")بطططافي   4-2-5-2-6
  المرجعي("، تضطاف عبارة "طو طدني سطمو لّدار ال طهريج في ال طهاريج النقالة 

 الم نو ة مع البالستيو المقوى باأللياف". 

، في صططططططططف العنوان، تضططططططططاف الّمل T1 - T22في الّدول، فيما يخص  4-2-5-2-6
ر النص: "وتنابق توجثهطططا  ال ططططططططططططططهطططاريج كا  كيطططاكططل مع التطططاليطططة في آب

عب    1-6و 1-5و  3و 1البالسطتيو المقوى باأللياف  بي مواد الرتب طو الشطب
. وباإلضطافة هلي كلو، تنابق االشطتراطا  الواردة في الف طل  9و  8و 2-6و
  بي ال هاريج النقالة كا  كياكل مع البالستيو المقوى باأللياف". 6-9

4-2-5-2-6 ،T23  في الّمبة األبثرة مع الفقرة الواردة تحت صطططططططف العنوان، يسطططططططتعاع  ع عبارة 
  3- 2- 3- 2- 4- 2"التركثبططا  المبثنططة طدنططاه" بةبططارة "التركثبططا  غثر المبثنططة في  

 ولننها مبثنة طدناه". 4-2-3-5-2و

"طكاسطططططثد فوقية  ضطططططوية، النو  ‘واو‘،   3109خص رقم األمم المتحدة فيما ي  
في   56سطططططائبة" يضطططططاف "مثدرو فوق طكسطططططثد ةوتثل ثاليي، ةتركثز ال يتّاو  
 المائة في مادة تخفيف مع النو  ‘با ‘)ب(" تحت  مود "المادة".

تضطططاف مالحظة جديدة ")ب(" تحت الّدول ن طططها كما يبي ")ب( مادة تخفيف  
ل ترقيم المالحظتثع الواردتثع  مع النو    ‘بطا ‘ مي النحول البوتثبي اليطاليي"، ويعطدَّ

 طسفل الّدول ")ب(" لت بح ")د(" و")ج(" لت بح ")ه(". 

3-5-2-4 ،TP32 )بعد عبارة "كل صهريج نقال" تضاف عبارة "معدني طو مع البالستيو المقوى  )ط
 باأللياف".

 3-4الفصل    

 يستعاع  ع النقاط الفرعية )ط( هلي )ط( بالنقاط الفرعية التالية )ط( هلي )ج(:  4-3-1-15

نا  البنية طو العناصططططر الدا مة، طو طم  اب في   ")ط( ثنيا  طو شططططدو  طو كسططططور في م وا
 معدا  الخدمة طو التشغثل، يم ع طن تؤثار  بي سالمة الحاوية؛ 

مناشططططب الرفع طو في معالم السططططاح البثني  طو طم تشططططواه في الشطططط ل العام طو طم  اب في   )ب(
الهي ل   لمعدا  الرفع يحول دون التراصططططططف ال ططططططحيح لمعدا  المناولة، طو تركثب وتيبثت 

 طو المركبة، طو اإلدبال في باليا السفثنة؛ و، حثيما انابق كلو

ال  طو سدادا  طو مبحقا  معدنية لبباب  القة طو مبتوية طو م سورة طو مف  )ج(   قودة وجود مف ا 
 طو ال تعمل لسبب آبر".
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 1-5الفصل    

ل نص الفقرة  5-1-5-1-3  كا تي: لي بحُيعدَّ

يّو  بموجبها نقل شطططططططحنا  ال تسطططططططتوفي  طح امال قد تعتمد سطططططططباة مخت طططططططة   3-1-5-1-5"
جميع االشططططططططططططططتراطا  المنابقة في مذه الالئحة، وكلو بموجب ترتثب باص  

 (".4-5-1)انظر 

 2-5الفصل    

لفقرة الفرعية اليالية، يسططتعاع  ع عبارة "وطوعية التبريد" بةبارة "وطوعية في ا 5-2-1-7-1
 التبريد المغبقة طو المفتوحة".

ياة  )ط( 5-2-1-7-2 ياة )طوعية التبريد(" بةبارة "األوعية القرا يسططططططططططططططتعاع  ع عبارة "األوعية القرا
 )طوعية التبريد( المغبقة طو المفتوحة".

وُتحذف المالحظة المتعبقة  5-2-5ُتحذف العالمتان النّمثتان في الشطططططططط ل   5-2-1-9-2
 بالعالمتثع النّمثتثع في طسفل الش ل.

 في آبر النص، تضاف مالحظة جديدة ن ها كما يبي: 

 9-1-2-5في القسططم  5-2-5يم ع االسططتمرار في تابثق العالمة الواردة في الشطط ل   :االحمة"
،  العشططريع مع التوصططيا  المتعبقة ةنقل البضططائع الخارة، الالئحة التنظيمية النموكجية مع الابعة المنقحة الحادية و 

 ".2026كانون األول/ديسمبر  31حتي 

 4-5الفصل    

 بعد الفقرة الفرعية )ج(، تضاف الفقرة الفرعية الّديدة التالية: 5-4-1-4-3

مة لبنقل في حالة  1-2-1رد في المواد الم هورة:  ندما تنون مادة صببة وفقال لبتعريف الوا ")د( مقدَّ
با تبارما جز ال مع االسططم الرسططمي لبنقل، ما لم تنع   "MOLTEN"  "م ططهورة"من ططهرة، تضططاف ال ططفة 

 (؛"5-2-1-3بالفعل جز ال مع االسم الرسمي لبنقل )انظر 

 يعاد ترقيم الفقرة الفرعية القائمة )د( لت بح )ه(. 

 الفرعية الّديدة التالية:في آبر النص، تضاف الفقرة  

هلي  "STABILIZED"المواد الميبَّتة وكا  درجة حرارة مضطبوطة: تضطاف عبارة "مادة ميباتة"  ")و(
االسطططم الرسطططمي لبنقل، ما لم تنع بالفعل جز ال مع مذا االسطططم، هكا كان التيبثت مسطططتخدمال، وتضطططاف عبارة "درجة  

  االسطم الرسطمي لبنقل  ندما يتم تحقثق   " هلي TEMPERATURE CONTROLLEDحرارة مضطبوطة" " 
 (". 6- 2- 1- 3ثبا  المادة بضبط درجة الحرارة طو بمزيج مع التيبثت النيميائي وضبط درجة الحرارة )انظر 

ل الفقرة الواردة تحت العنوان لي بح ن ها كما يبي: 5-4-1-5-3  تعدَّ

 " في حطططالطططة نقطططلSALVAGE PACKAGINGتطططدرج عبطططارة " بوة احتيطططاطيطططة" "  "
بما في كلو  بوا  احتياطية كبثرة طو  بوا   18-1-1-4 البضططططططططططططائع الخارة في  بوا  احتياطية وفقال ل

 طكبر حّمال طو  بوا  كبثرة كا  نو  ودرجة طدا  مناسبثع الستخدامها كعبوا  احتياطية. 

  " احتيطططططططاطيطططططططة"  ضططططططططططططططغط  "طوعيطططططططة  عبطططططططارة   SALVAGE PRESSUREوتطططططططدرج 

RECEPTACLE19-1-1-4ائع الخارة في طوعية ضغط احتياطية وفقال لطط " في حالة نقل البض. 
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"  STABILIZEDيسططططططططططططططتعطاع  ع الةبطارة "هكا كطانطت عبطارة "مطادة ميباتطة" " 5-4-1-5-4
الططحططرارة"   درجطططططططة  ضطططططططططططططططبططط  "مططع  عططبطططططططارة  كطططططططانطططططططت  "هكا  بططةططبطططططططارة  مططع"  جططز ال 

"TEMPERATURE CONTROLLED  جز ال مع" وُتحذف عبارة "
 استقرار )ثبا ( المادة بضبط درجة الحرارة"." ندما يتم تحقثق 

ل نص الفقرة لي بح كا تي: 5-4-1-5-12  ُيعدَّ

 ةنود هضافية في حالة تابثق األح ام الخاصة 5-4-1-5-12"

يتضطططمع مسطططتند نقل البضطططائع الخارة طم معبوما  هضطططافية مابوبة وفقال ألحد األح ام   
 ".3-3الخاصة الواردة في الف ل 

 1-6الفصل    

في الّمبططة اليططانيططة، يسططططططططططططططتعططاع  ع عبططارة "وقططادرة  بي اجتيططا  االبتبططارا    6-1-1-2
ةنّاا" بةبارة "وقادرة  بي اسطططططططططتيفا   5-1-6و 3-1-1-6الموصطططططططططوفة في  

 ةنّاا". 5-1-6و 3-1-1-6االشتراطا  الموصوفة في 

القياسطططططططططططططي، في المالحظة، يسطططططططططططططتعاع  ع "مةيار المنظمة الدولية لبتوحثد  6-1-1-4
"مةيططار المنظمططة الططدوليططة لبتوحثططد القيططاسططططططططططططططي،    ة  "ISO 16106:2006" رقم
 في  نوان المةيار. "-"العبوة وُتحذف لفظة  "ISO 16106:2020" رقم

 2-6الفصل    

بعد عبارة "طوعية الضطغط" ُتحذف عبارة "ووسطائل هغالقها". وفي نهاية الّمبة   6-2-1-1-1
 العادية" عبارة "واالستخدام المق ود منها". ُتدَرج بعد عبارة "ظروف النقل

 يستعاع  ع عبارة "ال تستخدم" بةبارة "ال ُتبحم". 6-2-1-1-4

في الّمبة األولي يسطططططططططططتعاع  ع عبارة "األسطططططططططططاوانا  واألناةثب والبرامثل"   6-2-1-1-5
 بةبارة "كياكل طوعية الضغط".

"ضططططططغط   " ة في الّمبة األبثرة يسطططططططتعاع  ع "ضطططططططغط االبتبار للسطططططططاوانة 
 االبتبار لهي ل األساوانة".

في ةداية الّمبتثع األولي واليانية يستعاع  ع عبارة "طوعية الضغط" بةبارة  6-2-1-1-6
 "األساوانا  طو كياكل األساوانا ".

  "كي ل طسططاوانة"   في الّمبة األبثرة يسططتعاع  ع عبارة "و ا  ضططغط" األولي ة  
 "طساوانة" و"األساوانا ".   وعبارة "طوعية الضغط" ة وعبارة "و ا  ضغط" اليانية  

في الّمبتثع اليطاليطة والرابعطة يسططططططططططططططتعطاع  ع عبطارة "و ا  الضططططططططططططططغط" بةبطارة   6-2-1-1-8-2
 "الو ا  الداببي".

في نهاية الّمبة الرابعة يسططططططتعاع  ع عبارة "تّهثزاته" بةبارة "معدا  التشططططططغثل   
 الخاصة به". 
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بةبارة  "طوعية الضططغط لنقل األسططتثبثع"يسططتعاع  ع عبارة    في نهاية العنوان 6-2-1-1-9
 . "طساوانا  نقل األستثبثع"

 في الّمبة األولي يستعاع  ع عبارة "طوعية الضغط" بةبارة "كياكل األساوانا ".   

 في )ط( يستعاع  ع عبارة "و ا  الضغط" بةبارة "كي ل األساوانة". 

عبارة "متوافقة مع و ا  الضطططططططططغط" بةبارة في الّمبة األبثرة يسطططططططططتعاع  ع  
 "متوافقة مع طجزا  األساوانة التي تنون  بي تماس معها".

 بعد عبارة "مواد ةنا  طوعية الضغط" ُتحذف عبارة "ووسائل هغالقها". 6-2-1-2-1

في ةداية الّمبة األولي، بعد عبارة "طوعية الضطططططططغط" ُتحذف عبارة "ووسطططططططائل   6-2-1-2-2
 هغالقها".

يسططططططططططططططتعطاع  ع عبطارة "ال ططططططططططططططمطامطا  واألنطاةثطب والتّهثزا  األبرى" بةبطارة  6-2-1-3-1
"معدا  التشططططغثل" ويسططططتعاع  ع عبارة "فيما  دا وسططططائل تخفيف الضططططغط"  
بةبارة "فيما  دا المواد المسططططططططامية طو الماصططططططططة طو الممتزة، ووسططططططططائل تخفيف  

 لضغط".الضغط، ومقاييس الضغط المانومترية طو مؤشرا  ا

ل نص الفقرة لي بح كا تي: 6-2-1-3-2  ُيعدَّ

ل معدا  التشطططغثل طو ت طططمَّم لمنع حدوث  اب وفتح غثر مق طططود قد   6-2-1-3-2" تشططط َّ
. وتنون جميع وسطائل اإلغالق  يؤدم هلي اناالق محتويا  و ا  الضطغط طثنا  الظروف العادية لبمناولة والنقل 

  . وتنون األناةثب المتشطةبة المؤدية هلي صطماما  8- 1- 6- 1- 4  في  محمية ةنفس الاريقة المابوبة لب طماما 
 و ا  الضغط".   ةدرجة تنفي لحماية صماما  اإلغالق واألناةثب مع التشوه طو اناالق محتويا    اإلغالق مرنة 

 يسططططتعاع  ع عبارة "تّهز طوعية الضططططغط غثر القاةبة لبمناولة يدويال طو دحرجةل  6-2-1-3-3
هز طوعية الضطططططططغط غثر القاةبة لبمناولة يدويال طو دحرجةل  ةوسطططططططائل" بةبارة "تّ
 ةوسائل مناولة".

 ُتحذف الّمبة اليانية التي تبدط بةبارة "وتقوم بفحص طوعية الضغط...". 6-2-1-4-1

 ي ون ن ها كما يبي: 3-4-1-2-6ُتدَرج فقرة جديدة  6-2-1-4-3

واألوعية الداببية للوعية تقوم مث ة فحص بفحص كياكل طوعية الضططططططططططططططغط   6-2-1-4-3"
ية المغبقة وبابتبارما وإقرارما".  القرا

 ن ها كما يبي: 4-4-1-2-6ُتدَرج فقرة جديدة  6-2-1-4-4

في حالة األسطططططاوانا  وطسطططططاوانا  الضطططططغط واألناةثب القاةبة إل ادة المل ،  6-2-1-4-4"
بشطططط ل منف ططططل. وفي مذه الحاال ،  يم ع هجرا  تقثيم التوافق لو ا  ال ططططهريج ووسططططثبة )وسططططائل( اإلغالق 

 يبزم هجرا  تقثيم هضافي لعمبية التّميع النهائي. ال

وفي حالة ُحزم األسطططاوانا ، يم ع تقثيم طوعية صطططهاريج األسطططاوانا  وال طططمام   
 )ال ماما ( بش ل منف ل، ولنع يبزم هجرا  تقثيم هضافي لعمبية التّميع النامل.

يططة المغبقططة  تقثيم األوعيططة الططداببيططة ووسطططططططططططططططائططل   يم ع ،  وفي حططالططة األوعيططة القرا
 اإلغالق بش ل منف ل، ولنع يبزم هجرا  تقثيم هضافي لعمبية التّميع النامل.

 نقل األسثتثبثع، ي ون تقثيم التوافق متألفال هما مع: طساوانا  وفي حالة  
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واحد لبتوافق يغاي كالًّ مع و ا  صططططططططهريج األسططططططططاوانة والمواد  تقثيم   )ط( 
 المسامية التي تحتوم  بثها؛  

م منف ططططل لتوافق و ا  صططططهريج األسططططاوانة الفارغة وتقثيم  طو تقثي  )ب(  
هضطططافي لبتوافق يغاي و ا  صطططهريج األسطططاوانة هلي جانب المواد 

 المسامية التي تحتوم  بثها".

في الّمبطة األولي يسططططططططططططططتعطاع  ع عبطارة "طوعيطة التبريطد المغبقطة ومنظومطا    6-2-1-5-1
التخزيع الهثطدريطديطة الفبزيطة" بةبطارة "طوعيطة التبريطد المغبقطة ومنظومطا  التخزيع  
"  الهثدريدية الفبزية وحزم األسططاوانا " وبعد عبارة "وفقال لمعايثر الت ططميم المنابقة 

 عترف ةها". ُتدَرج عبارة "طو النودا  التقنية الم

السططططططار الذم قبل النقاة )ط(، يسططططططتعاع  ع عبارة "طوعية الضططططططغط" بةبارة  في  
 "كياكل طوعية الضغط". 

في الفقرة )د( ُتحذف في آبر النص عبارة "طوعية الضطططغط" لي طططبح نص الةبارة  
 كما يبي: "فحص الحالة الداببية والخارجية". 

رة "لوالب ُتسطططتخدم لبتناسطططب مع في )ه(، يسطططتعاع  ع عبارة "لوالب العنق" بةبا  
 وسائل اإلغالق". 

في السططططططططار الذم قبل النقاة ) (، يسططططططططتعاع  ع عبارة "كل طوعية الضططططططططغط"  
 بةبارة "كل كياكل طوعية الضغط". 

 في ) (، يستعاع  ع عبارة "طوعية الضغط" بةبارة "كياكل طوعية الضغط".  

ةبارة "طو ُيَّعل كي ل في )ا(، يسططططتعاع  ع عبارة "طو ُيَّعل و ا  الضططططغط" ب  
و طا  الضطططططططططططططغط، و ع عبطارة "طوعيطة الضطططططططططططططغط المبحومطة" بةبطارة "كيطاكطل طوعيطة 

 الضغط المبحومة". 

 في ) (، يستعاع  ع عبارة "طوعية الضغط" بةبارة "كياكل طوعية الضغط".  

 في )م( يستعاع  ع عبارة "طوعية الضغط" بةبارة "كياكل األساوانا ".  

