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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
14 października N270. Rok 1929. 

T R E Ś Ć: 
OŚWIRDCZENIE RZf\DOWE 
Poz.: 532-z dnia l sierpnia 1929 r. w sprawie wejścia w życie załącznika I do konwen cji międzynarodo

wej o przewozie towarów kolejami żelaznemi, podpisanej w Bernie 23 października 19 21 ro ku, 
w nowej redakcji uchwalonej p rzez komisję rzeczoznawców. 1065 

532. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 1 sierpnia 1929 r. 

w sprawie We)SCla w życie załącznika I do konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kole
jami żelaznemi, podpisanej w Bernie 23 października 1924 roku, w nowej redakcji uchwalonej przez 

komisję rzeczoznawców. 

Zgodnie z brzmieniem art. 60 § 2 konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami 
żelaznemi, podpisanej w Bernie 23 października 1924 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 73, poz. 667), podaje 
się niniejszem do wiadomości, że, według zawiadomienia Berneńskiego Centralnego Urzędu przewozów 
międzynarodowych kolejami żelaznemi z dnia 25 czerwca 1929 roku, komisja rze czoznawców, przewidziana 
przez wspomniany art. 60 § 2 konwencji, uchwaliła zmianę tekstu załącznika I tej że konwencji, oraz, 
że tekst tego załącznika w nowem brzmieniu uzyskuje moc obowiązującą od dnia 1 października 1928 r. 

Nowy tekst załącznika I podany jest niżej. 

Mtnister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

ZAŁĄCZNIK I. 
(Artykuł 4). 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTóW DOPU
SZCZANYCH DO PRZEWOZU NA PEWNYCH 

WARUNKACH. 
Tekst uchwalony przez komisję ekspertów załącz
nika I podczas obrad w maju i listopadzie 1925 r. 

i w lipcu 1926 r. 

Uwaga wstępna. 
Towary, ,wymienione w załączniku I, należy 

oznaczyć w liście przewozowym według nazw, przy
jętych w tymże załączniku. 

Przedmioty, które podpadają pod definicję 
klas I, II i VI, a nie są w nich wymienione, wyłącza 
się od przewozu. Przedmioty, które podpadają pod 
definicję klas III, IV i V, lecz w nich nie wymienione, 
są dopuszczane do bezwarunkowego przewozu. 

Materjały, wyszczególnione w załączniku I, 
mogą być umieszczane w jednem i tern samem opa
kQwani'U lub wraz z innemi przedmiotami o ile za
łącznik I na to zezwala. Mogą one być ładowane ra
zem ze s·obą, albo razem z innemi przedmiotami do 
tego samego wagonu, o ileby załącznik I nie zaka
zywał tego. 

ANNEXE L 
(Arti'cle 4) 

PRESCRIPTIONS RELA TIVES AUX OBJETS AD
MIS AU TRANSPORT SOUS CERTAINES CON

DITIONS. 
Texte issu des deliberations de la Commission 
d 'experts de l'Annexe I, de mai et de no vembre 

1925, et de juillet 1926. 

Observatzlon preZźmźnaire. 

Les marchandises inscrites dans l'Annexe I doi
vent etre des:gnees dans la lettre de vciture sous 
la denomination admise dans l'Annexe. 

Les objets qui, rentrant dans la definition des 
Classes I, II et VI, n 'y sont pas denommes, sont ex
cIus du transport. Les objets qui', rentrant dans la 
definition des Classes III, IV et V, n'y sont pas de
nommes, sont admis au transport sans conditions. 

Les matieres enumerees d'ans l'Annexe I ne peu
vent etre comprises dans un meme em,ballage ensem
ble ou avec d 'autres objets, a moi'ns que l'Annexe I 
ne l'autorise. Elles peuvent etre chargees dans un 
meme wagon ensemble ou avec d 'autres objets, a mo
ins que l'Annexe I ne l'interdise. 
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o ile załącznik I przewiduje wp1sanie pewnych 
uwag na opakowaniach, te ostatnie winny być za-

opatrzone w znak <t-
O ile chodzi o towar klasy I, to wspomniane 

określenie towar u winno być w liście przewozo
wym czerwono podkreślone. 

Przyjmowanie do przewozu przedmiotów, wy
mienionych w. załączniku I, jako przesyłkę pośpiesz
ną, nie .podlega żadnym ograniczeniom, o ile załącz
nik I ni!e zawiera przep isów przeciwnych. 

O ile niżej wymienione przepisy przewidują 
umieszczanie nalepek według wzorów Nr. 1, Nr. 2 
lub Nr. 3, znajdujących się w końcu załącznika I , 
umocowanie ich przez nadawcę na przesyłkach, do
konywane będzi,e najlepiej przez nalepianie lub przy
bicie gwoździem; jedynie tylko w wypadku gdy ro
dzaj przesyłki na to by nie pozwolił, nalepki będą 
przyklejane na kartonach lub tablic zkach, przywią
:lanych mocno do przesyłek. 

Kolej ' żelazna powinna umieszczać nalepki · te
·go samego wzoru po obu st ronach wa,gonu, prze d 
rozpoczęciem ładowania . Nalepki należy . przybić 
gwoździem, lub przykleić bądź na miejscu specjalnie 
do tego przeznaczonem, bądź do tabliczki, przymo
c'owanej do ściany wagonu, lub też przymocować 
W inny sposób, kt6ryby je mocno przytrzymywał. 

KLASA I. 
Przedmioty zagrażające wybuchem. 

1 a. Materjały wybuchowe i strzelnicze 1), 

Dopuszcza s ię do przewolzu: 
1. Nitroceluloza (bawełna strzelnicza, bawełna 

kolodjonowa), mian awice: 
aj w postaci kłaczków oraz nieprasowana z za

wartością co najmniej 25 % wody albo alkoholu (75 
części składników stałych i 25 części płynu); 

bJ prasowana, z zawartością co na jmniej 15% 
wody (85 c'zęści skła,dników stałych i 15 części wody). 

Nitroceluloza musi odpowiadać następującym 
warunkom stałośd: 

. Nitroceluloza ogrzewana przez 2 godziny do 
temperatury 132° C, nie może wydzielać na 1 gram 
nitrgcelulozy więcej niż 3 centymetry sześcienne tlen
ku azotu; temperatura wybuchu musi być wyźsza 
niż 180° C. 

