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فصل 2

اصطالحات فنی
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   اظهارنامه مواد خطرناک: مهم ترین سند در حمل مواد خطرناک می باشد که فرستنده کاال 
اختیار  امضا در  از  تهیه می شود و پس  نقل  و  قرارداد حمل  انعقاد  از  قبل  تکمیل می نماید. 
متصدی یا شرکت حمل و نقل قرار داده می شود. بدون تنظیم و تحویل آن، انعقاد و مبادله 
قرارداد جهت حمل محمولۀ خطرناک امکان پذیر نخواهد بود. طبقه و نوع ماده خطرناک به 
همراه شماره شناسایی ملل متحد و شماره خطر کاال به همراه حروف و اعدادی که معرف شدت 

خطر می باشند در اظهارنامه درج می گردد.
   برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک: یک صفحه یا مجموعه ای از صفحات که مشخصات 
مختلف یک ماده خطرناک و مواجهه با آن را در شرایط مختلف نشان می دهد. در این برگه ها 
اطالعات کلی ماده، انبارداری، حمل و نقل و حوادث و نحوه عملکرد، تجهیزات ایمنی مورد نیاز 

و سایر موارد ذکر می گردد.
   شرکت های حمل و نقل مواد خطرناک: شرکت حمل و نقل مواد خطرناک عبارت است از 
یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده ای بین شهری کاالی 
خطرناک در محدوده معینی تشکیل شده و از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پروانه 

فعالیت دریافت می نماید.
   شماره بین المللی کاالهای خطرناک: کد بین المللی کاالهای خطرناک می باشد که توسط 
کمیته حمل ونقل سازمان ملل متحد تهیه شده است و به طور گسترده ای در تجارت بین المللی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
   کنوانسیون حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناک )ADR(: با توجه به بروز 
حوادث ناشی از حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناک در سال های پس از جنگ 
تنظیم  با  تا  آن شدند  بر  میالدی  سال 1956  در  اروپا  اتحادیه  عضو  دوم کشورهای  جهانی 
و  بودند حمل  کشور   12 سال ها حدود  آن  در  که  عضو  کشورهای  در سطح  موافقت نامه ای 
نام  تحت   1957 سپتامبر  در  موافقت نامه  این  بخشند.  سامان  و  سر  را  کاالها  این گونه  نقل 
 ADR با عالمت اختصاری  نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناک«  »موافقت نامه حمل و 
به  سال  همان  در  را  آن  آئین نامه  تنظیم  مسئولیت  و  شد  منعقد  ژنو  در  فرانسوی(  )مخفف 

کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل متحد واگذار کرد.
با پیگیری و تالش کارشناسان کمیسیون مذکور سرانجام در سال 1986 میالدی مجموعه 
مقررات یاد شده تنظیم و به صورت رسمی در سطح کشورهای متعاهد به مرحله اجرا در آمد. 
هدف این کنوانسیون یکسان سازی و هماهنگ کردن حمل و نقل کاالهای خطرناک در سطح 

قاره اروپاست که این امر تا حد زیادی محقق گردیده است.
   متصدی حمل و نقل مواد خطرناک: منظور از متصدی حمل و نقل مواد خطرناک، کلیه 
شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل، سازمان ها، کارخانجات و... اعم از دولتی و غیردولتی می باشند 

که به حمل  و نقل محموالت خطرناک )تولیدات یا مواد اولیه( مبادرت می ورزند.
   مواد خطرناک: موادی که نسبت به بهداشت یا سالمتی انسان، حیوان و محیط زیست ذاتاً 

خطرزا بوده و مشمول یکی از طبقه بندی های نه گانه زیر می باشند:
1ـ مواد منفجره 2ـ گازها 3ـ مایعات قابل اشتعال 4ـ جامدات قابل اشتعال 5  ـ مواد اکسیدکننده 

6  ـ مواد سمی و میکروبی 7ـ مواد رادیواکتیو 8  ـ مواد خورنده 9ـ مواد خطرناک متفرقه

اصطالحات فنی بارهای خطرناک
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Quick access to documentsسرعت دسترسی به اسناد369

Radioactiveرادیواکتیو370

Rail vehicleوسیله نقلیه نرده دار 371

Railway billبارنامه راه آهن372

Rampسطح شیب دار373

Ravelingشن زدگی374

Receiptرسید بار375

Recordسابقه376

Recycleبازیافت377

Red flagپرچم قرمزرنگ378

Refrigeratedیخچال دار379

Refrigerator carوسیله حمل کاالی فاسد شدنی380

Regulations for the carriage of goodsقوانین حمل بار381

Rehabilitationتوانبخشی382

Relief and Rescue Organizationسازمان امداد و نجات383

Reliefامدادرساني384

Requisitionفرم درخواست کاال از انبار385

Reset/Resound - Test Zone Lampsکلید اول پانل386

Restoration of documentsمرمت اسناد387

Retaining wallدیوار حائل388

Returned goodsکاالهای برگشتی389

Revolutionaryصفحه گردان390

Rigid systemsسیستم های صلب391

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي392
   Road Maintenance and Transportation
Organization