 الّديدة التالية:  ام بعد )م( ُتدرج األح   

 " بي  ثنة مناسبة مع وسائل اإلغالق:

 التحقق مع المواد؛ )ب(

 التحقق مع األبعاد؛ )ل(

 التحقق مع النظافة؛ )م(

 فحص  مبية التّميع النامل؛ )ن(

 التحقق مع وجود العالما .  )س(

 تخضع كل وسائل اإلغالق لالبتبار التالي:

 ابتبار منع التسرب". ) (
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ل نص الفقرة لي بح كا تي: 6-2-1-5-2  ُيعدَّ

تخضع جميع طوعية التبريد المغبقة لالبتبار والفحص طثنا  ال نا ة وبعدما   6-2-1-5-2"
 وفقال لمعايثر الت ميم المنابقة طو النودا  التقنية المعترف ةها، بما يشمل ما يبي:

  بي  ثنة مناسبة مع األوعية الداببية: 

  اني ية لمادة البنا ؛ابتبار الخ ائص المي  )ط(

 التحقق مع الحد األدني لسمو الّدار؛ )ب(

 فحص الحالة الخارجية والداببية؛ )ج(

 التحقق مع التوافق مع مةيار طو كود الت ميم؛ )د(

فحص البحام باريقة الت طططوير باألشطططعة طو الموجا  فوق ال طططوتية طو طم طريقة ابتبار  )مط( 
 مع معايثر طو كود الت ميم والبنا  المنابقة.طبرى مناسبة غثر ضارة بما يتوافق 

 تخضع كل األوعية الداببية لالبتبار التالي:

دما  )و( ابتبار ضغط مثدرولي. يّب طن تستوفي األوعية الداببية معايثر القبول التي يحد ا
 مةيار تقني طو كود تقني لبت ميم وال نع؛

ابتبار الضططغط الهثدرولي  يم ع بموافقة السططباة المخت ططة االسططتعاضططة  ع :االحمة 
 بابتبار يستخدم الغا  حثيما ال تستتبع مذه العمبية طم بار؛

ُتفحص وتقيَّم  ثوب ال ططنا ة، فُيّرى هصططالحها، طو ُيَّعل الو ا  الداببي غثر قاةل   ) (
 لالستخدام؛

 فحص العالما . )ا(

  بي  ثنة مناسبة مع وسائل اإلغالق:

 التحقق مع المواد؛ )ط(

 قق مع األبعاد؛التح )م(

 التحقق مع النظافة؛ )ب(

 فحص  مبية التّميع النامل؛ )ل(

 التحقق مع وجود العالما . )م(

 وتخضع كل وسائل اإلغالق لالبتبار التالي:

 ابتبار منع التسرب. )ن(

  بي  ثنة مناسبة مع طوعية التبريد المغبقة المستنمبة:

 ُمرضية؛ابتبار اشتغال معدا  التشغثل ب ورة  )س(

 التحقق مع التوافق مع مةيار طو كود الت ميم؛ ) (

 وتخضع كل طوعية التبريد المغبقة المستنمبة لالبتبار التالي:

 ابتبار منع التسرب". )ف(

 في الّمبة األولي يستعاع  ع عبارة "األوعية" بةبارة "صهاريج طوعية الضغط". 6-2-1-5-3
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 التالية:ُتدرج الفقرة الّديدة  6-2-1-5-4

في حالة حزم األسطططاوانا ، تخضطططع صطططهاريج األسطططاوانا  ووسطططائل اإلغالق لبفحص   4-5-1-2-6"
. ويّب طن تخضع  ثنة كافية مع الهياكل البتبار الحمولة  1-5-1-2-6واالبتبار األولثثع المبثَّنْثع في  

 بما يعادل ضعف الو ن اإلجمالي األق ي لُحزم األساوانا .

يّب طن تخضطططع جميع مشطططا ب ُحزم األسطططاوانا  البتبار ضطططغط مثدرولي، ويّب   وباإلضطططافة هلي كلو،
 طن تخضع جميع ُحزم األساوانا  المستنمبة البتبار منع التسرب. 

يم ع بموافقة السططططباة المخت ططططة االسططططتعاضططططة  ع ابتبار الضططططغط الهثدرولي بابتبار يسططططتخدم  االحمة:
 الغا  حثيما ال تستتبع مذه العمبية طم بار".

 يستعاع  ع )ج( و)د( بما يبي: 6-2-1-6-1

 مراجعة حالة البوالب هما: )ج(

 لمعرفة هكا وجد تآكل؛ طو ’1‘ 

 ُنز ت وسائل اإلغالق طو غثرما مع معدا  التشغثل؛ ’2‘ 

ابتبار ضغط مثدرولي ل هريج و ا  الضغط، و ند االقتضا  التحقق مع بواص المادة بإجرا   )د(
 االبتبارا  المناسبة".

"طوعية صططهاريج  بةبارة   "األسططاوانا  واألناةثب"، يسططتعاع  ع عبارة  2ي المالحظة  ف
 األساوانا  وطوعية صهاريج األناةثب"

ل نص المالحظة    لي بح كما يبي: 3يعدَّ

)ب( 1-6-1-2-6يّو  االسطططططططططتعاضطططططططططة  ع التحقق مع الظروف الداببية الوارد في   :3االحمة "
)د( بفحص بالموجا  فوق ال طططططططططططوتية، يُّرى طبقال 1-6-1-2-6وابتبار الضطططططططططططغط الهثدرولي الوارد في 

  فيما يخص طوعية صططططهاريج طسططططاوانا  الغا  الم ططططنو ة مع الفوالك غثر المبحوم  ISO 18119:2018لبمةيار 
  2024كانون األول/ديسطططططططططمبر  31لومثنثوم غثر المبحوم. ويّو ، لفترة انتقالية تمتد حتي ومع سطططططططططبي ة األ
فيما يخص األسططاوانا  الم ططنو ة مع سططبائو األلومنثوم    ISO 10461:2005 +A1:2006اسططتخدام المةيار 

و ة  الم طن   فيما يخص طوعية صطهاريج األسطاوانا   ISO 6406:2005غثر المبحوم، ويّو  اسطتخدام المةيار  
 مع الفوالك غثر المبحوم لهذا الغرع نفسه".

 الّديدة التالية: 4ُتدَرج المالحظة 

فيمطا يخص حزم األسططططططططططططططاوانطا ، يُّرى االبتبطار الهثطدرولي المبثَّع في )د( ط اله  بي  :4"االحمة 
 طوعية صهاريج األساوانا  و بي المشعب".

 عية جديدة )و( ن ها كما يبي: يستعاع  ع الفقرة الفرعية القائمة )مط( وتضاف فقرة فر 

مراجعة معدا  التشططططغثل هكا طريد اسططططتخدامها مّددال. ويم ع هجرا  مذه المراجعة بشطططط ل منف ططططل  ")ه(
  ع فحص كي ل و ا  الضغط؛ 

 وابتبار مقاومة حزم األساوانا  لبتسرب بعد ه ادة تّميعها. )و(

 "األساوانا ".يستعاع  ع عبارة "طوعية الضغط" بةبارة  6-2-1-6-2

ل نص الفقرة لي بح كا تي:   6-2-1-7-2  ُيعدَّ
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تقوم بإجرا  ابتبار كفا ة صططططططططططططانعي كياكل طوعية الضططططططططططططغط واألوعية الداببية ألوعية   6-2-1-7-2"
التبريد المغبقة، في كل األحوال، مث ة فحص تقرما السطططططططططططباة المخت طططططططططططة في ةبد اال تماد. ويّرى ابتبار 

اإلغالق هكا اشططترطت السططباة المخت ططة كلو. وُيّرى مذا االبتبار هما طثنا  ا تماد كفا ة صططانعي وسططائل 
 نوعية الت ميم طو طثنا  فحص اإلنتاج وإصدار الشهادا ".

، بعد "طوعية الضطططططغط التي تحمل  المة األمم المتحدة"، ُتحذف عبارة  2في المالحظة   6-2-2
 "ومعدا  التشغثل".

يسططتعاع  ع "األسططاوانا  التي تحمل  المة األمم المتحدة" بةبارة في الّمبة األولي  6-2-2-1-1
 "طوعية صهاريج األساوانا  القاةبة إل ادة المل  التي تحمل  المة األمم المتحدة".

ّطدول، فيمطا يخص البنطد "  "، في العمود "يم ع تابيقطه في  ISO 9809-1:2010في ال
 كانون األول/ 31رة "حتي ال طططططططنا ة"، يسطططططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططططعار آبر" بةبا

 "، ُيدرج البند الّديد التالي:ISO 9809-1:2010". وبعد البند "2026ديسمبر 

ISO 9809-

1:2019 

ت ميم وبنا  وابتبار طساوانا  وطناةثب الغا  القاةبة إل ادة  -طساوانا  الغا   
: طسططططططططططططاوانا  وطناةثب 1الّز    -مع الفوالك غثر المبحوم   االمصاااااااانوعةالمل   

 ميغاباس ال 1 100الفوالك المسقي والارم التي تقل مقاومة الشد فثها  ع 

حتي هشعار  
 آبر

"، في العمود "يم ع تابيقه في ال نا ة"، يستعاع ISO 9809-2:2010في الّدول، فيما يتعبق بالبند "
  "، ISO 9809-2:2010". وبعد البند " 2026ديسمبر  كانون األول/   31 ع عبارة "حتي هشعار آبر" بةبارة "حتي  

 ُيدَرج البند الّديد التالي:

ISO 9809-

2:2019 

ت ميم وبنا  وابتبار طساوانا  وطناةثب الغا  القاةبة إل ادة  -طساوانا  الغا   
: طسطططططططططططططاوانا  وطناةثب 2الّز    -المل  والم طططططططططططططنو ة مع الفوالك غثر المبحوم 

 ميغاباس ال طو طكير 1 100الفوالك المسقي والارم التي تببغ مقاومة الشد فثها 

حتي هشعار  
 آبر

"، في العمود "يم ع تابيقه في ال نا ة"، يستعاع ISO 9809-3:2010بند "في الّدول، فيما يتعبق بال
  "، ISO 9809-3:2010". وبعد البند " 2026كانون األول/ديسطططمبر    31 ع عبارة "حتي هشطططعار آبر" بةبارة "حتي  

 ُيدرج البند الّديد التالي:

ISO 9809-

3:2019 

ت ميم وبنا  وابتبار طساوانا  وطناةثب الغا  القاةبة إل ادة  -طساوانا  الغا   
: طسطططططططططططططاوانا  وطناةثب 3الّز    -المل  والم طططططططططططططنو ة مع الفوالك غثر المبحوم 

 الفوالك المعالج بالحرارة

حتي هشعار  
 آبر

 ".ISO 11118:2015" والبند "ISO 11118:1999في الّدول، ُتحذف ال فوف الخاصة بالبند "

ّطدول، يسططططططططططططططتعطاع  ع عبطارة  1في المالحظطة   "طوعيطة صططططططططططططططهطاريج  بةبطارة   "األسططططططططططططططاوانطا  المركبطة"، بعطد ال
 .األساوانا  المركبة"

  ، بعد الّدول، يسططططططططتعاع في الّمبة األولي  ع عبارة "األسططططططططاوانا  المركبة" بةبارة "طوعية 2في المالحظة  
  "طوعية صططططهاريجبةبارة "األسططططاوانا "  صططططهاريج األسططططاوانا  المركبة". في الّمبة اليانية، يسططططتعاع  ع 

 . "طوعية صهاريج األساوانا "   " بةبارة "األساوانا    ". وفي الّمبة األبثرة يستعاع  ع عبارة األساوانا  المركبة 

 المطة األمم المتحطدة"   في الّمبطة األولي يسططططططططططططططتعطاع  ع عبطارة "األنطاةثطب التي تحمطل 6-2-2-1-2
 بةبارة "طوعية صهاريج األناةثب التي تحمل  المة األمم المتحدة".
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، يسططططططططتعاع  ع عبارة  ISO 11515:2013في الّدول، في ال ططططططططف الخاص بالبند   
". وُيدَرج صططف جديد 2026كانون األول/ديسططمبر   31"حتي هشططعار آبر" بةبارة "حتي 
 طسفل مذا ال ف كما يبي:

ISO 11515:2013 

+ Amd 1:2018 
طناةثب مركبة ومقواة قاةبة إل ادة المل  وبحّم مائي  –طساوانا  الغا  

 الت ميم والبنا  واالبتبار  -لتر  3 000لترال و 450يتراوا ةثع 

 حتي هشعار آبر 

 في آبر الّدول، تضاف البنود الّديدة التالية: 

ISO 9809-

1:2019 
ت ميم وبنا  وابتبار طساوانا  وطناةثب الغا  القاةبة   -طساوانا  الغا  

: طساوانا   1الّز   -إل ادة المل  والم نو ة مع الفوالك غثر المبحوم 
 ميغاباس ال   1  100الفوالك المسقي والارم التي تقل مقاومة الشد فثها  ع  

 حتي هشعار آبر 

ISO 9809-

2:2019 

ت طططميم وبنا  وابتبار طسطططاوانا  وطناةثب الغا  القاةبة  -طسطططاوانا  الغا  
: طسططاوانا   2الّز    -إل ادة المل  والم ططنو ة مع الفوالك غثر المبحوم 

  ميغاباس ال   1  100وطناةثب الفوالك المسقي والارم التي تببغ مقاومة الشد فثها  
 طو طكير

 حتي هشعار آبر 

ISO 9809-

3:2019 

ت ميم وبنا  وابتبار طساوانا  وطناةثب الغا  القاةبة   -طساوانا  الغا  
: طساوانا   3الّز   -إل ادة المل  والم نو ة مع الفوالك غثر المبحوم 

 وطناةثب الفوالك المعالج بالحرارة 

 حتي هشعار آبر 

ية  "طوعبةبارة   "األسطاوانا  المركبة"بعد الّدول، يسطتعاع  ع عبارة   1في المالحظة  
 .صهاريج األساوانا  المركبة"

ّطدول، في الّمبطة األولي، يسططططططططططططططتعطاع  ع   2في المالحظطة   "األنطاةثطب المركبطة"بعطد ال
. وفي الّمبة اليانية، يستعاع  ع "األناةثب" "طوعية صهاريج األناةثب المركبة"بةبارة 
ناةثب"  . في الّمبة األبثرة يسطططتعاع  ع "األ"طوعية صطططهاريج األناةثب المركبة"بةبارة 

 بةبارة "طوعية صهاريج األناةثب".

ّطدول، فيمطا يتعبق بطالبنطد " 6-2-2-1-3 "، في العمود "يم ع تابيقطه في  ISO 9809-1:2010في ال
 كانون األول/ 31ال طططططططنا ة"، يسطططططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططططعار آبر" بةبارة "حتي 

 "، ُيدرج البند الّديد التالي:ISO 9809-1:2010". وبعد البند "2026ديسمبر 

ISO 9809- 

1:2019 
ت ططططميم وبنا  طسططططاوانا  وطناةثب الغا  الفوالكية غثر  -طسططططاوانا  الغا  

: طسططططططططططططططاوانطا  وطنطاةثطب الفوالك 1الّز     -المبحومطة القطاةبطة إل طادة المطل   
 ميغاباس ال 1 100المسقي والارم التي تقل مقاومة الشد فثها  ع 

 حتي هشعار آبر 

"، في العمود "يم ع تابيقه في ال طططططنا ة"، يسطططططتعاع  ISO 9809-3:2010في الّدول األول، فيما يتعبق بالبند " 
"،  ISO 9809-3:2010". وبعد البند " 2026كانون األول/ديسطططمبر    31 ع عبارة "حتي هشطططعار آبر" بةبارة "حتي  

 ُيدَرج البند الّديد التالي:

ISO 9809- 

3:2019 

ت طططططططططططميم وبنا  وابتبار طسطططططططططططاوانا  وطناةثب الغا    -طسطططططططططططاوانا  الغا  
: طسططططططططططططططاوانططا   3الّز     -كيططة غثر المبحومططة القططاةبططة إل ططادة المططل   الفوال

 وطناةثب الفوالك المعالج بالحرارة

 حتي هشعار آبر 
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يسططططططططتعاع  ع عبارة "طوعية التبريد التي تحمل  المة األمم المتحدة" بةبارة  6-2-2-1-4
 "طوعية التبريد المغبقة التي تحمل  المة األمم المتحدة".

  "، في العمود "يم ع تابيقه في ال ططنا ة"، يسططتعاع ISO 21029-1:2004الّدول، فيما يخص " في   
  "، ISO 21029-1:2004". وبعد البند " 2026كانون األول/ديسمبر    31 ع عبارة "حتي هشعار آبر" بةبارة "حتي  

 ُيدَرج البند الّديد التالي:
ISO 21029-1:2018 

+ Amd.1:2019 

ّطاو     -طوعيطة التبريطد   األوعيطة المعزولطة بطالتفريغ القطاةبطة لبنقطل، بحّم ال يت
 : الت ميم، وال نع، والفحص واالبتبارا 1الّز   -لتر  1 000

 حتي هشعار آبر 

"، في العمود "يم ع تابيقططه في  ISO 16111:2008في الّططدول، فيمططا يتعبق بطالبنططد " 6-2-2-1-5
 كانون األول/ 31ال طططططططنا ة"، يسطططططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططططعار آبر" بةبارة "حتي 

 "، ُيدَرج البند الّديد التالي:ISO 16111:2008". وبعد البند "2026ديسمبر 

ISO 16111:2018  الهثدروجثع الممَتص في مثدريد معدني    - وسططططططططططططائل تخزيع الغا  القاةبة لبنقل
 ةل لالنع اس قا 

 حتي هشعار آبر 

 في الّمبة األولي ال ينابق التعديل. 6-2-2-1-6

في الّمبة اليانية يسططططططططتعاع  ع عبارة "طسططططططططاوانة تحمل  المة األمم المتحدة" بةبارة   
 "طساوانة تحمل  المة األمم المتحدة طو و ا  صهريج طساوانة تحمل  المة األمم المتحدة". 

فيمططططططا     الّططططططدول،  "في  في  ISO 10961:2010يخص  تابيقططططططه  "يم ع  العمود  "، في 
 كانون األول/ 31ال طططططططنا ة"، يسطططططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططططعار آبر" بةبارة "حتي 

 "، ُيدَرج البند الّديد التالي:ISO 10961:2010". وبعد البند "2026ديسمبر 

ISO 10961:2019   حتي هشعار آبر  وال نع واالبتبار والفحص الت ميم    - حزم األساوانا     - طساوانا  الغا 

 يستعاع  ع المالحظة الواردة بعد الّدول بما يبي: 

هن تغثثر طسطاوانة واحدة طو طكير كا  النموكج الت طميمي نفسطه طو و ا  صطهريج طسطاوانة واحد طو  االحمة:" 
طسططاوانا  قائمة تحمل رقم  طكير كم النموكج الت ططميمي نفسططه، بما في كلو ضططغط االبتبار كاته، في حزمة  

األمم المتحدة ال يتابب هجرا  تقثيم توافق جديد لبحزمة القائمة. كما يم ع اسططططططططططططتبدال معدا  تشططططططططططططغثل حزمة  
 األساوانا  دون اشتراط هجرا  تقثيم توافق جديد هكا كان متوافقال مع ا تماد نوعية الت ميم". 