2. Trójnitrotoluol, zwany także tró jnifrofoluo
lem płynnym (obojętna mieszanina nitropochodnych 
toluolu, płynna w zwykłej temperaturze). Materjały 
te nie powinny być bardziej niebezpieczne niż che
micznie czysty "trój nitrotduol (l,". 

3. Kwas pikrynowy. Kwas ten nie ' powinien 
mieć żadnych domieszek, które czyniłyby go bardziej 
niebezpi'ecznym, niż chemicznie czysty produkt. 

4.: . Ciała nvtrowane organiczne, które nre są 
więcej niebezpieczne od kwasu pikrynowego, prze-

1) Matetjały, nie służące do celów strzelniczy ch lub 
wybuchówych, które przy zetknięciu z płómieniem nie wy
buchają a na uderzenie i tarcie nie są wrażl iwsze od dwuni
trobenzolu, nie zaliczają się , w rozumieniu niniejszych posta
nowień, do materjałów wybuchowych. 

Lorsque l'Annexe I prevoit l'inscripHon de cer
taines mehtions sur les emballages, celles-ci doivent 

etre accompagrWes du signe <t. 
S'iI s'agit d'une marchandise de la Cia ss e I, la 

designation precitee cle la marchandise doit etre sou
lignee en rouge. par l'expediteur sur la lettre de voi-
ture. " 

En tant que l'Annexe I ne contient pas de pre
scriptions contraires, l' aćceptation au transport en 
grancie vitesse des objets enumeres dans I'Annexe I 
n ' est soumise a aucune restriction . 

En tant que les prescript icns ci-apres prevoient 
l'apposition d'une ćtiquette conforme aux modeles 
N" l, NU 2 ou W 3 figurant a la fin de l'Annexe I~ 
la fixation, par l' expediteur, de ces etiquettes sur les 
coli s se tera de preference en les colI ant au clouantj 
ce n'est qll'au cas OU la nature des Golis ne le permet
trait pas , qu'elles seraient colles sur des cartons ou 
tablettes solidement attaches aux colis. 

Des etiquettes du meme modele cloivent ehe 
apposees par le che min cie fer, avant le commence
ment du chargement , sur les deux cótes des wagons. 
Les etiquettes seront clouees ou colles, soit a l'endroit 
ad hoc, soit sur une tablette attachee a la c1oison, soit 
encore fixees de toute autre maniere qui les main· 
tienne solidement. 

CLASSE L 
Matieres sujeUes a l'explosion. 

I a. Explosifs de mine ou de tir. 1) 

Sont admis au transport: 
1 ° la nilrocellulose (fulmi'-cotou, fulmi-cołon 

pour collodion), li savoir: 
aj sous fGrm e d'ouafe et non comprimee, conte

nant au mcins 25 % d 'eau ou d'alcool (75 partie s de 
matiere sache, et 25 parties de liquide) ; 

b) comprimee, contenant au mo;ns 15 % d'eau 
(85 parties de matiere seche et 15 parties d'eau). 

La nitrocellul ose do it satisfaire aux ton&itions 
de stabiHe suivantes: 

La nitrocellulose chauffee pendant deux heures 
a une temperature de 132° cent igra cle ne doit pas 
degager plus de 3 centimetres cubes d'oxyde d'azote 
pour 1 gramme de nitrocellulose i la temperature de 
detonation doit etre superi'eure a 180· centigrade. 

2° Le trinUrotó! uDI , aihsi que le trinitroioluol dit 
liqzdde (meJange neutre de t oluolś nitreg, Hquide 
a la temperature ordinaire). Ces matiares ne doivent 
pas etre plus dangereuses que le "trinitrotoluol IX" 

chimiquement pur . 
3° L'adde picrique. II ne doit contenir aucun~ 

impurete qui' le rende plus dangereux que le proQuit 
chimiquement pur. 

. 4° Les corps nitres organiques qtti ńe eont pal 
plus dangereux que l'acide pkri'que, destines aux 

1) Les substances, nOn tHilisees en vu" du tir 01.1 pour 
provoquer de s explosions, quc le corttaćt d'un!! flamtnt ne peut 
faite detorier et qui ne soM pas plus ser1sibles au Qhoc ou • 
la friction que II! dinlttobentol, ne rentrent pas darta lu explo
sifs au sens des presentes dispositions. 

,," 
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znaczone do badań naukowych lub dó użytku brma
ceutycznego, przesyłane w Hościach nit! przekracza
jących każde z nich 500 gramóW, a ogółem 5 k;logra· 
mów, wagi netto, odpowiadającej 1~ kilogramom wa..
gi brutto. 

Przepisy o pnewozie. 

Do przewozu materialów wybuchowych ~tosuje 
się postanowienia następujące: 

A. 
Opakowanie. 

(1) 1. Nitroceluloza (bawełna strzelni'cza, ba
wełna kolod jonowa), 

Nitroceluloza w postaci kłaczków i nieprasowa
na z zawartością wynoszącą co najmniej 25% wody 
albo alkcholu (a) i nitroceluloza prasowana z zawar
tością co najmni'ej 15 % wody (b) winny być ściśle 
zapakowane w mocne, szczelne i dobrze zamknięte 
naczynia drewniane , nieprzepuszczające wody względ
nie alkoholu, Zamiast naczyń drewnianych można 
używać także mocnych i ni'eprzepuszczalnych beczek 
tekturowych 

• 2, Trójnitrofoluol musi być dobtze zapakowany 
w mocne, szczelne i dobrze zamknięte rraczyn;a: drew
niane. Zamiast naczyń drewnianych można używać 
także mócnych ~ nieprzepuszczalnych beczek tekturo
wych. , 

Tak zwany trójnitrotoluol plynny można pako
wać nietylko do mocnych, szczelnych i dobrze zamy
kanych naczyń drewn:anych, lecz również i do na
czyń żelaznych; naczynia te muszą mieć całkiem 
szczelne zamknięci'e, które jednakże w razie pożaru 
mogłoby ustąpić pod naporem gazów, powstałych 
wewnątrz naczynia. 