Road transport documentsاسناد حمل و نقل جاده ای 393

Roll Formingنورد394

Rolling guardـrail barrierگاردریل غلتکی395
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Rollرول396

Route guidance mapنقشه راهنمای مسیر397

Routingمسیریابی398

Ruttingگودی مسیر چرخ399

Semiـrigid systemsسیستم های نیمه صلب400

Sackساک401

Safety Beltکمربند ایمني402

Safety Equipmentتجهیزات ایمني403

Sales of returnبرگشت از فروش404

Sandماسه405

Sanitizeبهداشتی کردن406

Scannerپویشگر )اسکنر(407

Schedulingزمان بندی408

Scientific documentsاسناد علمی 409

Sealantماده درزگیر410

Secretسری411

Securedایمن 412

securing  Deviceلوله بتنی فلنچی413

Semitrailerنیمه یدک414

Service lifeعمر خدمت دهی415

Severe toxicبه شدت سمی416

Severity of disabilityشدت معلولیت417

Shackleقالب بکسل 418

Shipment adviceبرگه حمل419

Shipperفرستنده بار420

Shotcreteشاتکریت421

Shoulderشانه راه422

Sidebarسایدبوم423

Sigma postپایه424

Signerامضا کننده نامه425

Silence Alarm Soundersکلید دوم پانل426
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Silence fault Soundersکلید سوم پانل427

Siltالی428

Sirenآژیر429

Softwareنرم افزار430

Soilخاک431

Spacerجدا کننده یا فضا ساز 432

Stake packetجا ستون 433

Stakeستون بغل434

Statistical reportsگزارش های آماری435

Stevedoreناظر بارگیری و تخلیه436

goodsـShipmentمحموله437

Strappingتسمه 438

Subject of the letterموضوع نامه439

Suitcaseچمدان440

Supportپشتیبانی441

Surface deformationتغییر شکل سطح442

Tallyingبارشماری443

Tankerتانکر، مخزن دار444

Tarpaulin coverd dropsideبغلدار چادری445

Tarpaulinچادر برزنتی 446

Taxمالیات447

Technical directorمدیرفنی448

Technical documentsاسناد فنی449

Technical inspectionبازرسی فنی450

Technical safetyسالمت فنی451

Telescopic craneجرثقیل تلسکوپی452

Temporary barrierحفاظ موقتی453

Terminalپایانه454

The receipt of goodsرسید بار455

Tierدسته ـ الستیک چرخ456

 down ـ Tieبند  457
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Title of the letterعنوان نامه458

Lane ـ to shoulder drop offافتادگی شانه459

Top secretبه کلی سری460

Tower cranesجرثقیل برجی461

Toxic gasesگازهای سمی462

Toxicسمی463

Traffic directionsجهت های ترافیکی464

Trailerبارگیر غیرثابت، یدک465

Tranchترانشه466

Transcriptرونوشت467

Transportation companyشرکت حمل و نقل468

Transportation departmentواحد حمل و نقل469

Transversec crackingترک عرضی470

Trip origin and destinationمبدأ و مقصد سفر471

Trolleyچرخ دستی472

Trough bill of ladingبارنامه سراسری473

Truck bodyبارگیر474

Truck fixed bodyبارگیر ثابت475

Truck tractorکشنده476

Twist lockقفل تویست 477

Type of goods  نوع بار478

Unclassified documentsاسناد غیرطبقه بندی شده479

Under-Seat Storageفضاي زیر صندلي480

United Nations numberشماره بین المللی کاالهای خطرناک481

Unitized loadبار دسته ای 482

Unloadingتخلیه بار483

Vanمسقف484

Vat(value add tax)مالیات برارزش افزوده485

Walkerواکر486

Warehousemanانباردار487

Warehouseانبار488
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Warehousingانبارداری489

Watermarkنقش آب490

Weather circulationگردش هوا491

Wedgeگِوه )دنده سنج(492

Weighbridgeباسکول493

Weighing system in motionسیستم توزین در حال حرکت494

Weighingتوزین495

Weight noteبرگ باسکول496

Wet mix shotcreteبتن پاشی مخلوط تر497

Wheel Chainsزنجیر چرخ498

Wheelchairصندلی چرخ دار499

Winchوینچ500

Window Curtainپرده پنجره501

Wing end terminalسر سپری502

Working crackترک فعال503

Working load limitبار مجاز 504