6-2-2-1-7 " يخص  فيمططططططا  الّططططططدول،  في  "،  ISO 11513:2011في  تابيقططططططه  "يم ع  العمود  في 
 كانون األول/ 31ال طططططططنا ة"، يسطططططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططططعار آبر" بةبارة "حتي 

 "، ُيدَرج البند الّديد التالي:ISO 11513:2011". وبعد البند "2026ديسمبر 

ISO 11513:2019    األسططططططططططططططاوانطا  الفوالكيطة المبحومطة القطاةبطة إل طادة المطل    -طسططططططططططططططاوانطا  الغطا
والمحتوية  بي مواد مخ ط طة لعبوا  الغا  دون الّوم )باسطتينا  األسطتثبثع(  

 الت ميم والبنا  واالبتبار واالستخدام والفحص الدورم  -

 حتي هشعار آبر 

" فيمطططططا يخص  الّطططططدول،  "ي ISO 9809-1:2010في  العمود  في  "، في  تابيقطططططه  م ع 
 كانون األول/ 31ال طططططططنا ة"، يسطططططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططططعار آبر" بةبارة "حتي 

 "، ُيدرج البند الّديد التالي:ISO 9809-1:2010". وبعد البند "2026ديسمبر 

ISO 9809- 

1:2019 

ت طططططميم وبنا  وابتبار طسطططططاوانا  وطناةثب الغا  الفوالكية  -طسطططططاوانا  الغا  
: طسططططططططططططططاوانطا  وطنطاةثطب الفوالك  1الّز    -غثر المبحومطة القطاةبطة إل طادة المطل  

 ميغاباس ال 1 100المسقي والارم التي تقل مقاومة الشد فثها  ع 

 حتي هشعار آبر 
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، يسططتعاع  ع عبارة  ISO 21172-1:2015في الّدول، في ال ططف الخاص بالبند   6-2-2-1-8
". وُيدَرج ال ططططططططف  2026كانون األول/ديسططططططططمبر  31"حتي هشططططططططعار آبر" بةبارة "حتي  
 :ISO 21172-1:2015الّديد التالي في الّدول بعد 

ISO 21172-1:2015 

+ Amd 1:2018 

طوعية الضططططططغط الم ططططططنو ة مع فوالك مبحوم التي ي ططططططل   -طسططططططاوانا  الغا  
الّز     -الت طططميم وال طططنع   -لتر وُتسطططتخدم لنقل الغا ا    3  000حّمها هلي 

 لتر؛ 1 000: األحّام التي ت ل هلي 1

 حتي هشعار آبر 

 ُتدَرج فقرة جديدة وجدول جديد كما يبي: 6-2-2-1-9

نا  األسططططططاوانا  غثر القاةبة لبمل  التي تحمل  تنابق المعايثر التالية  بي ت ططططططميم وب  6-2-2-1-9"
   المة األمم المتحدة و بي فح طططططططها وابتبارما األولثثع، باسطططططططتينا  طنَّ اشطططططططتراطا  الفحص المرتباة ةنظام تقثيم 

 .5-2-2-6التوافق واال تماد تنون وفقال لبفقرة 
 يمكن تةبيقه في الصنععة  العنوان  المرجا

ISO 11118:1999   طسطططططاوانا  الغا  المعدنية غثر القاةبة  -طسطططططاوانا  الغا
 المواصفا  وطرائق االبتبار -إل ادة المل  

كانون   31حتي 
 2020األول/ديسمبر 

ISO 13340:2001   صطططططططططماما  طسطططططططططاوانا     -طسطططططططططاوانا  الغا  القاةبة لبنقل
المواصطططططططططططططفا   -للسطططططططططططططاوانا  غثر القاةبة إل ادة المل   

 النموكج األوليوابتبار 

كانون   31حتي 
 2020األول/ديسمبر 

ISO 11118:2015   طسطططططاوانا  الغا  المعدنية غثر القاةبة  -طسطططططاوانا  الغا
 المواصفا  وطرائق االبتبار -إل ادة المل  

كانون   31حتي 
 2026األول/ديسمبر 

ISO 11118:2015 

+Amd.1:2019 

المعدنية غثر القاةبة طسطططططاوانا  الغا   -طسطططططاوانا  الغا  
 المواصفا  وطرائق االبتبار -إل ادة المل  

 حتي هشعار آبر 

في الّمبة األولي، يسططططتعاع  ع عبارة "معايثر ت ططططميم وبنا  طوعية الضططططغط" بةبارة  6-2-2-2
 "معايثر الت ميم والبنا ".

 اإلغالق احمعيتهع""اسع ل بالعنوان  ""اعدات التشغيليستعاع  ع العنوان   6-2-2-3

  يسططططتعاع  ع الّمبة األولي بالّمبة التالية: "تنابق المعايثر التالية  بي ت ططططميم وبنا  
 وسائل اإلغالق وحمايتها، و بي فح ها وابتبارما األولثثع:" 

"، في العمود ISO 11117:2008 + Cor.1:2009في الّدول األول، فيما يخص البند "  
  31يسطططططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططططعار آبر" بةبارة "حتي    "يم ع تابيقه في ال طططططططنا ة"، 

ُيدَرج   "، ISO 11117:2008 + Cor.1:2009". وبعد البند " 2026كانون األول/ديسططمبر  
 البند الّديد التالي:

ISO 11117:2019   الت ططميم   -طغاية حماية ال ططماما  وواقيا  ال ططماما    -طسططاوانا  الغا
 والبنا  واالبتبارا 

 هشعار آبر حتي  

 .ISO 13340:2001في الّدول األول، ُيحذف ال ف الخاص بالبند  

"، في العمود "يم ع تابيقه في ال ططططططططططططنا ة"، ISO 17871:2015في الّدول األول، في البند " 
  ". وفي العمود "العنوان"،2026كانون األول/ديسمبر   31يستعاع  ع عبارة "حتي هشعار آبر" بةبارة "حتي  

 ظة الّديدة التالية تحت العنوان: تضاف المالح

 ال ينابق مذا المةيار  بي الغا ا  البهوبة". االحمة:"
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 "، ُيدَرج البند الّديد التالي:17871:2015في الّدول األول، بعد البند " 

ISO 11117:2019   المواصططططفا   -صططططماما  األسططططاوانا  السططططريعة اإل تاق  -طسططططاوانا  الغا
 وابتبار النو 

 هشعار آبر حتي  

  "، في العمود "يم ع تابيقه في ال طنا ة"، يسطتعاع ISO 16111:2008في الّدول الياني، في البند "  
  "، ISO 16111:2008"  ". وبعد البند 2026كانون األول/ديسمبر    31 ع عبارة "حتي هشعار آبر" بةبارة "حتي  

 ُيدَرج البند الّديد التالي:

ISO 16111:2018   وسططططططططططططططائطل تخزيع الغطا  القطاةبطة لبنقطل: الهثطدروجثع الممتص في مثطدريطد معطدني
 قاةل لالنع اس

 حتي هشعار آبر 

ل الّمبة األولي لي ططططططططططبح ن ططططططططططها "تنابق المعايثر التالية  بي الفحص واالبتبار  6-2-2-4 تعدَّ
 الدوريثع ألوعية الضغط التي تحمل  المة األمم المتحدة:"

، يسطططططططططططتعاع  ع عبارة  ISO 6406:2005في الّدول، في ال طططططططططططف الخاص بالبند   
". وُيدَرج ال ططططططططف  2024كانون األول/ديسططططططططمبر  31"حتي هشططططططططعار آبر" بةبارة "حتي  
 :ISO 6406:2005الّديد التالي في الّدول بعد البند 

ISO 18119:2018   طسططططططططططاوانا  وطناةثب الغا  الم ططططططططططنو ة مع الفوالك غثر   -طسططططططططططاوانا  الغا
 الفحص واالبتبار الدوريان -المبحوم ومع سبائو األلومنثوم غثر المبحوم 

 حتي هشعار آبر 

  ، يسطططتعاع  ع عبارة ISO 10460:2005في الّدول األول، في ال طططف الخاص بالبند   
". وُيدَرج ال ططططططططف  2024كانون األول/ديسططططططططمبر  31"حتي هشططططططططعار آبر" بةبارة "حتي  
 :ISO 10460:2005الّديد التالي في الّدول بعد البند 

ISO 10460:2018   طسططاوانا  الغا  الم ططنو ة مع سططبائو األلومنثوم المبحوم  -طسططاوانا  الغا
 بتبار الدوريانالفحص واال -والمبحومة مع النربون ومع فوالك ال ي دط 

 حتي هشعار آبر 

  ، يستعاع ISO 10461:2005/A1:2006في الّدول األول، في ال ف الخاص بالبند  
 ".2024كانون األول/ديسمبر  31 ع عبارة "حتي هشعار آبر" بةبارة "حتي 

"، في العمود ISO 10462:2013في الّططدول األول، في ال ططططططططططططططف الخططاص بططالبنططد " 
 31"يم ع تابيقه في ال طنا ة"، يسطتعاع  ع عبارة "حتي هشطعار آبر" بةبارة "حتي  

 "، ُيدَرج البند الّديد التالي:ISO 10462:2013". وبعد البند " 2024كانون األول/ديسمبر  

ISO 10462:2013 + 

Amd1:2019 

 حتي هشعار آبر  الدورم وال يانةالفحص  -طساوانا  نقل األسثتثبثع  -طساوانا  الغا  

"، في العمود "يم ع تابيقه ISO 11513:2011في الّدول األول، في ال طططططف الخاص بالبند " 
".  2024كانون األول/ديسطططططمبر   31في ال طططططنا ة"، يسطططططتعاع  ع عبارة "حتي هشطططططعار آبر" بةبارة "حتي 

 "، ُيدَرج البند الّديد التالي:ISO 11513:2011وبعد البند "

ISO 11513:2019    األسططططططططططططططاوانطا  الفوالكيطة المبحومطة القطاةبطة إل طادة المطل    -طسططططططططططططططاوانطا  الغطا
والمحتوية  بي مواد مخ ط طة لعبوا  الغا  دون الّوم )باسطتينا  األسطتثبثع(  

 الت ميم والبنا  واالبتبار واالستخدام والفحص الدورم  -

 حتي هشعار آبر 

 .ISO 11623:2002يحذف ال ف الخاص بالبند  
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 الّدول األول، يضاف البند الّديد التالي:في آبر  

ISO 23088:2020   لفحص واالبتبار الدوريان ألوعية الضططغط الم ططنو ة مع   -طسططاوانا  الغا
 لتر 1 000األحّام التي ت ل هلي  -فوالك مبحوم 

 حتي هشعار آبر 

  ال ططططططنا ة"، يسططططططتعاع "، في العمود "يم ع تابيقه في  ISO 16111:2008في الّدول الياني، في "  
  "، ISO 16111:2008". وبعد البند " 2024كانون األول/ديسمبر    31 ع عبارة "حتي هشعار آبر" بةبارة "حتي  

 ُيدَرج البند الّديد التالي:

ISO 16111:2018   وسططططططططططططططائطل تخزيع الغطا  القطاةبطة لبنقطل: الهثطدروجثع الممتص في مثطدريطد معطدني
 قاةل لالنع اس

 حتي هشعار آبر 

  وُتدَرج المالحظة   0- 5- 2- 2- 6لت ططططبح    1- 5- 2- 2- 6يعاد ترقيم   5- 2- 2- 6في ةداية  6-2-2-5
 الّديدة التالية في آبر النص )بعد تعريف "التحقق"(.

و ا   في مذا القسططططم الفر ي،  ندما يُسططططتخدم تقثيم منف ططططل، يشططططثر م ططططابح و ا  الضططططغط هلي  االحمة:"
 ضغط طو كي ل و ا  ضغط طو و ا  داببي لو ا  التبريد المغبق طو وسثبة اإلغالق، حسب االقتضا ". 

 ي ون ن ها كما يبي: 1-5-2-2-6ُتدَرج فقرة جديدة  6-2-2-5-1

م  5-2-2-6ُتسططططططططططططتخدم االشططططططططططططتراطا  الواردة في  6-2-2-5-1" لتقثيم توافق طوعية الضططططططططططططغط. وتقدا 
تفاصططططططططثل  ع طجزا  طوعية الضططططططططغط التي يم ع تقثيم توافقها  بي حدة. ومع كلو، يم ع   3-4-1-2-6 الفقرة

دما السباة المخت ة في الحاال  التالية: 5- 2- 2- 6االستعاضة  ع االشتراطا  الواردة في    باشتراطا  تحدا 

 تقثيم توافق وسائل اإلغالق؛ )ط(

   شططططرياة طن تنون طوعيةوتقثيم توافق  مبية التّميع النامل لُحزم األسططططاوانا  )ب(
صطططططهاريج األسطططططاوانا  قد بضطططططعت لتقثيم التوافق وفقال لالشطططططتراطا  الواردة 

 ؛ 5-2-2-6 في

وتقثيم توافق  مبية التّميع النامل ألوعية التبريد المغبقة شطططططططططرياة طن ي ون   )ج(
 ". 5- 2- 2- 6الو ا  الداببي قد بضع لتقثيم التوافق وفقال لالشتراطا  الواردة في  

  في )ج( يسططتعاع  ع النص الحالي بما يبي: "وُتّرم ابتبارا   طوعية الضططغط طو تشططرف  6-2-2-5-4-9
   بثها كما مو مابوب ال تماد النموكج الت ططميمي، طبقال لما يقتضططيه مةيار و ا  الضططغط 

 طو النود التقني؛".

ّطديدة التطاليطة في آبر الفقرة ما قبطل األبثرة:  تعطذَّر هجرا  تقثيم "وإكا   تضططططططططططططططاف الّمبطة ال
شططططامل لتوافق مواد البنا  مع محتويا  و ا  الضططططغط  ند هصططططدار الشططططهادة، طدر ج في  

 شهادة ا تماد النموكج الت ميمي ةيان يفثد بأنَّ تقثيم التوافق لم ي تمل".

"وترد اشططططتراطا  وضططططع في المالحظة ال ينابق التعديل، وُتدَرج في آبر النص عبارة  6-2-2-7
 ."11-2-2-6 بي وسائل اإلغالق في الفقرة العالما  

في الّمبة األولي يسططططتعاع  ع عبارة "طوعية الضططططغط" بةبارة "كياكل طوعية الضططططغط   6-2-2-7-1
 وطوعية التبريد المغبقة".

 وفي نهاية الّمبة اليانية، ُتحذف عبارة " بي و ا  الضغط". 

 فظة "كي ل".وفي الّمبة اليالية، قبل عبارة "و ا  الضغط" ُتدَرج ل 
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 في آبر النص، ُتدَرج المالحظة الّديدة التالية: )ب( 6-2-2-7-2

 ".ISO 3807في حالة طساوانا  نقل األسثتثبثع، يّب طيضال وضع  المة المةيار  االحمة:"
 ُتدَرج المالحظة الّديدة التالية: ، بعد )ه(6-2-2-7-2

)ب( وكانت  3-4-1-2-6لتوافق وفقال لبفقرة   ندما تخضطططططططع طسطططططططاوانة نقل األسطططططططثتثبثع لتقثيم ا  االحمة:"
مث تا فحص و ا  صططططهريج األسططططاوانة وطسططططاوانة نقل األسططططثتثبثع مختبفتثع، يبزم وضططططع العالما  المشططططار 
هلثها في النقاة )د( الخاصة ب ل منهما. وال يبزم سوى تاريخ الفحص البدئي )ه( ألساوانة نقل األسثتثبثع  

تماد لهث ة الفحص المسطططططططططؤولة  ع التفتيا والفحص األولثثع مختبفال، تابق  المسطططططططططتنمبة. وإكا كان ةبد اال 
  المة ثانية كما يرد في النقاة )ج(".

في الّمبة اليانية، يسطططططططتعاع  ع عبارة "كتبة ال طططططططمام طو غاا  ال طططططططمام"  ) ( 6-2-2-7-3
 بةبارة "كتبة وسثبة )وسائل( اإلغالق طو غاا  حماية ال مام".

 في آبر النص، ُتدَرج المالحظة الّديدة التالية:  )ط( 6-2-2-7-3

هال لالسطططططططتخدام با تباره طسطططططططاوانة لنقل األسطططططططثتثبثع    االحمة:"  ندما ي ون و ا  صطططططططهريج األسطططططططاوانة موجَّ
 في كلو المواد المسامية(، ال يبزم وضع  المة ضغط التشغثل حتي تُستنمل طساوانة نقل األسثتثبثع".  )بما 

مبة األولي، يسططططتعاع  ع عبارة "الغا ا  المسططططثبة والغا ا  المسططططثبة في الّ )م( 6-2-2-7-3
 المبردة" بةبارة "الغا ا  المسثبة والغا ا  المسثبة المبردة والغا ا  الذائبة". 