3, Kwas pikrynowy musi być dobrze zapako
wany w mocne, szczelne i dohrze zamknięte naczynia. 
Zamiast Il;aczyń drewnianych można używa e także 
mocnych t nieprzepuszczalnych beczek tekturowych, 
Do opakowania nie wolno uźywać materjałów, zawie
rających ołó,w, 

4, Pre para.ty z cial nifr6wanych organicznych 
muszą być zapakowane w szczelne, dobrze zamknięte 
naczynia s,zklane lub gliniane, które rtale2y dobrze 
opakować w mocne, szczelne, dobrze zamykające się 
naczynia drewniane. 

(2) Waga brutto jednej sztuki, wymienionej 
pod 1, 2 i 3, nie może przekraczać 60 kik~tamów, je
żeli są to skrzynie; gdy zaś za opakowanie sh,źą becz
ki, które można przetaC!zać, waga brutto mo~e docho
dzić do 100 kilogramów, 

Waga brutto jednej sztuki, wymienionej pod 4, 
nie mOże przekraczać 15 kilogramów. 

(3) Na każdej sztuce należy umieścić nalepkę 
według wzoru Nr. 1. Nadto, sz,tuk~, 'zawierające 
kwas pikrynowy, winny być zaopatrzone w dobrZe wi
doczny napis literami czerwonemi "Kwas pikrynowy". 

B. 
Zaśw; adczenia. Listy przewozowe. 

(1) W li ście przewozowym na kaźdą przesyłkę po· 
wiltlien nadawca i uznany przez kolej wysyłaj,~ą ch.-

rećherches scientifiques du aux usages pharmaceuH
ques, expedies pa r quantites n 'excedanŁ pas 5(}() gram~ 
mes chacufle et 5 ki'logrammes au tOlal , poias net, 
correspoildant a un p oids brut de 15 kilogramrnes, 

Conditions de transpott. 

Le transp ort des explosifs est regi par les dispo
sitions sui van tes: 

A. 
EmbaUage. 

(1) P Nitrocellulose (fulmj-coton, fulmi-coton p our 
colodion) , 

La nitrocellulose sous forme d'ouate et non 
comprimee centenant au moins 25 % d 'eau ou d'al
cool (a) et la nitrocell uk se compr 'mee contenant au 
moins 15 % d'eau (b) d r. i'i 2nt etre r enfermes dans des 
recipients en bois forts, etanches et bien fermes, imper
meabies, sui'vant les cas , a l' eau ou araleoo!' Au lieu 
de recipients en bois, en p eut aussi employer des ton
neaux en carton resistants et impermeables. 

2° Le lrinitrotoluol doiŁ Hre soHdement emballe 
dans de forts r ecipients en bois, etanches et hien fer" 
mes, Au lieu de recipients en bo-is, on peut aussi 
ernployet des tonneaux en carton resistants et imper
meabies, 

Le trinitrotoluol dit liąuide peut etre emballe 
non seulcment dans de forts r ecipi'ents en bo!s, e : an
ches et bien ferm~s, mai s auss ~ dans des recipients 
en fer; ceux-ci do'vent avoi'r une fermeture absdu
ment hermetique, qui puisse ceder, en cas d 'incendie, 
a la pression des gaz qui' se degagent dans l'inter ieur 
du recipient. 

3" L'acide picrique d oit etre solidement emballe 
dans des recipients en bo:s resisŁants, ćtanches et 
bien fermes , Au lieu de recipients en bois, on peut 
aussi employer des tonneaux en carton resistants 
et impermeables, Les mati'eres contenant du plomb 
(melanges ou combinaisons) doivent ehe exclues de 
l'emballa!!e, 

4" Les preparations de COfpS ńitres organiques 
doivent etre bien emballees dans des rec ipients en 
verre ou en ~res, etanches et fermant bien, et ~e.ux-ci 
doivent a leur tour etre hien ernballes dans des .reci
pients en bois forts , etanches et fermant bi'etl) 

(2) Le poids brut d' un c01is dencmme sous 1°, 2° et 
3 ~ ne doit pas depasser 60 kilogrammes, s'iI s'agH de 
cai'sses ; . lorsąu'] s'agit d 'emballaqe dans des Ul ts 
susceptibles d'elre rou1es, un poids brut de 100 kilo
gramrnes est admis. 

Le poids brut d'ttn colis denamme sous 4° ne 
doit pas depasser 15 kilogrammes, 

(3) Ch.,que colirs doit etre muni d'une etiquette du 
modele nO 1. En outre, les colis centenant cte ,) 'acde 
picrique doivent porter l'insctiption en canicteres 
rouges hien apparents "Acide picrique". 

B. 
Attestat!ons. Letfres de voiture. 

(1) P our tout envoi, l' expediteur et un expert· 
chimiste agree par le chemin de fer upeditli\.ll' doi-
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mik - rzeczo'znawca zaświadczyć, że właściwość towa
ru i opakowanie odpowiadają powyższym przepi
som. Zaświadczenie chemika ni'e jest wymagane, je
żeli dołączono do Hstu przewozowego w .tymże celu 
specj alne zaświadczenie właściwej władzy, na które 
w tym liści e należy si'ę powołać. 

(2) O&l.zielne przepisy ustawowe umawiają
cych się Państw, przez których obszar przewóz ma na
stąpić, postanawiają, czy ~ jakie inne jeszcze zaświad
czenia są wymagane. 

C. 
środki przewozowe. 

(t) Wszelkie materjały wybuchowe muszą być 
przewożone w wagonach towarowych krytych. 

(2) Do przewozu kwasu pikrynowego nie wol
, no używa,ć wagonów wyłożonych lub krytych ołowiem. 

Ładowanie. 

(1) Materjałów wybuchowych nie wolno łado
wać do jednego wagonu raz.em z przedmiotami, wy
mienionem~ pod I c, I d, I e, II, III i V. 

(2) Kwasu pikrynowego nie wolno ładować do 
Wagonu z materjałami, zawierającemi ołów. 

E. 
Sposób przewozu. 

Przewóz jako przesyłka pośpieszna jest niedo
zwolony. 

1 b. Amunicja. 

Do przewozu są dopuszczone: 
1. Lonty bez zapalników, 
a) Lonty szybkopalne (lonty z grubej plecionej 

pochewk~ z rdzeniem z prochu o dużej średnicy lub 
z rdzeniem z nitrowanych nici bawełnianych; co się 
tyczy lontów nieszybkc palnych, zob. I c, 1 c). 

b) Lonty natychmiast palne (rurki metalowe 
małej średnicy o cienkich ściankach z rdzeniem z ma
terj ał(jW ' (wybuchowych, nie więcej niebezpiecznych 
jak czysty kwas pikrynolWy, lub pochewka pleci'ona 
o małej średnicy z rdzeniem wypełnionym masą pio- . 
runującą, nie więcej niebezpieczną jak proch czarny). 

2. Zapały słabe (zapały, które nie wywołują 
działania , kruszącego ani zapomocą kapsli rozsa-
dzających, ani innych urządzeń), . 

a) Spłonki do broni palnej (spłonki metalowe) j 
kapsle sirwłowe do amunicji (miseczki tekturowe). nie 
zawierające wi'ęcej jak 40 miligramów treści wybu
chowej, i których wystający brzeg tekturowy jest naj
mniej dwa razy tak wysoki, jak średnica sprasowanej 
treści wybuchowej. 

b) Próżne łuski z przyrządami zapałowemi do 
broni palnej. 

c) Brandle, śruby zapałowe, zapalniki elek
tryczne bez podpałów, lonty bezpieczeństwa lub inne 
podobne zapały z nieznaczną ilością prochu czarnego, 

vent cerHfier dans la Jettre de voitun~ quela: n:~t,~~e 
de la marchandise et l'e~baUage SO!}t cQnforl!les auic 
prescriptic ns ci-dessus. ,L'attestation de l'e.xpert J?'est 
pas nl:ke,>saire, ,s\;. une decla~atipn sp~c:;i'iile d'une aulo
ritć competente . ~st jointe, aux memes fms,a la leth"e 
de vo:ture, qui devra en fai're mention, 

(2) Les · prescriptions legales . partic:;ulieręs aux 
Etats contractants sur le territoire desquels doii: etre 
achemine le trańsport, determ ~nent les aut.res aUe
sfations qui pourraient encor.e etre necessaires. 

C. 
Materiel de transport. 

(1) Lesexplosifs de ' foule nature doivent~tre 
transportes dan:s6des wagc1łs a mat;chąndise~ couvert!l. 

(2) Les wagons dont les parois ou la toitJ1!,e 
sont recouverts de plomb ne doivent pas et re emplo
yes pour le transport cle .1'acide pierique. 

D. 
Chargement, 

(1) Les matieres exp~osibles ne doivent pas etre 
chargees dans un meme wagon avec des objets de
nommes sous I c, J cl, I e, II, III et V. 

(2) II est interdit decharger des matieres con
tenant du plomb (melanges ou combinaisons) dans 
un meme wagon avec de l'acide picrique" . 

E: 
Mode de transport. 

Le transport ne peut pas etr'eeffectue en grande 
vitesse. . .. 

1 b. Munitions. 

Sont admis au transport! 
10 Les meches non amorcees, 
aj Les meches a combustion rap ide [meches 

composees d'un boyau epa,is. ci. ame de poudre noire de 
gran cle section ou a ame de filaments de Julmi-coton 
nitre; en ce qui ccncerne les meches ci. combustion 
lente, voi'r I c, 10 c)], . 

b) Les meches detonantes instantanees (tubes 
metalliques ci. parois mince de faible section a ame 
remplie d'explosifs qui ne soient pas plus dangereux 
que l'acide pi'crique pur, ou cordeaux tlsses de .łaible 
section a ame remplie d'une matiere explosible qui 
ne snit pas pluŚ dangereuse que la poudre noi'reJ ; 

2' Les amorces non detonantes (amorces qui ne 
produisent d'eHet brisant ni: ci. l'aide de capsules 
explosibles ni par d'autres moyens), 

a) Les capsules pour armes a leu (capsules 
metalliques); les pastilles lulminantes pour munWons 
(godets de carton} renfermant 40 mi1ligrammes au plus 
de matiere explosible et dont le rebord du carton en 
saillie doit etre au moins d~mx fois plus haut que le 
diametre de l'explosif encastre. 

b) Les douilles vides avec capsules pour armes 
a feu, 

c) Les etoupilles. efpupilles a vis, amorces 
electriques sans leur delonateur, allumeurs de sure/e 
ou autres amorces analogues contenant une fa.,ible 
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dzią.łające przez potarcie, uderzen{e lub zapomocą 
elektryczności. . 

'. . . aj Zapalniki pociskowe bez kapsli rozsadzają
cych lub przyrządów wywołujących :działanie kruszą
ce, materjały podpałowe do zapalnikiJw pociskowych. 

3. Petardy do sygnałów strzalowych dla zatrzy-
mywania pociągó-w. ) 

4. Naboje do br&ni palnej ręcznej, . 
aj Gotowe' naboje metalowe z :IUskami całkowi

cie m(dalowemi. Pociski powinny być'tłt1ibrze osadzone 
w łusce tak, żeby nie mogły się obluzować i żeby za
bezpieczały od wysypywania si'ę ładunku prochu. 

bj Gotowe naboje z łuskami tylko częściowo 
metalowemi. Cały ładunek prochu musi się mieścić 
w dolnej metalowej części łusk~ i być zamknięty kor
kiem lub przybitką. Tekturowa część łuski musi być 
tak trwała, aby się nie . łamała przy przewozie. 

cj Gotowe naboje tekturowe z zapolem central
nym. T ekturowa część łuski musi! być tak trwała, by 
się nie łamała p odczas przewozu. 

dj Patrony z kulkami do flowerów . 
ej Patrony ze śrutem do flowerów. 
f j Patrimy do flowe'rów bez kulek lub śrutu. 

Warunki przewozu. 

A. 
Opakowanie. 

Do 1. 

(1) Lonty bez zapalnźków należy pakować do 
macn'yeh, szczelnych i dobrze zamykanych naczyń 
drewnianych (skrzyń lub beczek) tak szczelnie, by 
zabezpieczały zaw!lrtQśćprzed rozpylaniem i rozsy
paniem; skrzyń lub beczek nie można : zaopatrywać 
w obręcze żelazne. Zamiast naczyń drewn; anych 
mOżna używać mocnych, nieprzemakalnych . beczek 
z tektury. , 
, (2) Waga bruttQ każdej sztuki lontó.w nie może 
prżewyżS'zać 60 kilogramów. 

(3) Każda sztuka musi być zaopatrzona w na
lepkę według wzoru Nr. 1. 

·Do 2. 