 يستعاع  ع الفقرتثع )ب( و)ل( بما يبي: )ب( و)ل( 6-2-2-7-3

 (:1001في حالة طساوانا  األسثتثبثع المذاب )رقم األمم المتحدة  ")ب(

النتبة الفارغة بالنثبوغرام الم ونة مع هجمالي كتبة و ا  صططططططططهريج األسططططططططاوانة الفار ،  ’1‘
ومعدا  التشططططغثل )بما في كلو المادة المسططططامية( التي ال ُتنز  طثنا  المل  وطم طال ،  
  والمذيب والغا  المشبع، معبرال  نها ةيالثة طرقام معنوية مقربة نزوالل لبرقم األبثر ويبثها 

". وُيذكر رقم  شططططططرم واحد  بي األقل بعد العالمة العشططططططرية. وفي حالة  KGالحرفان "
بثع   1طوعيطة الضططططططططططططططغط التي تقطل كتبتهطا  ع   كغ، يعبَّر  ع النتبطة ةرقمثع معنويثع مقرَّ

 نزوالل لبرقم األبثر؛

 وموية المادة المسامية )ميل االسم طو العالمة التّارية(؛  ’2‘

 "؛KGانة األسثتثبثع الممبو ة بالنثبوغرام يبثها الحرفان "وإجمالي كتبة طساو  ’3‘

 (،3374في حالة طساوانا  األسثتثبثع الخالي مع المذيب )رقم األمم المتحدة  )ل(

النتبة الفارغة بالنثبوغرام الم ونة مع هجمالي كتبة و ا  صططططططططهريج األسططططططططاوانة الفار ،  ’1‘
المسططططامية( التي ال ُتنز  طثنا  المل  وطم طال ،  ومعدا  التشططططغثل )بما في كلو المادة 

". ويُطذكر  KGمعبرال  نهطا ةيالثطة طرقطام معنويطة مقربطة نزوالل لبرقم األبثر ويبثهطا الحرفطان "
رقم  شطططرم واحد  بي األقل بعد العالمة العشطططرية. وفي حالة طوعية الضطططغط التي تقل 

 بثع نزوالل لبرقم األبثر؛ كغ، يعبر  ع النتبة ةرقمثع معنويثع مقرَّ  1كتبتها  ع  

 وموية المادة المسامية؛  ’2‘

 "؛"KGوإجمالي كتبة طساوانة األسثتثبثع الممبو ة بالنثبوغرام يبثها الحرفان " ’3‘

 بعد النص ُتدَرج المالحظة الّديدة التالية: )ن( 6-2-2-7-4
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ع طسطاوانة األسطث   االحمة:" ع و ا  صطهريج األسطاوانة في حالة طسطاوانا  األسطثتثبثع، هكا كان م طنا    تثبثع وم طنا 
 مختبفثع، فال يبزم سوى  المة صانع طساوانة األسثتثبثع المستنمبة".

ل نص الفقرة لي بح كا تي: 6-2-2-7-8  ُيعدَّ

 بي حبقططة معططدنيططة مب ططططططططططططططقططة  بي   7-7-2-2-6يم ع حفر العالمططا  وفقططال لبفقرة   6-2-2-7-8"
ال طمام، وال يم ع نز ها هال ةنز  ال طمام مع األسطاوانة طو مع األسطاوانة طو طسطاوانة الضطغط  ند تيبثت 

 طساوانة الضغط".

 ".األسةوانعت" بةبارة "أاعية الضغطفي العنوان يستعاع  ع عبارة " 6-2-2-8

 في الّمبة األولي يستعاع  ع عبارة "طوعية الضغط" بةبارة "األساوانا ". 6-2-2-8-1

 عبارة "و ا  الضغط" بةبارة "األساوانة".في الّمبة اليانية، يستعاع  ع 

في الّمبة اليالية، يسطططططتعاع  ع عبارة "و ا  الضطططططغط" األولي بةبارة "و ا  صطططططهريج 
 األساوانة" و ع اليانية بةبارة "األساوانة".

 في الّمبة الرابعة يستعاع  ع عبارة "ألوعية الضغط" بةبارة "للساوانا " مرتثع.

  ع عبارة "ألوعية الضغط" بةبارة "للساوانا " مرتثع. في الّمبة الخامسة يستعاع

 ."األساوانا "بةبارة  "طوعية الضغط"في المالحظة، يستعاع  ع عبارة  6-2-2-8-3

 يستعاع  ع عبارة "األساوانا " بةبارة "طوعية صهاريج األساوانا ".  6-2-2-10-1

بي فرادى وسائل اإلغالق  ُتدَرج جمبة ثانية جديدة ن ها كما يبي: "وتوضع العالما   
 ".11-2-2-6في حزم األساوانا  وفقال لبرقم 

في الّمبة األولي يسططططططططططتعاع  ع الةبارة الواردة ةثع قوسططططططططططثع بةبارة "طوعية   )ب( 6-2-2-10-3
 صهاريج األساوانا  ومعدا  التشغثل".

 في الّمبة اليانية يستعاع  ع عبارة "النتبة الفارغة" بةبارة "الو ن الفار ".

 ن ها كما يبي:  11-2-2-6تضاف فقرة جديدة  6-2-2-11

اضاااا العالاعت على اساااع ل إغالق أاعية الضاااغط القعبلة إلععدو الملء التي تحمل   6-2-2-11"
 عالاة األام المتحدو

 توضططع العالما  الدائمة التالية  بي وسططائل اإلغالق ب ططورة واضططحة ومقرو ة )كأن ُتختم طو ُتنقا 
 طو ُتحفر(:

  المة تعريف ال انع؛ )ط(

 ومةيار الت ميم طو تعثثع مةيار الت ميم؛ )ب(

 وتاريخ ال نع )السنة والشهر طو السنة واألسبو (؛ )ج(

و المة موية مث ة الفحص المسطؤولة  ع الفحص واالبتبار األولثثع، حثيما  )د(
 ينابق.

طقل مع ضطططغط االبتبار يّب وضطططع  المة  بي ضطططغط ابتبار ال طططمام  ندما ي ون   
 الذم تشثر هليه رتبة وصبة تعب ة ال مام".
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 في طسفل العنوان، ُتدَرج فقرة جديدة ن ها كما يبي: 6-2-4

  بار(   12ميغا باسططط ال )   1.2س  50ºال يتّاو  الضطططغط الداببي لركاكا  األيروسطططول  ند  6-2-4-1"
بار(  ند اسططططتخدام الغا ا  المسططططثَّبة   13.2) ميغا باسطططط ال 1.32 ند اسططططتخدام الغا ا  المسططططثَّبة البهوبة، و

 بار(  ند اسطططططططتخدام غا ا  مضطططططططغوطة طو مذابة غثر لهوبة. وفي حالة   15ميغا باسططططططط ال )   1.5غثر البهوبة، و 
 وجود ببيط مع غا ا  متعددة، يابَّق الحد األضثق".

 .2-4-2-6يعاد ترقيم الفقرة الموجودة طسفل العنوان لت بح  

  ، 1- 2- 4- 2- 6لت طططططططبح   1- 4- 2- 6يعاد ترقيم الفقرا  الفرعية التالية  بي النحو التالي:   
  ، 2- 1- 2- 4- 2- 6لت ططبح    2- 1- 4- 2- 6، و 1- 1- 2- 4- 2- 6لت ططبح    1- 1- 4- 2- 6و 
، 1-2-2-4-2-6لت طططططبح    1-2-4-2-6، و2-2-4-2-6لت طططططبح  2-4-2-6و
و 2- 2- 2- 4- 2- 6لطططططططططططططت طططططططططططططططططططططططططططبطططططططططططططح    2- 2- 4- 2- 6و   ،6 -2 -4 -2 -2 -1                   

،  2- 2- 2- 2- 4- 6لت طططططططبح    2- 2- 2- 4- 2- 6، و 1- 2- 2- 2- 4- 2- 6لت طططططططبح  
و 3- 2- 2- 4- 2- 6لطططططططططططططت طططططططططططططططططططططططططططبطططططططططططططح    3- 2- 4- 2- 6و   ،6 -2 -4 -2 -3 -1                  

 2-3-2-2-4-2-6  لت ططططبح   2- 3- 2- 4- 2- 6، و 1- 3- 2- 2- 4- 2- 6لت ططططبح  
 .3-2-4-2-6لت بح  3-4-2-6و

"  1-2-4-2-6" ةططططططططططططططططط "1-4-2-6في الترقيم الّديد يسطططتعاع  ع " 2-4-2-6في  
 ".2-2-4-2-6" ةطط "2-4-2-6و"

-4-2-6" ةططططططططططططططط "1-2-4-2-6في الترقيم الّديد يستعاع  ع " 2-2-4-2-6في  
 ".2-2-2-4-2-6" ةطط "2-2-4-2-6" و"2-2-1

"  1-2-4-2-6" ةططططط "1-4-2-6في الترقيم الّديد يستعاع  ع " 3-2-4-2-6في  
 ".2-2-4-2-6" ةطط "2-4-2-6و"

 3-6الفصل    

في الّمبة اليانية، يسططططططتعاع  ع عبارة "وقادرة  بي اجتيا  االبتبارا " بةبارة "وقادرة   6-3-2-1
  بي استيفا  االشتراطا ".

"هن المةيار الذم وضططعته المنظمة الدولية لبتوحثد في المالحظة، يسططتعاع  ع عبارة  6-3-2-2
هن المةيطار الطذم وضططططططططططططططعتطه المنظمطة  بةبطارة "  "ISO 16106:2006القيطاسططططططططططططططي، ةرقم  

" في  -  العبوة" وُتحطذف لفظطة "ISO 16106:2020لبتوحثطد القيطاسططططططططططططططي، ةرقم   الطدوليطة
  نوان المةيار.

 4-6الفصل    

ا 6-4-12-1 "فطططي  حطططططططذف  تطططُ األولطططي،  وبطططعطططططططد 4-1-3-2-7-2و  3-1-3-2-7-2لطططّطططمطططبطططططططة   ،"               
 ".3-4-3-2-7-2" ُتدَرج "2-7-2-3-4-2"

6-4-12-2 " "4-1-3-2-7-2و  3-1-3-2-7-2ُتحطططططذف  وبعطططططد  دَرج2-7-2-3-4-2"،  تطططططُ  "   
"2-7-2-3-4-3." 
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ل نص العنوان الوارد قبل   6-4-24-1 لي ون كما يبي: "الارود التي ال ُيشططططططططططططترط  1-24-4-6يعدَّ
لة  1985و   1985ا تماد السططباة المخت ططة لت ططميمها بموجب طبعا      )ب ططيغتها المعدَّ

لة في    1996)صطططيغة منقَّحة( و  1996و  1996( و1990في  ( 2003)ب طططيغته المعدَّ
 لبنقل المأمون لبمواد المشططططعة، ال ططططادرة   مع الالئحة التنظيمية   2012و   2009و   2005و 

  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية.

ل نص الفقرة لي طططططططططططططبح كما يبي: "طن الارود التي تفي باالشطططططططططططططتراطا  المبثنة في   )ط( 6-4-24-1 يعدَّ
لة في   1985طو   1985طبعتي  ( مع الالئحة التنظيمية لبنقل 1990)ب طططططططططيغتها المعدَّ

 ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية:". المأمون لبمواد المشعة،

ل نص الفقرة لي طططططططططططبح كما يبي: "وطن الارود التي تفي باالشطططططططططططتراطا  المبثنة في   )ب( 6-4-24-1 يعدَّ
( 2003)ب ططططططططططيغتها المنقحة في   1996)صططططططططططيغة منقحة( طو   1996طو   1996طبعة  
ن لبمواد المشطططططططططططططعة، مع الالئحة التنظيمية لبنقل المأمو  2012طو   2009طو   2005 طو

 ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية:"

ل نص العنوان الوارد قبل   6-4-24-2   لي ططططططططبح كما يبي: "ت ططططططططاميم الارود المعتمدة   2- 24- 4- 6يعدَّ
  1996و  1996( و1990)ب ططططططططططططططيغتهططا المعططدلططة في    1985و  1985بموجططب طبعططا   
مع   2012و  2009و  2005( و2003)ب يغتها المعدلة في   1996)صيغة منقحة( و

 الالئحة التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد المشعة، ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية:" 

ل نص الفقرة لي ططططططططبح كما يبي: "يّو  مواصططططططططبة نقل العبوا  التي صططططططططنا عت طبقال  )ط( 6-4-24-2 يعدَّ
  1985طو   1985المخت ططة بموجب طح ام طبعتي    لت ططميم الارد المعتمد مع السططباة

( مع الالئحة التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد المشطططططططططعة، 1990)ب طططططططططيغتها المعدلة في 
 ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية، بشرط استيفا  جميع الشروط التالية:".

ل نص الفقرة لي ططبح كما يبي: يّو  مواصططبة اسططتخد )ب( 6-4-24-2 نعت طبقال يعدَّ ام العبوا  التي صططُ
  1996طو   1996لت ططططميم الارد المعتمد مع السططططباة المخت ططططة بموجب طح ام طبعة 

  2012طو    2009طو    2005( طو  2003)ب طططيغتها المعدلة في   1996)صطططيغة منقحة( طو  
مع الالئحة التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد المشعة، ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة  

 ية، شرياة استيفا  جميع الشروط التالية:".الذر 

  1985)ب ططططيغتها المعدلة( طو طبعتي   1973طو   1973يسططططتعاع  ع عبارة "طبعتي  6-4-24-3
  ( مع سططططبسططططبة األمان ال ططططادرة  ع الوكالة الدولية 1990)ب ططططيغتها المعدلة في    1985طو  

تها المعدلة( )ب طططططططططيغ 1973طو  1973لبااقة الذرية، العدد السطططططططططادس" بةبارة "طبعتي 
  ( مع الالئحطة التنظيميطة لبنقطل 1990)ب طططططططططططططيغتهطا المعطدلطة في    1985طو   1985طبعتي  طو 

 المأمون لبمواد المشعة، ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية".

ل نص الفقرة لي طبح كما يبي: "ال ُيسطمح بالبد  في ت طنيع العبوا  مع جديد طبقال  6-4-24-4 يعدَّ
  )صططيغة منقحة(  1996طو طبعة    1996لت ططميم الارد المعتمد الذم يسططتوفي طح ام طبعة  

مع الالئحة    2012طو   2009طو   2005( طو 2003)ب طططططيغتها المعدلة في    1996طو 
لمشططططططططططعة، ال ططططططططططادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية، التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد ا

 .".2028كانون األول/ديسمبر  31 بعد

مع سطططبسطططبة    2009، يسطططتعاع  ع عبارة ")طبعة  5-24-4-6في العنوان الوارد قبل   6-4-24-5
 IAEA Safety Standardاألمطان ال ططططططططططططططادرة  ع الوكطالطة الطدوليطة لباطاقطة الطذريطة، "

Series No. TS-R-1 مع الالئحة التنظيمية لبنقل المأمون  2009ارة ")طبعة  "(" بةب
 لبمواد المشعة، ال ادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية(".
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 وفي الفقرة، ال ينابق التعديل. 

ل نص العنوان الوارد قبل   6-4-24-6 لي ططططبح كما يبي: "المواد المشططططعة كا  الشطططط ل    6- 24- 4- 6يعدَّ
  ( 1990)ب طططططططيغتها المعدلة في    1985طو    1985الخاص المعتمدة بموجب طح ام طبعا   

  2005( طو  2003)ب طططيغتها المعدلة في    1996)صطططيغة منقحة( طو   1996طو    1996طو  
ة  ع مع الالئحة التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد المشططعة، ال ططادر  2012طو   2009طو 

 الوكالة الدولية لبااقة الذرية:"

ل الفقرة لي بح ن ها كا تي:   وتعدَّ

"يّو  مواصطططططبة اسطططططتخدام المواد المشطططططعة كا  الشططططط ل الخاص الم طططططنو ة وفقال لت طططططميم ا تمدته السطططططباة  
 1996و   1996( و 1990)ب ططططيغتها المعدلة في   1985و   1985المخت ططططة مع طرف واحد بموجب طبعا   

مع الالئحة التنظيمية   2012و  2009و  2005( و2003)ب طططططيغتها المعدلة في    1996)صطططططيغة منقحة( و
لبنقل المأمون لبمواد المشطعة، ال طادرة  ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية، هكا كانت مسطتوفية لبرنامج ضطمان 

 لمواد المشعة . وال يّو  السماا ةبد  صنع جديد لتبو ا 1- 3- 5- 1الّودة اإللزامي وفقال لبشروط المنابقة في  
 1985طو    1985كا  الشط ل الخاص وفقال لت طميم ا تمدته السطباة المخت طة مع طرف واحد بموجب طبعة  

( مع الالئحة التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد المشططططططططططعة، ال ططططططططططادرة  ع الوكالة 1990)ب ططططططططططيغتها المعدلة في  
المشعة كا  الش ل الخاص الم نو ة وفقال لبااقة الذرية. وال يّو  السماا ةبد  صنع جديد لبمواد   الدولية 

 1996)صطيغة منقحة( و   1996و   1996لت طميم ا تمدته السطباة المخت طة مع طرف واحد بموجب طبعا   
مع الالئحة التنظيمية لبنقل المأمون لبمواد المشطعة،   2012و  2009و   2005( و 2003)ب طيغتها المعدلة في  

 ".2025كانون األول/ديسمبر  31 ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية، بعد ال ادرة  

 5-6الفصل    

ل نص الفقرة لي بح كا تي: 6-5-1-1-2  ُيعدَّ

ادال هلي اسططططتن  3-5-6ُوضططططعت االشططططتراطا  الخاصططططة بالحاويا  الوسططططياة المبثَّنة في  6-5-1-1-2"
الحاويا  الوسططططططياة الّارم اسططططططتخدامها حاليال. ولنع، مرا اة لبتاورا  في العبوم والتننولوجيا، ال ا تراع 

، 5-5-6و 3-5-6 بي اسطتخدام حاويا  وسطياة كا  مواصطفا  تختبف  ع المواصطفا  الموضطحة في  
باة المخت ططططة، وقادرة  بي شططططرياة طن تنون مذه الحاويا  الوسططططياة فعالة ةنفس القدر، ومقبولة لدى السطططط 

ةنّاا. ويم ع قبول طرائق ابتبار وفحص تختبف  6-5-6و 4-5-6اسطتيفا  االشطتراطا  الموصطوفة في  
  ع الارائق المبثَّنة في مذه الالئحة، شرياة طن تنون م اف ة لها".

 ن ها كما يبي: 2-1-2-5-6تضاف فقرة جديدة  6-5-2-1-2

"  بي الحاويا  الوسططططياة الم ططططناعة مع مواد ةالسططططتي ية معاد RECتوضططططع العالمة " 2-1-2-5-6"
". وتوضطططع مذه العالمة  بي الحاويا  الوسطططياة ال طططببة بقرب العالما  1-2-1صطططنعها حسطططبما ورد في 

. وفيما يتعبق بالو ا  الداببي لبحاويا  الوسطياة المركبة، توضطع مذه العالمة 1-1-2-5-6المذكورة في  
 ".4-2-2-5-6رة في بقرب العالما  المذكو 

الطفطقطرتطثطع   تطرقطيطم               3-1-2-5-6لطي طططططططططططططططبطح    3-1-2-5-6و  2-1-2-5-6يطعطططططططاد 
  بي التوالي. 4-1-2-5-6و
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"مةيططار المنظمططة الططدوليططة لبتوحثططد القيططاسططططططططططططططي، في المالحظططة، يسططططططططططططططتعططاع  ع عبططارة   6-5-4-1
 ISO"مةيار المنظمة الدولية لبتوحثد القياسططي، رقم بةبارة   "ISO 16106:2006 رقم

 " في  نوان المةيار.- "العبوةوُتحذف لفظة  "16106:2020

بعد الّمبة األولي، يضطططاف نص الّمبة الّديدة التالية: "وباسطططتينا  المواد البالسطططتي ية   6-5-5-3-2
اسططططتخدامها ، ال يّو  اسططططتخدام طية مادة سططططبق  1-2-1المعاد تدويرما حسططططبما ورد في 

 غثر بقايا اإلنتاج طو المواد المعاد طحنها والناتّة مع نفس  مبية الت نيع.".