(1) Zapaly slabe, nie mające siły wybuchowej, 
należy pakować do mccnych, szczelnych i debrze za
mykanych naczy11 drewn,ianych (skrzyń); nadto mo
żna używać jako ópakowania: 

beczek drewnianych - dla zapałów, wymienio
nych pod a; 

worków - dla próżnych łusek, wymienionych' 
pod b; .' 

beozek z drzewa lub mocnych i nieprzemakal
. nych beczek tekturowych - dla zapalników elektrycz
, nych bez podpałów, wymieni'onych pod c. 

(2) Przed włożen~em , 'zapałów, wymienionych 
pod a, do zewnętrznych naczyń należy zwracać uwa

. gę, aby: 
1. Spłonki (kapiszony) z nieprzykryią po

wierzchnią masy ' zapalnej do 1000 sztuk, spłonki 
Z przykrytą pOWl'erzchnią masy zapalnej ,do 5000 

charge de poudre noire, .actionm!s, par friction, par 
pcrcussion ou par r electricite. 

dj Les fusees de projectiles sans amorces ou 
dispositifs provoquant un eHet brisanf, les amorces 
pOur fusees de, projectiles. 

3" Les pelards pour signaux d'arret sur les che
mins de fer. 

4° Les carlouches pour armes CI f Mi portatives, 
aj Les cartouches fermi'm?es, dont les douilles 

sont entierement en me/al. Les proj ectiles doivent 
et re adaptes a la douille de fayon qu'ils ne puissent 
n;' s'en dćtacher, ni permettre le tamisage de la charge 
de poudre. 

bj Les cartouches terminees, doni les douilles 
Tle sont qu'en partie meialliques. La charge entiere 
ue poudre d ,:; it etre contenue dans le culot metallique 
de la cartouehe et etre enfermee par un bouchon ou 
une bOutTe . Le carton doit etre assez resi'stant pour 
ne pas se b~' :ser en cours de rcute. 

c) Les cartollclres en carton CI inflammation cent
rale, terminees. Le carton doit etre assez resistant 
pour ne pas se briser en cours de route. 

dj Les cartouches Flobert a bal/es. 
ej Les cariouches F/obert CI pelits plombs. 
f j Les carlouches Flobert sans bal/es ni petits 

plom~s. 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

En cc qui concerne le 1°. 

(1) Les meches non amorce es doivent etre 
emballees d ans des recip:ents en bois (caisses oU ton
neaux) scli des etanehes, bien fermćs , de maniere 
ctu'aucune deperdieon ou tamisage ne puisse se pro
duire; les caisses cu tonneaux ne doivent oas etre 
garnis de cercles ' ou de bandes en fer . On peut em
ployer, au Leu de r ecipients en bois, des tonneaux en 
carton resistants et inlpermeable~. 

(2) Le poids brut d'un colis de 'meches ne doit 
pas depasser 60 kilogrammes. . 

(3) Chaque coli's doit porter l' etiquette du mo
dele nO 1. 

En ce qui concerne le 2°. 

(1) Les amorces non detonantes doi'V~nt etre 
emballees dans des recipients en beis . (caisses) so
lides, etanches et bien ferm es ; sont en outre admis
sibles: 

les hUs en bois, pour les amorces . denommees 
en a; 

les sacs, pour les douilles vide s denommees en bj 

les tonneaux en bois ou les tonneaux en carton 
resistants et impermeables,' pour les amorces. electri
ques sans leur detonateur denommees en c . . ; 

(2) 11 y a lieu d'observer ce qui suit 'hant de 
placer dans les rec:pients exterieurs les amOllces 
enumerees en a: 

1 ° Les capsules dont la matiere explQsible est 
CI decouvert dc:ivent etre solidement emballees, au 
nombre de 1000 au plus, les capsules dont la matiere 

., 
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sztuk były szczelnie pakowane do naczyń blaszanych, 
sztywnych pudełek z tektury lub do skrzynęk 
drewnianych. . 

2. Kapsle strzałowe do amunicji do 1000 s'ztuk 
były pakowane do sztywnYch pudełek z tektury. Pu
d!i!łka muszą mieć nakrywki z zagiętemi brzegami 
i być d obrze związane. Każda skrzynka nie może za
wierać wię~j jak 10 pudełek, wewnątrz zaś musi 
być wyłożona, na grubość 1 centymetra, filcem lub 
innym podobnym materjałem. 

(3) Zapały, wymienione pod c i d, muszą być 
zapakowane do naczyń w taki sposób, aby ni'e mogły 
się przesuwać. 

(4) Waga każdej sztuki, zawierającej zapały, 
wymienione pod a, c i d, nie może przekraczać 100 
k~logramów. 

Do 3. 

(1) Petardy muszą być pakowane do zupełnie 
szcżelnie zamykanych skrzynek, z desęk f:ugowanych, 
grubości przynajmnie j 22 milimetry, spojonych wkręt-

• karni drzewnemi i umieszczonych w drugi'ej skrzynce, 
również szczelnie zamkniętej, ob jętości nie większej 
jak 60 decymetrów sześciennych. 

(2) Petardy muszą być dobrze prz.Jożone 
skrawkami papieru, trocinami lub gipsem lub w inny 
sposób dobrze ułożone zosobna, ąby się nie mogły 
stykać ze sobą lub ze ściankami skrzynek. 

(3) Każda sztuka mus1 być zaopatrzona w na
lepkę, według wzoru Nr. 1. 

Do 4. 
(1) NaboJe do broni palnej muszą być szczel

nie zapakowane w naczynia blas'zane, drewniane lub 
z mocnej tektury tak, aby nie mogły się przesuwać. 
Naczynia te należy umieszczać s,~zelnie rzędami je
dno obok drugiego i jedne nad drugiemi w skrzyniach 
mocnych, s'zczelnych i dobrze zamykanych. Miejsca 
wolne należy tak s.zczelnie wypełniać tekturą, papie
rem, pakułami, wełną drzewną lub wiórami drzewne
mi, które muszą być suche i bez tłuszczu - aby na
czynia nie mogły się w pace przesuwać. 

(2) Waga brutto sztuki nie ID6że przekrac!zać 
tOO kilogramów. 