 ُتحذف. 6-5-5-3-5

بعد الّمبة األولي، يضطططاف نص الّمبة الّديدة التالية: "وباسطططتينا  المواد البالسطططتي ية   6-5-5-4-6
اسططططتخدامها ، ال يّو  اسططططتخدام طية مادة سططططبق  1-2-1المعاد تدويرما حسططططبما ورد في 

 غثر بقايا اإلنتاج طو المواد المعاد طحنها والناتّة مع نفس  مبية الت نيع.".

 ُتحذف. 6-5-5-4-9

هلي  9-4-5-5-6لي ططبح   26-4-5-5-6هلي   10-4-5-5-6يعاد ترقيم الفقرا    
6-5-5-4-25. 

"  19-4-5-5-6فططي    يسطططططططططططططططتططعطططططططاع  ططع  الططّطططططططديطططططططد،  الططتططرقططيططم                     "  9-4-5-5-6فططي 
 ".8-4-5-5-6" ةط

 6-6الفصل    

"مةيار المنظمة الدولية لبتوحثد القياسططططططططططططي، رقم في المالحظة، يسططططططططططططتعاع  ع عبارة  6-6-1-2
ISO 16106: 2006"    مةيططططار المنظمططططة الططططدوليططططة لبتوحثططططد القيططططاسططططططططططططططي، رقمبةبططططارة"           
ISO 16106:2020"  في  نوان المةيار.- "العبوةوُتحذف لفظة " 

"وقطادرة  بي طن تّتطا  ةنّطاا االبتبطارا "  في الّمبطة اليطانيطة، يسططططططططططططططتعطاع  ع عبطارة   6-6-1-3
 .بةبارة "وقادرة  بي طن تستوفي ةنّاا االشتراطا "

 7-6الفصل    

 ن ها كما يبي: 7-6ُتدَرج مالحظة جديدة في ةداية الف ل  6-7

الف ططل طيضططال  بي ال ططهاريج النقالة كا  كياكل م ططنو ة مع تنابق اشططتراطا  مذا   االحمة:"
 ".9-6البالستيو المقوى باأللياف بالقدر المبثَّع في الف ل 

تبعال لذلو. وفي آبر الفقرة   7-6ويعاد ترقيم الحواشططططي في الف ططططل   4ُتحذف الحاشططططية  6-7-3-8-1-1
 الحاشية، كما يبي:، ُتدَرج مالحظة جديدة ن ها مو نص 6-7-3-8-1-1

ال تنابق مذه المعادلة هال  بي الغا ا  المسطططثبة غثر المبردة التي تنون درجاتها الحرجة   االحمة:"
ط بي كيثرال مع درجة الحرارة في ظروف التراكم. طما في حالة الغا ا  التي تنون درجاتها الحرجة قريبة طو طقل  

في حساب معدل ت ريف وسائل تخفيف الضغط ب ائص   مع درجة الحرارة في ظروف التراكم، فإنه ترا ي 
 CGA S-1.2-2003 Pressure Relief Deviceالحرارية الدينامية )انظر  بي سطططططططططططبثل الميال   الغا  

Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases ".)" 
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 9-6الفصل    

 بي:ن ه كما ي  9-6ُيدَرج ف ل جديد  8-6بعد الف ل 

 9- 6الفصل  " 

اشتراطعت تصميم النعء افحص ااختبعر الصهعريج النقعلة ذات أاعية اصنوعة ان البالستيك  
 المقوى بعألليعف 

 نةعق التةبيق ااشتراطعت ععاة 6-9-1  

 بي ال ططططططططططهاريج النقالة كا  طوعية   2-9-6تنابق االشططططططططططتراطا  الواردة في القسططططططططططم  6-9-1-1
عب    1- 6و 1-5و 3و  1م طنو ة مع البالسطتيو المقوى باأللياف لنقل البضطائع الخارة مع الف ا  طو الشطب

د بالف كلو،  9و  8و 2-6و بّميع وسططططططائط النقل. وباإلضططططططافة هلي اشططططططتراطا  مذا الف ططططططل، وما لم يحدَّ
، ب ططططيغتها المعدلة، في  1972لية لسططططالمة الحاويا  لعام تسططططتوفي االشططططتراطا  المنابقة مع االتفاقية الدو 

طم صطططططهريج نقال متعدد الوسطططططائط كم و ا  مع البالسطططططتيو المقوى باأللياف ينابق  بيه تعريف "الحاوية"  
 وفقال لتبو االتفاقية.

 ال تنابق اشتراطا  مذا الف ل  بي ال هاريج النقالة البحرية.  6-9-1-2

 بي طوعية ال ططططهاريج  2-7-6والقسططططم  2-4الواردة في الف ططططل   تنابق االشططططتراطا  6-9-1-3
النقالة الم طططنو ة مع البالسطططتيو المقوى باأللياف باسطططتينا  االشطططتراطا  المتعبقة باسطططتخدام المواد المعدنية 

 في ةنا  و ا  صهريج نقال واالشتراطا  اإلضافية المبثَّنة في مذا الف ل.

مية والتننولوجية، يّو  تعديل االشططططططططططططتراطا  التقنية الواردة في  وا ترافال باإلنّا ا  العب 6-9-1-4
مذا الف ل ةترتثبا  ةديبة. ويتعثع طن توفر مذه الترتثبا  البديبة مستوى طمان ال يقل  ما تنفبه اشتراطا   
مذا الف ططل فيما يت ططل بالتوافق مع المواد المنقولة وقدرة ال ططهريج النقال الم ططنو  مع البالسططتيو المقوى 
بطاألليطاف  بي مقطاومطة ال طططططططططططططططدمطا  وظروف التحمثطل والحريق. وفي حطالطة النقطل الطدولي، يتعثع طن تعتمطد 
السططباا  المخت ططة المعنية الترتثبا  البديبة التي تنابق  بي ال ططهاريج النقالة الم ططنو ة مع البالسططتيو  

 المقوى باأللياف.

قعلة المصاااانوعة ان البالسااااتيك  اشااااتراطعت تصااااميم النعء افحص ااختبعر الصااااهعريج الن 6-9-2  
 المقوى بعألليعف

 تععريف 6-9-2-1  

باسططتينا  التعاريف المتعبقة   1- 2- 7- 6ألغراع مذا القسططم، تنابق التعاريف الواردة في   
 بالمواد المعدنية )"الفوالك الدقثق الحبثبا " و"الفوالك الارم" و"الفوالك المرجعي"( لبنا  و ا  صهريج نقال.

وباإلضططططافة هلي كلو، تنابق التعاريف التالية  بي ال ططططهاريج النقالة كا  طوعية م ططططنو ة مع البالسططططتيو  
 المقوى باأللياف:

 تعني الّز  مع و ا  ال هريج المعرَّع مباشرة لبّو؛الابقة الخارجية 

تواة في ةوليمر  يعني مادة تتنون مع تعزيزا  ليفية و/طو تعزيزا  جسططططططيمية محالبالسططططططتيو المقوى باأللياف 
 مت بد بالحرارة طو ةوليمر متبدن بالحرارة )قاَلب(؛
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يعني  مبية ةنا  كياكل مع البالسطططططططتيو المقوى باأللياف، حثة يتم وضطططططططع تعزيزا  مسطططططططتمرة  البف الفتثبي  
)فتثل طو شططططططريط طو غثر كلو(، هما مشططططططربة مسططططططبقال بمادة راباة طو مشططططططربة طثنا   مبية البف،  بي شططططططياق  

 ي ون الش ل،  مومال، مو ساح الّز  الدوراني ويم ع طن يتنون مع طغاية؛دواار. و 

باأللياف يعني جز ال مغبقال مع شطططط ل طسططططاواني كم حّم  و ا  ال ططططهريج الم ططططنو  مع البالسططططتيو المقوى 
 داببي مخ ص لتخزيع المواد النيميائية ونقبها؛

ال كا و ا  م ططنو  مع البالسططتيو المقوى يعني صططهريّال ططهريج الم ططنو  مع البالسططتيو المقوى باأللياف 
 باأللياف وطغاية، ومزودال بمعدا  تشغثل وتّهثزا  طمان وغثرما مع المعدا  الميبَّتة؛

 تعني قيمة ممثزة لنااق درجة الحرارة الذم يحدث  نده التحول الزجاجي؛ درجة حرارة التحول الزجاجي 

تيو المقوى، التي يتم في هطارما وضطططططع التعزيزا  والراتنج يعني  مبية قولبة البالسططططط تشططططط ثل الابقا  يدوياال  
  بي قالب؛

تعني طبقة  بي السطاح الداببي لو ا  صطهريج مع البالسطتيو المقوى باأللياف تحول دون التَّماس الباانة 
 مع البضائع الخارة الّارم نقبها؛

بتوية طو مب طططططقة فيما ةثنها  بي تعني تعزيزا  ليفية م طططططنو ة مع طلياف  شطططططوائية طو مفرومة طو مالبفافة  
 ش ل صفائح مع طول وسمو مختبفثع؛

تعني  ثنة مع البالسطططططططططططططتيو المقوى باأللياف، يّب طن تنون مميبة لو ا   ثنة و ا  ال طططططططططططططهريج الموا ية  
، ُةنثت بالتوا م مع ةنا  و ا  ال طهريج هكا تعذَّر اسطتخدام قاع مع و ا  ال طهريج نفسطه. ويم ع  ال طهريج
  ثنة و ا  ال هريج الموا ية مساحة طو منحنية؛طن تنون  

 تعني  ثنة مأبوكة مع و ا  ال هريج؛  العثنة التميثبية

ّطافطة في قطالطب    نقع الراتنج يعني طريقطة لبنطا  ةالسططططططططططططططتيطو مقوى بطاألليطاف يتم بموجبهطا وضططططططططططططططع التعزيزا  ال
ج السطططططائل في كلو الّز   مااةق، طو قالب طحادم الّانب كم كيس تفريغ، طو غثر كلو، ويتم وضطططططع الراتن 

 مع بالل استخدام الضغط الخارجي في المدبل و/طو استعمال ضغط فرا  كامل طو جزئي في فتحة التهوية؛ 

 تعني طبقا  البالستيو المقوى باأللياف مع و ا  ال هريج المابوبة لتحمال حموال  الت ميم؛   الابقة الهي بية 

الية مسطططتخدمة في طبقا  منتج م طططنو  مع ةالسطططتيو مقوى يعني لفافة رقيقة كا  درجة امت طططاص     الحّاب
ومنع    باأللياف، حثة ُيشطططططترط وجود محتوى م ون فائو قالب ةوليمرم )اسطططططتوا  السطططططاح، والمقاومة النيميائية، 

 التسرب، وغثر كلو(.

 االشتراطعت الععاة للتصميم االبنعء 6-9-2-2  

   بي ال ططططططهاريج النقالة كا  طوعية   2- 2- 7- 6و  1- 7- 6تنابق االشططططططتراطا  الواردة في   6-9-2-2-1
م ططنو ة مع البالسططتيو المقوى باأللياف. وفيما يتعبق بمسططاحا  و ا  ال ططهريج الم ططنو  مع البالسططتيو  

 1-9-2-2-7-6و  1-2-2-7-6: 7-6المقوى باأللياف، تستيني االشتراطا  التالية الواردة في الف ل  
. وت ططططططططمَّم طوعية ال ططططططططهاريج وتبني وفقال الشططططططططتراطا  مدونة معتمدة 14-2-2-7-6و 13-2-2-7-6و

 ألوعية الضغط تنابق  بي المواد الم نو ة مع البالستيو المقوى باأللياف تعترف ةها السباة المخت ة. 

 وباإلضافة هلي كلو، تنابق االشتراطا  التالية. 

 ال انعنظام الّودة لدى  6-9-2-2-2
يتضطططططمع نظام الّودة جميع العناصطططططر واالشطططططتراطا  واألح ام التي ا تمدما ال طططططانع،  6-9-2-2-2-1

 وي ون موثقال بأسبوب منهّي ومنظم، في ش ل سياسا  وإجرا ا  وتوجثها  باية.
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 تتضمع المحتويا  ةوجه باص ةيانال كافيال لما يبي: 6-9-2-2-2-2

 الهي ل التنظيمي ومسؤوليا  العامبثع بشأن ت ميم المنَتج وجودته؛  )ط(

وتقنيا  مراقبة الت ططميم والتحقق منه، والعمبيا  واإلجرا ا  التي سططُتسططتخدم  )ب(
  ند ت ميم ال هاريج النقالة؛

والتوجثها  التي سططططططُتسططططططتخدم في ال ططططططنا ة ومراقبة الّودة وضططططططمان الّودة  )ج(
 ؛وتوجثها  تشغثل العمبية

 وسّال  الّودة، ميل تقارير الفحص وبيانا  االبتبار وبيانا  المعايرة؛ )د(

واسطططططططتعراضطططططططا  اإلدارة لضطططططططمان التشطططططططغثل الفعال لنظام الّودة المنبيق  ع  )مط(
 ؛4-2-2-2-9-6المراجعا  وفقال لطط 

 والعمبية التي تبثع كيفية استيفا  اشتراطا  الزبون؛ )و(

 ومراجعتها؛ و مبية مراقبة المستندا  ) (

ووسططططائل مراقبة ال ططططهاريج النقالة غثر المسططططتوفية لالشططططتراطا ، والعناصططططر  )ا(
 المشتراة، والمواد الّارم تّهثزما، والمواد النهائية؛  

 وبرامج تدريب العامبثع المعنثثع وإجرا ا  تأمثبهم. )ط(

لنل صططططططططهريج نقال كم و ا  بموجب نظام الّودة، يّب اسططططططططتيفا  المتاببا  الدنيا التالية   6-9-2-2-2-3
 م ناع مع البالستيو المقوى باأللياف:

 استخدام باة لبفحص واالبتبار؛ )ط(

 وإجرا  الفحص الب رم؛ )ب(

 والتحقق مع اتّاه وضع األلياف والنسبة الو نية  ع طريق  مبية مراقبة موثقة؛  )ج(

  وب ائ هما  ع طريق شهادا  طو غثرما والتحقق مع جودة األلياف والراتنج  )د(
 مع الوثائق؛

والتحقق مع جودة الباانا  وب طططائ طططها  ع طريق شطططهادا  طو غثرما مع  )مط(
 الوثائق؛

ل المتبدن بالحرارة طو درجة  )و( والتحقق مما ينابق مع ب طططائص الراتنج المشططط َّ
  ميل ابتبار ت طططبثب الراتنج المت طططبد بالحرارة، ةوسطططائل مباشطططرة طو غثر مباشطططرة ) 

د وفقال لط     )ا(، 2- 1- 7- 2- 9- 6باركول طو القياس الحرارم بالمسح التفاضبي( تحدَّ
                طو بططابتبططار تمططدد  ثنططة تميثبيططة طو  ثنططة و ططا  صطططططططططططططططهريج موا يططة وفقططال 

 سا ة؛ 100)ه( لمدة 2-1-7-2-9-6لط 

ت طططططططططبثب وتوثثق ما ينابق مع  مبيا  تشططططططططط ثل الراتنج المتبدن بالحرارة طو   ) (
 الراتنج المتبدن بالحرارة و مبيا  ما بعد الت بثب؛ 

واالحتفار بعثنا  و ا  ال طهريج وحفظها ألغراع فحص طوعية ال طهاريج  )ا(
 سنوا . 5والتحقق منها في المستقبل )ميال قاعة مع فتحة الدبول( لمدة 

 مراجعة نظام الّودة  6-9-2-2-2-4
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تحديد ما هكا كان مسطططططططططططتوفيال لالشطططططططططططتراطا  الواردة يّرى تقثيم في البد  لنظام الّودة ل 
 بما يرضي السباة المخت ة. 3-2-2-2-9-6هلي  1-2-2-2-9-6 في

ُيخار ال ططططططططططططططانع ةنتائج المراجعة. ويتضططططططططططططططمع اإلباار نتائج المراجعة وطم هجرا ا    
 ت حيحية مابوبة.

لنظام الّودة  تّرى مراجعا  دورية ترضطي السطباة المخت طة لضطمان صطيانة ال طانع   
 وتابيقه. وُتببَّغ تقارير المراجعا  الدورية هلي ال انع.

 المحافظة  بي نظام الّودة 6-9-2-2-2-5

 يحافظ ال انع  بي نظام الّودة كما ا ُتمد حتي يظل كفؤال وفعاالل. 

  ويخار ال طططانع السطططباة المخت طططة التي ا تمد  نظام الّودة بأم تغثثرا  يعتزم هجرا ما.  
 1-2-2-2-9-6التغثثرا  المقترحة لتحديد ما هكا كان نظام الّودة المعدل سططططيسططططتوفي اشططططتراطا    وتقيَّم
 .3-2-2-2-9-6هلي 

 طوعية ال هاريج الم نو ة مع البالستيو المقوى باأللياف 6-9-2-2-3

يّب طن تنون طوعية ال طططططططططططهاريج الم طططططططططططنو ة مع البالسطططططططططططتيو المقوى باأللياف مزودة  6-9-2-2-3-1
ةتوصططثبة آمنة مع العناصططر الهي بية إلطار ال ططهريج النقال. ويّب طن ال تتسططبب د اما  طوعية ال ططهاريج  
الم طططططططنو ة مع البالسطططططططتيو المقوى باأللياف ومرابط هطار و ا  ال طططططططهريج في طم تركزا  هجهاد موضطططططططةية  

المسموا به لهي ل و ا  ال هريج وفقال للح ام المذكورة في مذا الف ل في جميع ظروف    ّاو  الت ميم تت 
 التشغثل واالبتبار.  