B. 
Zaświadczenia. Listy przewozowe. 

(1) Na lonty natychmiast palne, wymienione 
pod 1 b musi być w liści~ przewozowym zamieszczo
ne zaświadczenie uznanego przez kolej żelazną wy
syłającą chemika-rzeczoznawcę, że właściwość ma- ' 
terj ału wybuchowego odpowiada warunkom wymie
nionym pod I b, 1 b załącznika I do konwencji mię
dzynarodowej. ZaśW1iadc:zenie chemika nie jest wy
magane, 'e ile dołączono do listu przewozowego w tym
te celu specjalne zaświadczenie właśdwej władzy, 
na które się W tYJD liście należy powołać. 

(2) List przewozowy na zapały słabe, wymie
nione pod 2, powinien zawierać oświadczenie, podpi
sane przez oadwwcę, o oastępu;ąeem brzmieniu: 

explosible est cóuverle, au nombre de 5000 au plus, 
dans des n!citp ients en fer-blanc, des boites en carton 
rigides ou des caissettes en bo;s. 

2° Les pastilles fulminantes pour munitions 
doivent etre solidement emballees, au nombre de 
1000 au plus, dans des boites en carton rigiq,es. Les 
bcdtes doivent avoir un ccuvercle li rebords et etre 
bien ficelees. Chaque caisse doit oonter1ir 10 boites au 
plus eietre revetue li l'interieur soit d'une plaque de 
feutre d'un centimetre d 'epaisseur, soit d'une garni-
ture analogue. I 

(3) Les amOTces enumerees en c et d doivęnt 
etre emballees dans les recipients de fa<;:on qu'aucun 
deplacement ne puisse se produi're. 

(4) Chaque colis contenant des amorces denom
mees en a, c et d ne doit pas peser plus de 100 kilo
grammes. 

En ce qui concerne le 3°. 
(1) Les petards doivent etre emballes dans des 

caisses formees de planches d'au moi'ns 22 mil li
metres d'epaisseur, bi'en jointives, assujetfi.es par des 
vis li bo,is, completement etanches et entourees d'une 
secoude caisse etanche. Celle-ci ne doit pas avo1r un 
volume superieur li 60 decimetres cubes. ' 

(2) Les pelards do,ivent etre soHdement assu
jet1tis dans des dechets de papier, de la sciure de bois 
ou du platre, ou etre bien rang es et isoles les uns des 
autres de telle maniere qu'ils ne pui'ssent entrer en 
contact les uns avec les autres au avec les paroi'S de 
la caisse. 

(3) Chaque colis doit porter l'etiquette du mo
dele n o 1. 

En ce qui concerne le 4°. 
(1) Les carlouches pour armes a leu doivent 

ehe parfaitement assuj etties dans des recipients en 
fer-blanc, en bois ou dans des cartons s oli'des , de 
fa<;:on qu'aucun deplacemenŁ ne puisse se produire. 
Les recipients doivent etre serres les uns li cote des 
auŁres par rangees superposees dans des caisses en 
bois solides, etanches et bien fermees. Les espaces 
v~des doivenŁ etre remplis de carton, de papier., 
d' etoupe, de fibres de bo1s au de copeaux de bois -
le tout exempt d'humidite et de matiere grasse - de 
maniere li eviter toot ballottemenł. 

(2) Le poids brut d'un colis ne doit pas depas-, 
ser 100 kilogrammes. . 

B. 
Altestations. Leltres de voiture. 

(1) Pour les meches detonantes inslanlanees 
denommees sous 1° b, la lettre de voiture doit porter 
une attestat~on d'un expert-chimiste agree par le 
chemin de fer expediteur, certifiant que la natur e de 
'l'explosif est conforme aux condHions enoncees 'sous 
I h, 1° b de 1'Annexe I li la Convention internationale. 
L' attesbtion de l' expert n' est pas necessaire si une 
declarrutioq speciale d'une autorite competente est 
jointe, aux memes Hns, li la lettre de voiture, qui de., 
vra en faire mention. 

(2) Pour les amorces non delonantes denom
me es SOIlS 2°, la lettre de voiture doit porter une at
testation signee de l'exped~teur, qui doit etre aiosi 
coucruel 
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"Podpisany zaświ.adąa , że przesyłka, wymie
niona w nin~ejszym liście przewozowym, odpowiada 
pod względem właściwości i opako~'{ania przepisom, 
zawartym w I b załączn~ka I do konwencji między
narodowej co do zapałów słabych . :1 ,' 
. (3) Co do petard, nadawca qbowiązany jest 
;1:aświadczyć w l iście przewozowym, ~e przesyłka za
pakowana jest według przepisów, zawartych w I b 
załącznika I 'do konwencji międzynar9dowej. 

. (4) List przewozowy na naboje 14o ręcznej bro
ni palnej, wymienione pod 4, powinien zawierać 
oświadczenie, podpisane przez nadawcę; o brzmie-
niu następującem: . 

"Podpisany zaświadcza , że przesyłka, wymie
niona w niniejszym liście przewozowym, odpowiada 
pod względem właścirwości i opakowania przepisom, 
zawartym w I b załączn~'ka I do konwencji między
narodowej co do naboi do ręcznej broni' palnej". 

(5) Oddzielne przepisy ustawowe umawiają
cych się Państw, przez których obszar przewóz ma 
nastąpić, postanClJwiaj ą, czy i jakie mne jeszcze za
~wiadczenia są wymagane. 

C. 
środki przewozowe. 

'.AmunicJa wszelkiego rodzaju musi być pnze
woiona w wagonach krytych. 

D. 
Sposób przewozu. 

Lonty (1) i petardy (3) są od przewozu wyłą
czone jako przesyłki pośpieszne . 

, . 
I c. Materjały zapalające i ognie sztuczne. 

Dopuszcza się do przewO'zu: 
1. M aferjaly zapalajqce i lonfy. 
aj zapałki zwyczajne i inne zapalniki, zapala

jące si'ę przez potarcie, 
bj pałeczki pirotechniczne zapalne jako to : za

pałki ~ ogniem bengalskim, pałeczki z deszczem zło
tym i kwiatowym, ś,wiece czarodziejskie i t. p., 

ej lonty z prochu czarnego, lonty, składające się 
z cienkiego i gęstego węża z rdzeniem z prochu cizar
nego o nieznacznej średnicy; do :nnego rodza ju lon
tów z prochu czarnego zobacz I b 1 a. 