ت طططنع طوعية ال طططهاريج مع مواد مناسطططبة قادرة  بي االشطططتغال ضطططمع مدى ت طططميمي  6-9-2-2-3-2
د السطططباة المخ 50ºس و 40º- لدرجا  الحرارة يتراوا ةثع     ت طططة في الببد الذم تّرم فيه  مبيةس، ما لم تحدا 

دة طكير قساوة )ميل  ناصر التدف ة(.   النقل نااقا  درجا  الحرارة الخاصة بظروف منابية طو تشغثبية محدَّ

ّطب طن ي ون متوافقطال مع   6-9-2-2-3-3  15- 5- 2- 7- 6هلي    12- 5- 2- 7- 6هكا ُركطا ب نظطام تطدف طة، ي
 ومع االشتراطا  التالية:

رجة حرارة التشطططغثل الق طططوى لعناصطططر التدف ة المدمّة طو المت طططبة ةو ا  طال تتّاو  د )ط(
 ال هريج درجة الحرارة الت ميمية الق وى لب هريج؛ 

  وطن ت طططططمَّم  ناصطططططر التدف ة وتراَقب وُتسطططططتخدم بحثة ال تتّاو  درجة حرارة المادة المنقولة  )ب(
  ّاو   ندما الضططغط الداببي درجة الحرارة الت ططميمية الق ططوى لب ططهريج طو القيمة التي يت 

 ضغَط التشغثل األق ي المسموا به؛ 

ويّب طن تتيح كياكل ال طططهريج و ناصطططر التدف ة الخاصطططة به فحص و ا  ال طططهريج   )ج(
 فيما يتعبق با ثار المحتمبة لبتدف ة المفرطة.

 تتألف طوعية ال هاريج مع العناصر الوظيفية التالية: 6-9-2-2-3-4

 باانة؛ -

 طبقة كي بية؛ -

 طبقة بارجية. -

 يم ع الّمع ةثع الابقتثع هكا استوفثت جميع المعايثر الوظيفية المابقة. االحمة:
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الباانة الداببية مي العن ططططططر الداببي مع و ا  ال ططططططهريج الم ططططططمم با تباره الحاجز   6-9-2-2-3-5
مواد المراد نقبها، لمنع طم رد فعل بار مع األسططاسططي لتوفثر المقاومة النيميائية  بي المدى البعثد فيما يتعبق بال 

 بر الباانة    المحتويا  طو تشطط ثل مركبا  بارة وطم ضططعف كبثر في الابقة الهي بية بسططبب تسططرب المنتّا  
 .3-1-7-2-9-6الداببية. ويتم التحقق مع التوافق النيميائي وفقال لط 

 ى باأللياف طو باانة متبدنة بالحرارة.ويم ع طن تنون الباانة الداببية باانة مع البالستيو المقو  

 تتألف الباانا  الم نو ة مع البالستيو المقوى باأللياف مع الم ونثع التالثثع: 6-9-2-2-3-6

الابقة السطططططططططاحية )"الابقة الهالمية"(: طبقة سطططططططططاحية مناسطططططططططبة غنية بالراتنج، معز ة  )ط(
الحد األق ططططططططططي لمحتوى   بحّاب، متوافقة مع الراتنج ومع المحتويا . ويّب طن ي ون 

وسطططططم ها  0,25في المائة، وطن ي ون سطططططم ها األدني  30كتبة األلياف في مذه الابقة 
 مبم؛ 0,60األق ي 

مم، تحتوم  بي  2طبقة )طبقا ( تقوية: طبقة طو  دة طبقا  كا  سططططططططمو طدني قدره  )ب(
مع البفافة الزجاجية طو األلياف المفرومة،  بي طال يقل محتوى   2 /م  900األقل  بي 

 في المائة، ما لم يتم هثبا  طمان م افئ لمحتوى  جاجي طقل. 30النتبة الزجاجية  ع 

هكا كانت الباطانة تتنون مع طلواا متبطدنة بالحرارة، وجب طن ُتبَحم فيمطا ةثنهطا بالشطططططططططططططط طل  6-9-2-2-3-7
حام فعالة وباالسططططططططططططتعانة بعامبثع مؤمَّبثع. و الوة  بي كلو، يّب طن تنون  المابوب، باسططططططططططططتخدام  مبية ل

الباانا  المبحومة كا  طبقة مع وسطططططائط موصطططططبة كهربائيال موضطططططو ة مقاةل سطططططاح التاماس غثر السطططططائل 
 لبحاما  لتسهثل ابتبار الشرارة. وتنفل طريقة مناسبة االلتحام الدائم ةثع الباانا  والابقة الهي بية.

وفططقطططططططال  6-9-2-2-3-8 الططت ططططططططططططططططمطططيطططم  طحططمطططططططال  تططتطططحطططمطططططططل  بططحطططثطططططططة  الططهطططيططط طططبطططيطططططططة  الططاطططبطططقطططططططة  م   ت ططططططططططططططططمطططَّ
 . 6-3-2-9-6و 4-3-2-9-6و 2-3-2-9-6و 1-3-2-2-9-6و 12-2-2-7-6لط 

طو الاال  حمطايطة كطافيطة لبابقطا  الهي بيطة   يّطب طن توفر الابقطة الخطارجيطة مع الراتنج 6-9-2-2-3-9
لو ا  ال ططططططهريج مع التعرع البث ي والتشططططططغثبي، بما في كلو األشططططططعة فوق البنفسططططططّية والضططططططباب المالح، 

 والتعرع العرضي لبحموال .

 الراتنّا  6-9-2-2-3-10

 وفقا لتوصيا  المورا د. ويم ع طن تنون مذه الراتنّا : يعاَلج مخبوط الراتنج 

 راتنّا  البولثيستر غثر المشبعة؛ -

 راتنّا  هستر الفثنثل؛ -

 راتنج اإليبوكسي؛ -

 الراتنّا  الفثنولية؛ -

 الراتنّا  المتبدنة بالحرارة. -

وفططقطططططططال   د  تططحطططططططدَّ الططتططي  لططبططراتططنططج،  الططحططرارم  الططتشطططططططططططططططوه  حططرارة  درجطططططططة  تططنططون  طن   ويططّطططططططب 
س  بي األقططل مع درجططة الحرارة الت ططططططططططططططميميططة الق ططططططططططططططوى لو ططا  20º، ط بي بمقططدار  1-1-7-2-9-6 ل

د في   س.70º،  بي طال تقل بأم حال مع األحوال  ع 2-3-2-2-9-6ال هريج كما مو محدَّ

 مواد التقوية 6-9-2-2-3-11

 المتعبقة بالابقة الهي بية. يتم ابتيار مواد تقوية الابقا  الهي بية بحثة تستوفي االشتراطا    
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 Cوفيما يتعبق بالسطططططاح الداببي، يّب طن ُتسطططططتخدم طلياف  جاجية لباانة مع نو  طدني  
. وال يّو  ISO 2078:1993 + Amd 1:2015وفقال لمةيار المنظمة الدولية لتوحثد المقاييس   ECRطو  

 با  توافقها مع المحتويا  المراد نقبها. استخدام ُحّب متبدنة بالحرارة لبباانة الداببية هال  ندما يتم هث 

 المواد المضافة 6-9-2-2-3-12

يّب طال تتسطططططبب المواد المضطططططافة الال مة لت طططططبثب الراتنج، ميل المواد الحفا ة والمواد  
المسططططرا  ة والمواد الم ططططبا دة والمواد التمثيةية وكذلو المواد المسططططتخدمة لتحسططططثع ال ططططهريج، ميل الحشططططوا   

 األصبا  وما هلي كلو، في هضعاف المادة المعنية، مع مرا اة مدة الت ميم ومدة حرارته المتوقعة. واأللوان و 

ت ططططططمَّم طوعية ال ططططططهاريج الم ططططططنو ة مع البالسططططططتيو المقوى باأللياف ومراباها   6-9-2-2-3-13
             3-2-2-9-6و  12-2-2-7-6ومعططدا  تشططططططططططططططغثبهططا ومعططداتهططا بحثططة تتحمططل الشططططططططططططططحنططا  المططذكورة في  

دون فقدان المحتويا  )غثر كميا  الغا  المتسططططططططططططططربة  6-3-2-9-6و  4-3-2-9-6و 2-3-2-9-6و
 مع بالل طم فتحا  إل الة الغا ( بالل فترة الت ميم.

 س60ºاشتراطا  باصة لنقل المواد التي ال تزيد نقاة الوميو لها  بي  6-9-2-2-3-14

 طططططنو ة مع البالسطططططتيو المقوى باأللياف والمعدة لنقل تبني طوعية ال طططططهاريج الم 6-9-2-2-3-14-1
س بحثطة تنفطل ه الطة النهربطا  60ºوالتي ال تزيطد نقاطة الوميو لهطا  بي    3السططططططططططططططوائطل البهوبطة مع الرتبطة  

 اإلستاتية مع مختبف األجزا  الم ونة لها لتّنب تراكم الشحنا  الخارة.

لبسطططططاح دابل و ا  ال طططططهريج وبارجه كما   يّب طال تتّاو  المقاومة النهربائية 6-9-2-2-3-14-2
دما القياسطططا     ةثنية، توصطططثل طلواا طو الراتنج في  مضطططافة مواد باسطططتخدام كلو تحقثق  ويم ع. طوم 10⁹تحدا 

 .كربونية طو معدنية شب ة ميل

 طوم. 710يّب طال تتّاو  مقاومة التفريغ األرضي كما حددتها القياسا   6-9-2-2-3-14-3

يّب توصططثل جميع م ونا  و ا  ال ططهريج كهربائيال ةبعضططها البعو وباألجزا    6-9-2-2-3-14-4
المعدنية مع معدا  التشططططططططططغثل والمعدا  الهي بية لو ا  ال ططططططططططهريج وبالمركبة. ويّب طال تتّاو  المقاومة 

 طوم. 10ع الم ونا  والمعدا  التي يالمس بعضها بعضال النهربائية ةث 

تقططاس مقططاومططة السططططططططططططططاح النهربططائيططة ومقططاومططة التفريغ في البططدايططة  بي كططل و ططا   6-9-2-2-3-14-5
صططهريج م ططنَّع طو  ثنة مع و ا  ال ططهريج وفقال لاريقة تقرما السططباة المخت ططة. وفي حالة هصططابة و ا  

 اإلصالا، يّب ه ادة قياس المقاومة النهربائية.ال هريج بعاب يتابب 

 30ت ططططططططططططمَّم طوعية ال ططططططططططططهاريج بحثة تتحمل آثار الغمر النامل في النار لمدة  6-9-2-2-3-15
. 5-1-7-2-9-6دقيقة، دون حدوث تسرب كبثر،  بي النحو المحدد في اشتراطا  االبتبار الواردة في  

ة المخت ططططة في الحاال  التي يم ع فثها تقديم ما ي في مع ويم ع االسططططتغنا   ع االبتبار بموافقة السططططبا
 األدلة  ع طريق ابتبارا  كا  ت اميم صهاريج مشاةهة.

  مبية ةنا  طوعية صهاريج مع البالستيو المقوى باأللياف 6-9-2-2-3-16

رما ُتسططططططططتخدم  مبية البف الفتثبي طو تشطططططططط ثل الابقا  يدوياال طو نقع الراتنج طو غث  6-9-2-2-3-16-1
 مع  مبيا  اإلنتاج المركبة المناسبة لبنا  طوعية صهاريج مع البالستيو المقوى باأللياف.

د في مواصططططططططططططططفطططا   6-9-2-2-3-16-2 يّطططب طن ي ون و ن األليطططاف المعز ة ماطططابقطططال لبو ن المحطططدَّ
. المطائطة  في 0−في المطائطة و  10اإلجرا ا  المقررة،  بي طن يتراوا الحطد األق ططططططططططططططي المسططططططططططططططموا بطه ةثع +

دة في األ طنوا  مع  طكير  طو واحد  نو  وُيسططططتخدم وفي مواصططططفا  اإلجرا ا    11-3-2-2-9-6لياف المحدَّ
 المقررة في تعزيز طوعية ال هاريج.
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في   6-9-2-2-3-16-3 المحططططططددة  الراتنج  طنظمططططططة  طحططططططد  الراتنج  نظططططططام  . 10-3-2-2-9-6ي ون 
ُتسطططططتخدم طم حشطططططوة طو مواد صطططططبغية مضطططططافة تتدابل مع البون الابيعي لبراتنج باسطططططتينا  ما تسطططططمح به  وال

 مواصفا  اإلجرا ا  المقررة.

 معايثر الت ميم 2-3- 6-9  

يتعثع طن ي ون ت طططميم طوعية ال طططهاريج الم طططنو ة مع البالسطططتيو المقوى باأللياف  6-9-2-3-1
  طو تّريبيال باسططططططططططططتخدام مقاييس االنفعال بالمقاومة طو بارائق طبرى تعتمدما   قاةالل لتحبثل قوى اإلجهاد رياضططططططططططططيال 

 السباة المخت ة.

ت ططمَّم طوعية ال ططهاريج الم ططنو ة مع البالسططتيو المقوى باأللياف وتبني بحثة  6-9-2-3-2
تتحمل ضططططغط االبتبار. وترد طح ام باصططططة لمواد معثنة في توجيه ال ططططهاريج النقالة المنابق والمبثَّع في  

  قال، ، طو في الح م الخاص المتعبق بال ططططططططططهريج الن 5- 2- 4مع قائمة البضططططططططططائع الخارة والوارد في    10 العمود 
. وال يقل الحد األدني لّدار و ا  3-5-2-4مع قائمة البضططائع الخارة والوارد في   11المبثَّع في العمود 

مو المبثَّع في   .4-2-9-6ال هريج الم نو  مع البالستيو المقوى باأللياف  ع السب

د، يتعثع طال يتسطططططبب التشطططططوه النسطططططبي لبحد األق ططططط  6-9-2-3-3 ي   ند ضطططططغط االبتبار المحدَّ
ل شططططقوق صططططغثرة، ومع ثم ال ي ون طكبر مع  لمقاومة الشططططد مقيسططططال ة  مبم/مبم في و ا  ال ططططهريج في تشطططط ب

النقاة األولي المقيسططططططة لبنسططططططر الناتج  ع اسططططططتاالة الراتنج طو تبفه، مقيسططططططْثع طثنا  هجرا  ابتبارا  الشططططططد 
 )ج(.2-1-7-2-9-6 المبثَّنة في

فيما يتعبق بضغط االبتبار الداببي، يتعثع طال يتّاو  ضغط الت ميم الخارجي   6-9-2-3-4
د في   دة في  10-2-2-7-6المحطدَّ ، وحموال  اليقطل 12-2-2-7-6، وضططططططططططططططغط حموال  الّطاكةيطة المحطدَّ

د لبت ططططميم وبأق ططططي درجة مل ، ومعايثر التعال   الياةت الناجم  ع المحتويا  كا  اليقل األق ططططي المحدَّ
ع الابقا  المركب، القيمة التالية:في االتّ  اه الاولي، واالتّاه المحياي، وطم اتّاه آبر مواٍ  لتوضا

𝐹𝐶 ≤
1

𝐾
  

 حثة:
𝐾 = 𝐾0 × 𝐾1 × 𝐾2 × 𝐾3 × 𝐾4 × 𝐾5 

 حثة:

K  4كا  قيمة دنيا قدرما. 

0K ،0  5,1  تسططططططططططططططاوم قيمطة  مو  طامطل المتطانطة. وفيمطا يتعبق بطالت ططططططططططططططميم العطامK    .طو طكير
في  امل مع اثنثع ما لم توفر لو ا  ال طططططططهريج حماية مع التبف  0Kوُتضطططططططَرب قيمة 

 تتنون مع كي ل معدني كامل بما في كلو  ناصر كي بية طولية و َرضية؛

2K  د بال طيغة مو  امل يتعبق ةتدمور في الخ طائص المادية بسطبب التمدد والتقادم. ويحدَّ
 التالية:

𝐾1 =
1

𝛼𝛽
 

د وفقططال ل βمو  ططامططل التمططدد و"   " αحثططة "     )ه( 2- 1- 7- 2- 9- 6  " مو  ططامططل التقططادم المحططدَّ
،  ند اسططططططططططتخدامهما في الحسططططططططططاب، ما ةثع  βو αو)و(  بي التوالي. وي ون العامالن 

 . 1صفر و
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لغرع هجرا   مبية التحقق    2K  =2  وبدالل مع كلو، يم ع تابثق قيمة تحفظية قدرما 
) بي طنَّ مططذا ال يبغي الحططاجططة هلي هجرا  ابتبططار   4-3-2-9-6العططددم الواردة في  
 (؛βو αلتحديد العامبثع  

2K  دة بالمعادلة مو  امل يتعبق ةدرجة حرارة التشطططططغثل والخ طططططائص الحرارية لبراتنج، محدَّ
حثة يشطططططططططثر   K2 = 1.25 - 0.0125 (HDT - 70): 1التالية، بقيمة ال تقل  ع  

 س؛ºهلي درجة حرارة التشوه الحرارم لبراتنج، ةط  HDTالمخت ر 

3K  3  =75.1مو  امل يتعبق ب الل المواد؛ وُتسططططططتخَدم القيمةK    ما لم ُيتفق  بي بالف
-7-6كلو مع السططططباة المخت ططططة. وفيما يتعبق بالت ططططميم الدينامي كما مو مبثَّع في 

 ؛ K3 = 1.1، ُتستخدم القيمة 2-2-12

4K   :مو  امل يتعبق ةت بثب الراتنج، وقيمه مي كالتالي 

ع  حثة يتم الت ططططبثب وفقال لعمبية معتمدة وموثَّقة، ويشططططمل نظاُم الّودة المبثَّ  1.0
  التحقق مع درجة الت ططططبثب لنل صططططهريج نقال م ططططنو  مع   2- 2- 2- 9- 6في  

البالستيو المقوى باأللياف باستخدام نهج قياس مباشر، ميل القياس الحرارم  
د  ع طريق المةيار  ، وفقال ISO 11357-2:2016بالمسطح التفاضطبي المحدَّ

 '؛ 1' 2-1-7-2-9-6لط 

المتبدن بالحرارة طو ت طبثب الراتنج المت طبد بالحرارة    حثة يتم تشط ثل الراتنج 1.1
 2-2-2-9-6وفقال لعمبية معتمدة وموثَّقة، ويشططططططمل نظاُم الّودة المبثَّع في  