2. Zabawki pirofechniczne, wstqżki zapalne. 

aj Cukierki strzelające , karty kwiatowe, listki 
z papieru kolodjonowego i podobne przedmioty, za
wierające n~eznaczną ilość papieru kqlodjonowego lub 
małe punkciki piorunianu srebra; 

bj groch wybuchowy, granaty piorunujące i in
ne podobne artykuły z piorunianem srebra, o ZCliW'ar
tości! nie więcej nad 1 gram piorunianu srebra na 1000 
sztuk tych przedmiotów; 

ej bomby z konffetti, cylindry Bosko, owoce 
kotyljonowe i iąne podobne przedmioty, zawierające 
nieznac'Zny ładunek bawełny strzelhiczej kolodjono~ 
wej, n~ezbędnej dla wyrzucania nieszkodliwego nabo
ju, jako to: kul z waty, konfetti i t. p.j 

"Le soussigne certifie que l'envoi mentionne dans 
cette lettre de vuiture est conforme, en ce qui concer
ne l,a nature et l'emballage, aux disposi'tions edictees 
sous I b de l'Annexe I a la Convention internationale. 
peur les amorce s non detonantes". 

(3) En ce qui coo:cerne les pefards, l'expeditet,U' 
doit certifier dans la lettre de voiture que l'envoi est 
emballe conformement aux prescrip'ti9ns edicltees 
sous I b de l'Annexe I a la Convention internatipnale . 

(4) En ce qui concerne les cartouche$ pour 
armes a feu portCi tives denommees sous 4°, la lettre 
de voiture dnit porter une attestation signee de l'ex
p editeur, qui dit etre ainsi con<;ue: 

"Le soussi'gne cert!f:e que l'envo~ mentionne 
dans cette lettre de voi ure est conforme, en ce qui 
CO'llcerne la nattlre et l' emballage, aux dispositions 
edictees sous I b de l' Annexe I ci. la Convention inter-

, nationale, a l'egard des cartouches pour armes a feu 
portatives" . 

(5) Les prescriptions legales parti'cul ieręs aux 
Etats contractants sur le terl-itoire desquels doit Mrę 
achemine le transport, determinent les autres aŁtesta
ti;ons qui pourrai'ent encore etre necessalres. 

c. 
Materiel de transport. 

Les munWons de foufe nafure doivent Mre 
transportees dans des wagons a marchaodises cou

. verts. 

D. 
Mode de transport. 

Les meches (10) et les pefards (3°) sont exclus 
'du transport en grande vHesse. 

I c. Inflammateurs et piece s d'artifice. 

Sont admis au ' transport: 
10 Les inflammafeurs et les meches. 
aj Les allurp.ettes ordinaires et autl'es allumet

'tes a fridion. 
b) Les baguettes pyrotechn~ques, telles que: al

lumettes feux de Bengale, bougies-pluie d'or, boqgies
pluie de fleurs, cierges merveilleux, etc. 

c) Les meches de poudre n01re, meches consi .. 
stant en un boyau mince et etanche avecune ame de 
poudre nOQre de bibIe section; en ce qui conęeTQ.e les 
autres meches de poudre noire - meches a combu
stion rapide - voir I b 10 a. 

20 Les articles pyrotechniques . de salon, bandes 
d'amorces . 

a) Les bonbons ftilminants, cartes de f1eurs, lą.
melles de papier-collodion et autres artides similai
res renfermant des quantites tres minimes de papier
col1odion,ou de petits points d'argent fulminant. 

b) Les pois fulm:nants, grenades fulminantes 
et artic1es simdaires contenant du fulminate d'argent. 
Ils ne doivent pas contenir plus d'un gramme ile ful
minate d 'argent pour 1000 pieces. 

cj Les bombes confetti, cylindres Bosco, frwis 
pour cotillons et artic1es similaires, renfermant une 
faible charge de fulmi-coton pour coUndion, destinee 
a chasser une bourre inoffensive, telleque balles d'ou
at e, confetti etc. 

I 
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d) listki zapalne (amorces ), wstążki zapalne, 
wstążki' ,zapalne parafinowane, zawierające treść 
strzelającą z chloranu potasowego lub saletry, z nie
znacznej ilośd fosforu, jako też z siarczku antymonu, 
siarki, cukru mlecznego, ultramaryny, materjałów 
lepiących (dykstryny, gumy) lub z innych podobnych 
materjałów, o zawartości ogólnej nie wi'ęcej, jak 7,5 
gramów treści strzelniczej na 1000 takich przedmio-
tów 1). . 

3. Ognie sztuczne,. 
a) Ognie sztuczne misterne, jako to: rakiety, 

świece rzymskie, fontanny, koła ogniste, słońce i t. p. 

b) Ognie sztuczne drobne i salonowe, jako to: 
żabki, fire crackers, szmer~ele, deszcz srebrzysty 
i złocisty oraz inne tym podobne ognie sztuczne do 
spalania się w ręku. 

c) Ognie bengalskie, pochodnie bengalski'e, sig
nal blue lights i t. p. 

Skład ogni sztucznych normują przepisy nastę
pujące: 

(1) Ognie te nie powinny wywoływać silnego 
wybuchu ani też zawierać mieszanin łatwozapalnych, 
bądź same przez się, bądź przez tarcie, ściśnieni'e lub 
uderzenie. 

Dozwala się : 
do mas, zawierających azotany, oraz do bengal

skich pochodni magnezowych ,doda,wać domies'zkjl 
pyłku magnezowego, nie więcej jak 3 % j 

do małych gwiazdek świetlnych, zawartych 
w ogniach sztucznych, używać mieszanin chloranów 
<> zawartości' chloranu potaso,wego nie więcej jak 40 % j 

rurki, zawierające p~krynian magnezowy i chlo
rany, układać do torebek papierowych. Rurki takie 
jednak muszą być opakowane tak, by nie mogły spo
wodować wybuchu przy uderzeni'U, rzuceniu lub pod
palaniu. 

Innych mieszanin, zawierających fosfor żółty, 
pyłek cynkowy, proszek magnezowy lub chlorany nie 
dOl)W'ala się . 