ل المتبدن بالحرارة   التحقق مما هكا كانت تنابق ب ططططططططططططائص الراتنج المشطططططططططططط َّ
المركبة طو درجة ت طططططططططططبثب الراتنج المت طططططططططططبد بالحرارة، لنل صطططططططططططهريج نقال 

  مع البالسطططططططططططتيو المقوى باأللياف باسطططططططططططتخدام نهج قياس مباشطططططططططططر م طططططططططططنو 
)ا(، ميطططل ابتبطططار بطططاركول مع بالل المةيطططار   2-1-7-2-9-6 بموجطططب

ASTM D2583:2013-03   طو المةيارEN 59:2016  طو درجة حرارة ،
، طو التحبثل  ISО 75-1:2013التشطططططططططططوه الحرارم لبراتنج مع بالل المةيار 

، طو التحبثطل ISO 11359-1:2014الل المةيطار الحرارم المي طاني ي مع ب
 ؛ ISO 6721-11:2019الدينامي الحرارم المي اني ي مع بالل المةيار 

 في حاال  طبرى. 1.5

5K  6-2-5-2-4مو  امل يتعبق بالتوجيه الخاص بال هريج النقال الوارد في : 

 ؛T19هلي  T1لبتوجثها   1.0

 ؛T20لبتوجيه  1.33

 .T22هلي  T21لط  1.67

ويتعثع هجرا   مبية تحقق مع صططططططحة الت ططططططميم باسططططططتخدام التحبثل العددم ومةيار تعال   
مركب مناسب لبتحقق مع طنَّ الابقا  في و ا  ال هريج طقل مع الحدود الق وى المسموا ةها. وتشمل معايثر  

، Hashin، طو  Tsai-Hill، طو  Tsai-Wuالتعال المركب المناسطططططبة،  بي سطططططبثل الميال ال الح طططططر، معايثر  
)نظريطة التعاطل اليطاةطت لالنفعطال(، طو الحطد    Strain Invariant Failure Theory، طو  Yamada-Sun طو 

األق ططي لالنفعال طو مةيار اإلجهاد األق ططي. وُيسططمح بعالقا  طبرى لمعايثر المتانة باالتفاق مع السططباة  
 لت ميم مذه هلي السباة المخت ة. ويتعثع تقديم طريقة ونتائج  مبية التحقق مع ا   المخت ة.
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ّطارب السططططططططططططططتخالص    ّطب تحطديطد الحطدود الق ططططططططططططططوى المسططططططططططططططموا ةهطا بطاسططططططططططططططتخطدام ت وي
، وقيم المتطانطة المقيسططططططططططططططة وفقطال Kالتي تتاببهطا معطايثر التعاطل المختطارة هلي جطانطب  طامطل األمطان   البطارامترا 

. 5-3-2-9-6)ج(، ومعايثر االنفعال األق ي الناجم  ع االستاالة، المبثَّنة في 2-1-7-2-9-6 لططططططططططططططط 
دة في   وقيم المتانة   7-3-2-9-6ويتعثع هجرا  تحبثل الوصططال  وفقال لبحدود الق ططوى المسططموا ةها المحدَّ

. ويّب النظر  6-3-2-9-6) (. ويتعثع النظر في االنبعاج وفقال لطططط  2-1-7-2-9-6المقيسة بموجب 
 .8-3-2-9-6في ت ميم الفتحا  والشوائب المعدنية وفقال لط 

             يّطططب طال تتّطططاو  االسططططططططططططططتاطططالطططة النطططاتّطططة  ع طم مع اإلجهطططادا   بي النحو المبثَّع  6-9-2-3-5
  ، في طم اتّاه، القيمة المشار هلثها في الّدول التالي طو ُ ُشر االستاالة 4- 3- 2- 9- 6و   12- 2- 2- 7- 6في  

 ، طيهما طقل.ISO 527-2:2012 ند اننسار الراتنج الذم يحدده المةيار 

 وترد طميبة  بي الحدود المعروفة في الّدول طدناه. 

  الحد األقصى لالنفععل في اإلجهعد )بعلنسبة المئوية( نوع الراتنج

 0,2 البوليستر طو الفثنول غثر المشبع

 0,25 فثنثبستر

 0,3 اإليبوكسي

 3-3-2-9-6انظر  الراتنج المتبدن بالحرارة

فيما يتعبق بالضطغط الت طميمي الخارجي، يّب طن ي ون معامل األمان األدني لتحبثل  6-9-2-3-6
د في المدونة المعتمدة ألوعية الضطططططططغط المعمول ةها،  بي  االنبعاج الخاي لو ا  ال طططططططهريج كما مو محدَّ

 طال يقل  ع ثالثة.

يّب طن تنون المواد الالصططططقة و/طو صططططفائح التراكب المسططططتخدمة في الوصططططال ، بما  6-9-2-3-7
را    في كلو وصطال  األطراف، واالت طال ةثع المعدا  وو ا  ال طهريج، ووصطال  األلواا المخمدة لبتموا

 1-3-2-2-9-6و  12-2-2-7-6والحواجز مع و ا  ال طهريج قادرة  بي تحمل األحمال المذكورة في 
  . ومع طجل تّنب تركثزا  اإلجهادا  في صفيحة التراكب، 6- 3- 2- 9- 6و  4- 3- 2- 9- 6و  2- 3- 2- 9- 6و 

. وال تقل مقاومة القص ةثع صطفيحة التراكب  1:6يّب طال تنون  اوية االسطتدقاق المابقة طكير انحدارال مع  
 ومحتويا  ال هريج المت ل ةها  ع القيمة التالية:

𝜏 = γ
𝑄

𝑙
≤

𝜏𝑅

𝐾
 

 حثة:

𝜏𝑅  ال ططططططططططططططفططططائح وفقططططال لبمةيططططار  يشططططططططططططططثر هلي مقطططط ةثع              ISO 14130:1997اومططططة القص 
 ؛Cor 1:2003و

Q مو الشحنة لنل  رع وحدة لبتوصثل البثني؛ 

𝐾  د وفقال لط  ؛4-3-2-9-6مو  امل األمان المحدَّ

 مو طول صفيحة التراكب؛ ل

γ   الوصططبة في موضططع مو  امل اليبم مقيسططال بمتوسططط هجهاد الوصططبة بالنسططبة هلي كروة هجهاد  
 ةد  التعال. 
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 وُيسمح باتبا  طرق حساب طبرى لبوصال  بعد االتفاق مع السباة المخت ة. 

ُيسطططططططمح باسطططططططتخدام حوافا معدنية ووسطططططططائل هغالقها في طوعية ال طططططططهاريج الم طططططططنو ة  6-9-2-3-8
. وُتعزَّ  الفتحا  في  2-7-6البالسطططططططططتيو المقوى باأللياف، بموجب اشطططططططططتراطا  الت طططططططططميم الواردة في   مع
ال طططططهريج الم طططططنو  مع البالسطططططتيو المقوى باأللياف بحثة توفر  بي األقل نفس  وامل األمان مع  و ا 

د في    4-3-2-9-6و  2-3-2-9-6و  12-2-2-7-6اإلجهططادا  اليططاةتططة والططدينططاميططة  بي النحو المحططدَّ
، التي يوفرما و ا  ال طططططططططططهريج نفسطططططططططططه. ويتعثع تقبثل  دد الفتحا  هلي طدني حد. ويّب  6-3-2-9-6و
 . 2تزيد نسبة المحور لبفتحا  البيضاوية الش ل  ع  طال

وإكا ُدمّت الحوافا المعدنية طو الم ونا  في و ا  ال ططهريج الم ططنو  مع البالسططتيو   
 بي الوصطططبة ةثع  7-3-2-9-6نابق طريقة التوصطططيف الواردة في المقوى باأللياف باسطططتخدام الب طططق، ت 

المعدن والبالسططططتيو المقوى باأللياف. وإكا ُثبا تت الحوافا المعدنية طو الم ونا  باريقة ةديبة، ميل وصططططال   
 الرباطا  المبولبة، تنابق األح ام المناسبة الخاصة بمةيار و ا  الضغط كم ال بة.

لتحقق مع متانة و ا  ال ططططهريج باريقة العناصططططر المحدودة التي تحاكي تّرى حسططططابا  ا  9- 3- 2- 9- 6
عا  طبقا  و ا  ال هريج، والوصال  دابل و ا  ال هريج الم نو  مع البالستيو المقوى باأللياف،  توضا
والوصططططططال  فيما ةثع و ا  ال ططططططهريج الم ططططططنو  مع البالسططططططتيو المقوى باأللياف وكي ل الحاوية، والفتحا . 

 لتعامل مع حاال  التفرد باستخدام طريقة مناسبة وفقال لبمدونة المعتمدة ألوعية الضغط، المعمول ةها. ويّرم ا 

 الحد األدنى لسمك جدار اععء الصهريج 6-9-2-4  
يتم تأكثد السططمو األدني لو ا  ال ططهريج الم ططنو  مع البالسططتيو المقوى باأللياف مع  6-9-2-4-1

 .4-3-2-9-6بالل حسابا  تحقق مع متانة الو ا  في ضو  االشتراطا  الخاصة بالمتانة الواردة في 

يتم تحديد السطططططمو األدني لبابقا  الهي بية لو ا  ال طططططهريج الم طططططنو  مع البالسطططططتيو   6-9-2-4-2
، ومع كلطو، يتعثع في جميع األحوال طال يقطل الحطد األدني لسططططططططططططططمطو 4-3-2-9-6  ى بطاألليطاف وفقطال لالمقو 

 مبم. 3الابقا  الهي بية  ع 

 اكونعت اعدات الصهعريج المحمولة ذات أاعية اصنوعة ان البالستيك المقوى بعألليعف  5- 2- 9- 6  
الضطططططغط ووسطططططائل يّب طن تسطططططتوفي معدا  التشطططططغثل وفتحا  القا  ووسطططططائل تخفيف   

           القيططاس والططد ططامططا  وططر الحمططايططة ومرابط الرفع والتيبثططت في ال ططططططططططططططهططاريح النقططالططة االشططططططططططططططتراطططا  الواردة
. وإكا كان مع الال م هدماج طم مثزا  معدنية طبرى في و ا  ال طهريج  17-2-7-6هلي  5-2-7-6في 

 .8-3-2-9-6الم نو  مع البالستيو المقوى باأللياف، يّب تابثق طح ام 

 التصميم اعتمعد  6-9-2-6
  ُيعتمد ت طميم ال طهاريج النقالة الم طنو ة مع البالسطتيو المقوى باأللياف وفقال لالشطتراطا   6-9-2-6-1

  . وتنابق االشطتراطا  اإلضطافية التالية  بي ال طهاريج النقالة الم طنو ة مع البالسطتيو 18- 2- 7- 6الواردة في  
 المقوى باأللياف.

يتضططططمع تقرير ابتبار النموكج األولي ألغراع ا تماد الت ططططميم، باإلضططططافة هلي كلو،  6-9-2-6-2
 ما يبي:

  نتائج ابتبارا  المواد المسططططتخدمة في ت ططططنيع طوعية ال ططططهاريج الم ططططنو ة مع البالسططططتيو  )ط(
 ؛1-7-2-9-6المقوى باأللياف وفقال لالشتراطا  الواردة في 

 .4-1-7-2-9-6ج ابتبار سقوط النرة وفقال لالشتراطا  الواردة في نتائ  )ب(

 .5-1-7-2-9-6نتائج ابتبار مقاومة الحرائق وفقال للح ام الواردة في  )ج(
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  يوضططع ةرنامج لفحص  مر الخدمة، ي ون جز ال مع دلثل التشططغثل، لرصططد حالة ال ططهريج  6-9-2-6-3
دة في تحبثطططل  في  مبيطططا  الفحص الطططدوريطططة. ويركا ز ةرنطططامج الفحص  بي مواقع اإلجهطططاد الحرجطططة المحطططدَّ

. وتأبذ طريقة الفحص في اال تبار وضطططع الضطططرر المحتمل  4-3-2-9-6الت طططميم الذم ُيّرى بموجب  
  . ويزاوج الفحص في موقع اإلجهاد الحرج ) بي سطططبثل الميال، هجهاد الشطططد طو اإلجهاد الحاصطططل ةثع ال طططفائح( 

ةثع االبتبارا  الب ططرية واالبتبارا  غثر المسططببة لبتبف ) بي سططبثل الميال، االنبعاثا  ال ططوتية، والتقثيم  
  بالموجا  فوق ال ططوتية، واالبتبار الحرارم(. وفيما يتعبق بعناصططر التدف ة، يسططمح ةرنامج فحص  مر الخدمة 

 بذ آثار التدف ة المفرطة في الحسبان.بفحص و ا  ال هريج طو المواقع التميثبية لها أل

د طدناه. ولهذا الغرع،  6-9-2-6-4 يخضططططع صططططهريج نموكجي تميثبي لالبتبارا   بي النحو المحدَّ
 يم ع االستعاضة  ع معدا  الخدمة بعناصر طبرى هكا لزم األمر. 

 ُيفحص النموكج األولي لبتحقق مع االمتيال لمواصططططفا  نو  الت ططططميم. ويشططططمل كلو هجرا   6-9-2-6-4-1
 الرئيسية.فحص داببي وبارجي وقياَس األبعاد 

يخضطططططططع النموكج األولي، المّهز ةوسطططططططائل لقياس االنفعال في جميع المواقع كا  االنفعال  6-9-2-6-4-2
ده  مبية التحقق مع صطططحة الت طططميم وفقال ل ل  4-3-2-9-6 العالي، حسطططبما تحدا  َّّ ، للحمال التالية، وتسططط

 درجة االنفعال:

المل  بالما  هلي طق طي درجة مل . وتسطتخدم نتائج القياس لمعايرة حسطابا  الت طميم  )ط(
 ؛4-3-2-9-6وفقال لط 

المل  بالما  هلي طق طي درجة مل  وتعريضطه ألحمال ثاةتة في جميع االتّاما  اليالثة  )ب(
بة  بي وصططططططططططططال   وايا الحاوية دون هضططططططططططططافة كتبة هلي بارج و ا  ال ططططططططططططهريج.   المركَّ

  ، ُتسططططتقرط االنفعاال  المسططططّبة بالنسططططبة4- 3- 2- 9- 6  رنة بحسططططاب الت ططططميم وفقال ل ولبمقا 
 ويتم قياسها؛  12-2-2-7-6هلي معامل التسار ا  المابوبة في 

د. وفي هطار مذا التحمثل، يتعثع  )ج( المل  بالما  واإلبضططططططططططططا  لضططططططططططططغط االبتبار المحدَّ
 ُيظهر و ا  ال هريج طم ضرر ب رم طو تسرب.  طال

 يتّاو  اإلجهاد المقاةل لمسططططططتوى االنفعال المقيس  امل األمان األدني المحسططططططوب  وال 
 في طم مع ظروف التحمثل مذه. 4-3-2-9-6في 

 أحكع  إضعفية تنةبق على الصهعريج النقعلة المصنوعة ان البالستيك المقوى بعألليعف   7- 2- 9- 6
 ابتبار المواد 6-9-2-7-1
 الراتنّا  6-9-2-7-1-1

د استاالة الراتنج الناجمة  ع الشد وفقال لططبمةيار    د درجة ISО 527-2:2012تحدَّ   . وتحدَّ
 . ISO 75-1:2013حرارة التشوه الحرارم لبراتنج وفقال لبمةيار 

  ثنا  طوعية ال هاريج 6-9-2-7-1-2

قبل االبتبار، تزال جميع الاال ا  مع العثنا . وإكا لم تنع  ثنا  طوعية ال ططهاريج   
 متاحة، يّو  استخدام  ثنا  طوعية صهاريج موا ية. وتشمل االبتبارا  ما يبي:

 واألطراف؛سمو صفائح الّدار المركزم لو ا  ال هريج   )ط(
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بططططة وفقططططال لبمةيططططار   )ب(   ISO 1172:1996المحتوى الشطططططططططططططططططامطططل وتركثططططب التعزيزا  المركَّ
 ، وطيضال اتّاه طبقا  التعزيزا  وترتثبها؛ISO 14127:2008 طو

  ISO 527-4:1997مقاومة الشد، واالستاالة  ند االننسار ومعامل المرونة وفقال لبمةيار   )ج(
امثع المحياي والاولي لو ا  ال طططططططططططهريج. وفيما  فيما يتعبق   ISO 527-5:2009طو   باالّت

رى ابتبارا     يتعبق بمسططططاحا  و ا  ال ططططهريج الم ططططنو  مع البالسططططتيو المقوى باأللياف، ّت
،  ISO 527-5:2009طو    ISO 527-4:1997 بي ال ططططططططفائح التميثبية وفقال لبمةيار 

  وُيسططتخدم ما ال يقل  ع سططت  ثنا .  Kلني يتسططني تقثيم مدى مال مة  امل األمان )) 
لنل مقياس لمقاومة الشطططططططد، وُتسطططططططتخدم مقاومة الشطططططططد با تبارما متوسطططططططاال ماروحال منه 

 انحرافان مةياريان؛

د انعااف االنينا  وشططططططططدته مع بالل ابتبار االنينا  بمقدار ثالث طو طربع نقاط وفقال  )د(  يحدَّ
م  ثنة كا   رع طدني باسططططططططتخدا  ISO 14125:1998 + Amd 1:2011لبمةيار 
مرة مع سططططمو الّدار. وُيسططططتخدم ما ال يقل  20مبم ومسططططافة د م ال تقل  ع  50قدره  

  ع بمس  ثنا .

د  امل التمدد  )مط(  ع طريق طبذ متوسططططططط نتيّة  ثنتثع  بي األقل كواتي الشطططططط ل   αيحدَّ
ط،  نططد درجطة  المبثَّع في )د(، مع مرا ططاة التمططدد في االنينططا  بمقططدار ثالث طو طربع نقططا

 سططا ة. ويتعثع هجرا   000  1لمدة   ، 4- 2- 2- 9- 6الحرارة الت ططميمية الق ططوى بموجب  
 االبتبار التالي  بي كل  ثنة:

توضططططع العثنة في جها  اليني، ومي مفرغة، في فرن مضططططبوط  بي طق ططططي   ’1‘
 دقيقة. 60درجة حرارة ت ميمية وُتترب لتتأقبم لمدة ال تقل  ع 

ل ثني العث  ’2‘   ISO 14125:1998 + Amd 1:2011نطة وفقطال لبمةيطار  ويحمطَّ
دة في )د( مقسطططومة  بي طربعة.   ند مسطططتوى هجهاد ثنثي يعادل الشطططدة المحدَّ
ويحاَفظ  بي الحمل المي اني ي في درجة الحرارة الت طططططميمية الق طططططوى دون 

 سا ة؛ 000 1انقاا  لمدة ال تقل  ع 

التحمثل النامل المشطار هليه في ويقاس االنحراف األولي بعد سطت دقائق مع  ’3‘
 . ويّب طن تبقي العثنة محمبة في معدا  ابتبار؛ ’2)ه( ‘

سططا ة مع التحمثل النامل المشططار هليه  000 1ويقاس االنحراف األولي بعد  ’4‘
 ’؛ 2في )ه( ‘

’ 3بقسطططمة االنحراف األولي المشطططار هليه في )ه( ‘ αوُيحسطططب  امل التمدد   ’5‘
 ’.4 بي االنحراف النهائي المشار هليه في )ه( ‘

د  امل التقادم   )و(   ع طريق طبذ متوسططططططط نتيّة  ثنتثع  بي األقل هلي جانب الشطططططط ل   βيحدَّ
المبثَّع في )د(، رمنطال بطالتحمثطل في االنحنطا  اليطاةطت مع ثالث طو طربع نقطاط، بطاالقتران 

 4-2-2-9-6مع الغمر في الما   ند درجة الحرارة الت ططططميمية الق ططططوى المبثَّنة في 
 سا ة. ويتعثع هجرا  االبتبار التالي  بي كل  ثنة: 000 1لمدة 

قطدرمطا  80قبطل االبتبطار طو التنثيف، تّفَّف العثنطا  في فرن  نطد درجطة حرارة   ’1‘
 سا ة؛ 24°س لمدة 
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  بمقدار ثالث نقاط طو طربع نقاط في درجة  وتحمَّل العثنة في وضطططططططططططططع انحنا ’2‘
،  بي ISO 14125:1998 + Amd 1:2011حرارة الغرفة، وفقال لبمةيار 

  مسطططتوى هجهاد االنحنا  الذم يعادل الشطططدة المحددة في )د( مقسطططومة  بي طربعة. 
ل العثنة  6ويقاس االنحراف األولي  دقائق بعد هجرا  التحمثل النامل. وُتف طططَ

 تبار؛ ع معدا  االب

وُتغَمر العثنة المفرغة في الما  في درجة الحرارة الت ططططططميمية الق ططططططوى لمدة  ’3‘
سططا ة دون انقاا  في فترة تنثيف المياه. و ند انقضططا   000 1تقل  ع  ال

  فترة التنثيف، ُتف طططططل العثنا  ويتم الحفار  بي رطوبتها في درجة حرارة الغرفة، 
 ’ في غضون ثالثة طيام؛4وُيستنمل اإلجرا  الوارد في )و( ‘

وتعرَّع العثنطة لبّولطة اليطانيطة مع التحمثطل اليطاةطت، باريقطة ماطابقطة لباريقطة  ’4‘
  ’. ويقاس االنحراف النهائي سططططططططت دقائق بعد هجرا  التحمثل 2المذكورة في )و( ‘ 

 النامل. وُتفَ ل العثنة مع معدا  االبتبار؛ 

ب ’5‘ ’ 2بقسططططططمة االنحراف األولي الوارد ةيانه في )و( ‘  β امل التقادم    وُيحسططططططَ
 ’. 4 بي االنحراف النهائي الوارد ةيانه في )و( ‘

يّب قياس مقاومة الوصطططططططال  لبقص ةثع ال طططططططفائح مع بالل ابتبار  ثنا  تميثبية وفقال   ) ( 
 ؛ ISO 14130:1997 لبمةيار 

د كفا ة اناباق ب طططائص تشططط ثل الراتنج  )ا(  المتبدن بالحرارة طو ت طططبثب الراتنج المت ططططبد    تحدَّ
 بالحرارة و مبيا  ما بعد ت بثب ال فائح باستخدام واحدة طو طكير مع الارق التالية:

ل المتبدن بالحرارة طو درجة ت بثب  ’1‘ القياس المباشر لخ ائص الراتنج المش َّ
حرارة  الراتنج المت ططططططططططططططبطططد بطططالحرارة: درجطططة حرارة التحول الزجطططاجي طو درجطططة  

دة باسطتخدام القياس الحرارم بالمسطح التفاضطبي  بر المةيار  االن طهار المحدَّ
ISO 11357-2:2016 ؛ 

ل المتبدن بالحرارة طو درجة ت طططططبثب  ’2‘ طو القياس غثر المباشطططططر لبراتنج المشططططط َّ
 الراتنج المت بد بالحرارة: 

 ؛ISО 75-1:2013درجة حرارة التشوه الحرارم  بر المةيار  -

درجة حرارة التحول الزجاجي طو درجة حرارة االن طططططهار باسطططططتخدام  -
 ؛ ISO 11359-1:2014التحبثل الحرارم المي اني ي  بر المةيار  

-ISO 6721التحبثطل الحرارم المي طاني ي الطدينطامي  بر المةيطار   -

11:2019: 

  ASTM D2583:2013-03ابتبار باركول باسططططططططططططتخدام المةيار -
 .EN 59:2016 طو

ُتْيبت هحدى الارق التالية التوافق النيميائي لبباانة وطسططططاح التاماس النيميائي لمعدا   6-9-2-7-1-3
التشطططغثل مع المواد المراد نقبها. وترا ي  مبية اإلثبا  مذه جميع جوانب توافق مواد و ا  ال طططهريج ومعداته مع 

وردود   وإفرا  ردود فعطل حرجطة لبمحتويطا  المواد المراد نقبهطا، بمطا في كلطو التطدمور النيميطائي لو طا  ال طططططططططططططهريج،  
 فعل بارة ةثع االثنثع. 
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مع طجل هثبا  طم تدمور في و ا  ال طهريج، تخضطع العثنا  التميثبية المأبوكة مع و ا   )ط(
بمطا في كلطو طم باطانطا  داببيطة كا  لحطامطا ، البتبطار التوافق النيميطائي ال طططططططططططططهريج،  
س طو الحد األق طططططططططططي  50ºا ة  ند  سططططططططططط   000 1لمدة   EN 977:1997وفقال لبمةيار 

لططدرجططة الحرارة التي يتم  نططدمططا ا تمططاد مططادة معثنططة لنقبهططا. وبططالمقططارنططة مع  ثنططة طوليططة، 
يّب طال يتّاو  فقدان المتانة ومعامل المرونة مقيسططططططططططططال بابتبار االنحنا  وفقال لبمةيار 

EN 978:1997   لنقر في المطائطة. وال ُتقبطل آثطار الشططططططططططططططقوق والفقطا طا  وا  25نسططططططططططططططبطة
 ف ل الابقا  والباانا  والتّمد؛ وال

ّطاةيطة بشططططططططططططططأن توافق مواد المطل  المعنيطة مع مواد  )ب( ّطارب هي ةيطانطا  موثَّقطة ومعتمطدة  ع ت
صططططططنع و ا  ال ططططططهريج التي تتالمس معها في درجا  حرارة وطوقا  وظروف تشططططططغثل 

 طبرى كا  صبة؛

المعايثر طو الم ططططادر األبرى كا  ال ططططبة،  البيانا  التقنية المنشططططورة في المؤلفا  طو  )ج(
 المقبولة لدى السباة المخت ة؛

يّو  اسططططططتخدام طرق طبرى لبتحقق مع التوافق النيميائي ةنا   بي اتفاق مع السططططططباة   )د(
 المخت ة.

 EN 976-1:1997ابتبار هسقاط النرة وفقال لبمةيار  6-9-2-7-1-4

. 6-6، رقم EN 976-1:1997يخضطططططططططططططع النموكج األولي البتبار هسطططططططططططططقاط النرة وفقال لبمةيار   
 ويّب طال يحدث طم ضرر مرئي دابل ال هريج طو بارجه.

 ابتبار مقاومة الحرائق 6-9-2-7-1-5

د بمعدا  التشطغثل والمعدا  والهي بية، وممبو   6-9-2-7-1-5-1 يعرَّع صطهريج نموكجي تميثبي مزوَّ
دقيقة  ع طريق حريق  30مع طاقته الق طططوى، لعمبية غمر كامل في النار لبنثران لمدة  80  ةنسطططبة بالما

ةوقود  يطت تطدف طة مفتوا طو طم نو  آبر مع النطار لطه نفس التطأثثر. ويعطادل الحريق حريقطال نظريطاال تببغ درجطة  
كبفع( -2واط/)م 10ال طططهريج  ، ومعامل نقل الحرارة هلي 0.9°س، ودرجة االنبعاثية  800حرارة البهب فيه 

وفقططال   2كثبوواط/م  75. ويّططب معططايرة صطططططططططططططططافي تططدفق الحرارة األدني وقططدره  0.8وامت طططططططططططططططاص السططططططططططططططاح  
 سطم   50. ويّب طن تتّاو  طبعاد حوع الوقود طبعاد ال طهريج بما ال يقل  ع ISO 21843:2018 لبمةيار 

سم. وتظل بقية ال هريج    80سم و  50في كل جانب وطن تنون المسافة ةثع مستوى الوقود وال هريج ةثع  
 تحت مستوى السائل، بما في كلو الفتحا  ووسائل اإلغالق، مانعة لبتسرب باستينا  التنقيط.

 الفحص ااالختبعر 6-9-2-8  

  و ة مع البالسططتيو المقوى باألليافيّرى فحص وابتبار طوعية ال ططهاريج النقالة الم ططن  6-9-2-8-1
. وبطاإلضطططططططططططططططافطة هلي كلطو، يّطب ابتبطار الباطانطا  المتبطدنطة بطالحرارة  19-2-7-6وفقطال للح طام الواردة في  

المبحومة بموجب مةيطار منطاسططططططططططططططب، بعطد هجرا  ابتبطارا  الضططططططططططططططغط وفقطال لعمبيطا  الفحص الدورية المحطددة  
 .4-19-2-7-6 في

بع  مبيطا  الفحص األولي والطدورم ةرنطامج فحص فترة الخطدمطة وطيطة  وفضطططططططططططططالل  ع كلطو، تتَّ  6-9-2-8-2
 .3-6-2-9-6فحص مرتباة ةها بموجب  طرق 

ويتحقق الفحص واالبتبطار األوليطان مع طنَّ ةنطا  ال ططططططططططططططهريج قطد تم وفقطال لنظطام الّودة   6-9-2-8-3
 .2-2-2-9-6الذم تتاببه الفقرة 
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نة   6-9-2-8-4 وباإلضططططافة هلي كلو، يشططططار طثنا  فحص ال ططططهريج هلي موضططططع المسططططاحا  المسططططخَّ
طو تنون مرئية ةتقنية  بعناصطططططر تدف ة طو توضطططططع  بثها  الما ، طو تنون متاحة  بي رسطططططوما  الت طططططميم  

مناسطططططططططبة )ميل األشطططططططططعة تحت الحمرا (. ويّب طن يأبذ فحص و ا  ال طططططططططهريج في اال تبار آثار التدف ة  
 المفرطة والتآكل والتدمور والضغط الزائد والحمل الزائد المي اني ي.

 االحتفعظ بعلعينعت 6-9-2-9  
فتحة( مع كل صطهريج م طنَّع، وكلو يتعثع االحتفار بعثنا  طوعية ال طهاريج )ميال قاعة مع ال 

ألغراع الفحص والتحقق مع و ا  ال طططهريج في المسطططتقبل لمدة بمس سطططنوا  مع تاريخ الفحص واالبتبار 
 األولثثع وحتي االنتها  ةنّاا مع الفحص الدورم المابوب الذم يّرى كل بمس سنوا . 

 اضا العالاعت 6-9-2-10  

 بي ال طططططططططهاريج النقالة كا  طوعية   1-20-2-7-6في    تنابق االشطططططططططتراطا  الواردة 6-9-2-10-1
 '.2)و( ' 1-20-2-7-6م نو ة مع البالستيو المقوى باأللياف باستينا  االشتراطا  الواردة في 

' كمطططا يبي: "المواد 1)و( '  1-20-2-7-6يّطططب طن تنون المعبومطططا  المابوبطططة في   6-9-2-10-2
الهي بية لو ا  ال طططططططهريج: البالسطططططططتيو المقوى باأللياف"، وطلياف التقوية ميل "التقوية: الزجاج اإللنتروني"،  

 والراتنج ميل "الراتنج: فثنثل استر".

   بي ال ططططهريج النقال كم و ا  م ططططنو    2- 20- 2- 7- 6تنابق االشططططتراطا  الواردة في   6-9-2-10-3
 وى باأللياف".مع البالستيو المق

 1-7الفصل   
 ال ينابق التعديل. وبعد الفقرة ُيدَرج النص الّديد التالي: 6-1-1-7

ُتفحص وحدة النقل الشططططاحنة لبتأكد مع صططططالحثتها لالسططططتخدام مع حثة التركثب ومع  "
 ببوما مع المخبفا  المحتمبة التي تتعارع مع الشططططططحنة ومع ببو األرضططططططية والّدران الداببية والسططططططقف،
  حثيما انابق كلو، مع النتو ا  طو مع طم تدمور يم ع طن يؤثر  بي الشطططططططططططحنة داببها، وطنَّ حاويا  الشطططططططططططحع 

 بالية مع طم مظامر العاب التي تؤثر في صمود الحاوية طمام التقببا  الّوية.

ويعني م طابح "ال طالحية لالسطتخدام مع حثة التركثب" طال تنون مناب  ثوب كبثرة  
هي بية لوحدة النقل الشطططططططاحنة. وتشطططططططمل الم ونا  الهي بية لوحدا  النقل الشطططططططاحنة ألغراع  في الم ونا  ال

متعددة الوسططائط،  بي سططبثل الميال، قضططبان المّارم العبوية والسططفبية الّانبية، وقضططبان النهايا  العبوية 
  و وارع األرضططططية. والسططططفبية، ود اما  وتركثبا  األركان، وفي حالة حاويا  الشططططحع،  تبة و ارضططططة الباب، 

 وتشمل العثوب الرئيسية ما يبي:

نا  البنية طو العناصر الدا مة، طو طم  اب  )ط(  ثنيا  طو شدوبال طو كسورال في م وا
 في معدا  الخدمة طو التشغثل، يم ع طن تؤثر  بي سالمة الوحدة؛

طو طم تشطططططواه في الشططططط ل العام طو طم  اب في مناشطططططب الرفع طو في معالم  )ب(
الساح البثني لمعدا  الرفع يحول دون التراصف ال حيح لمعدا  المناولة، 
الهي طططل طو المركبطططة طو العربطططة، طو اإلدبطططال في باليطططا  طو تركثطططب وتيبثطططت 

 السفثنة؛ و، حثيما انابق كلو؛

ال  الباب وسطداداته وبردواته طو بياب  )ج(  وجود طم تقبب طو ليا طو كسطر في مف طا 
 ها ألم سبب.هحداما طو  دم صالحثت 
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فيما يتعبق ةتعب ة ال ططهاريج النقالة المحمولة وحاويا  الغا  المتعددة العناصططر، انظر   االحمة:
 ".3-4. وفيما يتعبق ةتعب ة حاويا  السوائب، انظر الف ل 2-4الف ل 

 تبعال لذلو. 2-3-3-1-7ويعاد ترقيم   1-3-3-1-7ُتحذف  7-1-3-3-1

 " بةبارة "مع ضبط درجة الحرارة". STABILIZEDباتة" " يستعاع  ع لفظة "مي  )ط(   2- 3- 5- 1- 7

 .1ُتحذف الحاشية  )ب( 7-1-5-3-2

 جدال المقعبلة بين ال حة الوكعلة الدالية للةعقة الذرية االال حة التنميمية النموذجية  

في العنوان "جدول المقاةبة ةثع طرقام الفقرا  في الئحة النقل المأمون لبمواد المشططططعة، ال ططططادرة  ع الوكالة 
الططدوليططة لباططاقططة الططذريططة ..." يسططططططططططططططتعططاع  ع عبططارة "طرقططام الفقرا " بةبططارة "الفقرا  والّططداول واألشطططططططططططططط ططال"  

 ع الوكالة الدولية لبااقة الذرية ويسططططططططططتعاع  ع عبارة "الئحة النقل المأمون لبمواد المشططططططططططعة، ال ططططططططططادرة  
مع الئحة النقل المأمون لبمواد المشططعة، ال ططادرة  ع   2018(" بةبارة "طبعة  ام SSR6( )2012)طبعة 

الوكالة الدولية لبااقة الذرية". ويضططططططططاف في ط بي الّدول األول  نوانل ن ططططططططه "المقاةبة ةثع الفقرا ". وفي 
  " بةبارة "الوكالة الدولية لبااقة الذرية"SSR-6 ع عبارة "الالئحة    صطف العنوان في الّدول األول، يسطتعاع 

ويسطططططتعاع  ع عبارة "الئحة األمم المتحدة" بةبارة "الالئحة التنظيمية النموكجية". ويسطططططتعاع  ع العنوان 
اول"  المشطططططترب الوارد ط بي الّدولثع الياني واليالة بعنوان في ط بي الّدول الياني ن طططططه "المقاةبة ةثع الّد

  و نواٍن في ط بي الّدول اليالة ن طططه "المقاةبة ةثع األشططط ال". وفي صطططف العنوان في الّدول الياني، يسطططتعاع 
" بةبارة "الوكالة الدولية لبااقة الذرية" ويستعاع  ع عبارة "الئحة  SSR-6 ع عبارة "الّدول في الالئحة  

ظيمية النموكجية". وفي صططططططططططططططف العنوان في الّدول  األمم المتحدة التنظيمية النموكجية" بةبارة "الالئحة التن 
" بةبارة "الوكالة الدولية لبااقة الذرية" ويسططتعاع SSR-6اليالة، يسططتعاع  ع عبارة "الشطط ل في الالئحة 

  ع عبارة "الئحة األمم المتحدة التنظيمية النموكجية" بةبارة "الالئحة التنظيمية النموكجية".

    