(2) Przedmioty, wskazane pod a i b, powinny 
s~ę składać głównie z mączki prochowej, zmieszanej 
z węglem, z proszku metalowego (sproszkowanego że
laza lanego, sproszkowanej stali lanej), z blasz,ek alu
minjowych, z glejty i innych proszków mineralnych 
w stanie prasowanym. Zawartość ziarnistego prochu 
czarnego w jednym przedmiode nie może przekraczać 
30 gramów. ' 

'1. Ognie sztuczne sygnałowe, jako to : strzały 
armatnie i t. p., składające s ię ze sklejonej gilzy pa
pierowej, z<wiązanej sznurkiem, zawi'era i ącej nie wię
cej jak 75 gramów prochu ziarnistego z lontem, je
dnak bez zapalnika wystrzałowego. 

Warunki przewozu. 

A. 
Opakowanie. 

(1) ,Do opakowania należy używać mocnych, 
szczelnych i dobrze zamykanych skrzyń drewnianych. 

1) Korki strzelające (Schreckschussmunition, Kna llk or
ke) , których ładunek składa się z chloranu po taso wego i 10-
sforu, wxł.a.czone są z przewozu międzyn ar,adowęgo. 

d) 1) Les amorces explosibles, les bandesd'amqr
ces, les bandes d'amo,rces paraffinees, renfermant UD 
explosif compose de chlorate de potasse au de ,sal
petre, de petites quantites ,de phosphore, ainsi quede 
sulfure d'antim!iJ,ine, de soufre, de sucre de -lait" 
d' outre-mer, d!,agglutinam.ts (dextrine, gomme) au .de 
matieres sim}~ires. On ne peut employer que 7 
grammes 5 decigrammes au maximum d'explosif potU" 
1000 amorces; , 

3° Les preces d'artilice. 
a) Les pieces d 'artifice arHstiques, telles que 

fusees, chandelles romaines, fontaines, roues, soleils, 
etc. ' , 

b) Les petites pieces d'arHice et les feux d'ar: 
tifice de salon, tel s que crapauds, fire crackers, ser
penteaux, plui'es d'argent et d'or, et autres feux 
d'artifice simila~res que l'on brule dans la main~ 

e) Le~ feux de Be,ngale, torches de Bengale, 
dgnal blue lights, etc. . 

La ccmposi!tion des pieces d'artifice est g'oumise 
aux prescriptions suivantes: 

(1) Les piec~s d' artifice ne doivent pas pouvoir 
produire de forte explosion, ni contenir aucun melan
ge capable de s'enflammer aisement, soit spontane
ment, so~t par fri'ction, compression ou percussion. 

Sont admis: 
dans les melanges ~e nitrates et pour les Łor- , 

ches de Bengale au magnesium, une addition de 3 % ' 
au plus de poudre de magnesiumj 

dans les petites etoile.s -qUi:! ren ferment les 
pieces d'artiHce, des melanges de chlorates conŁe
nant jusqu'ił. 40 % de chlorate de potassej 

des tubes contenant du picrate de magnesie et 
des chlot:ates, et refermes dans des douilles en pa
pier. Mais ces tubes ne doivent pas pouvoir detoner 
par choc, percus~ion ou inflammati'on. 

Ne sent pas admis les autres melanges renfer
mant du phosph<lTe jaune, de la poussiere de zinc, de 
la pGudre de magnes; um eu des chlorates. 

(2) Les pi'eces en'-lmerees en a et b doivent se 
composer essentiellement de pulverin, melange avec 
du charban, de poussi'ere metallique (poussiere de 
fcnte de fer . de fonte d'acier), de pailleUes d'alumi
nium, d'oxyde de plomb et autres poussieres minerales 
ił. l' etat comprime. Chaque piece isolee ne peut con
tenir plus de 30 grammes de poudre noi'Te grenee. 

4° Les pieees d'artilice pour signaux, telles que 
coups de canon, etc., se composant d 'une douille de 
papier collee, entouree de ficelle, ' et contenant 75 
grammes au plus de poudre grenee avec meche, malS 
sans detonateur. ' 

C()nditions de transport. . 

A. 

Emballage. 

(1) L'emballage doit ehe fait dans des caisses 
en bois solides, etanches et bien fermees. Pour les 

l) Sont exclus du transport interna tional, les bouchons 
lulminan ls (Sckeckschussmunition, Knallkork~) dont la char
ge e~f composee de chlorate de potasse et de phosphore 
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De 'przedmiotów, wymieńionych pod 1 a, można uży
wać -'także mocnych naczyń blaszanych. Do przed
mf.Mów, 'wymienilOnych pod 2 b do d , 3 i 4, skrzynki 
powinny ' się składać z desek fugowanyoh, spajanych 
z -sobą zapomocą wyrzynanych wczepów lub listew. 
Pokrywy skrzynek dhi. przedmiotów, wymienionych 
pod ' 2, poWinny być zamykane zapomocą śrub. Gru
bość desek do przedmiotów, wymienionych pod 2 b do 
d, 3 i 4, nie może być mni'ejsza niż 18 milimetrów; 
skrzynki należy wyłożyć dobrym i trwałym papie
rem, zamiast którego można użyć do wykładania ar
kuszy cynkowych. Skrzynki, przeznaczone do przed
miotów, wymieni~:mych pod 1 c, powinny być sp c:rzą
dztm~ stosownie do dwóch ostatnich przepisów. 
" ,. (2) Przedmioty, niżej wymienione, należy przed 
timieszczeni'em w skrzynie, dobrze opakcwać w spo
sób następujący: 

. aj przedmioty, wymienione pod 1 a, 2 a i 2 c 
w mocny papier pakowy lub trwałe pudełka; 

b) przedmioty, wymienione pod 1 b 
w pudełka owijane w papi'er po 10 do 12 sztuk; 

, ej przedmiGty, wymienione pod 2 b 
W skrzynki drewniane lub mocne pudełka. tekturowe, 

' owinięte papierem, z zawartością nie więcej niż 1000 
sztuk, przyczem, dla zabezpieczenia od wstrząśnień, 
należy przedmioty te dobrze przesypywać trocinami; 

dj przedmi'oty, wymienione pod 2 d: 
aj listki zapalne w mocne pudełka tekturo
we, z których każde może 'zawierać nie wię
cej niż 100 kapsli; po 12 pudełek listków za
palnych należy zawi j ać w papier i: następni e 
po 12 sztuk tak zawini ętych pakietów łączyć 
w' oddzielne paczki, owinięte papierem ; 

~) wstęg~ zapalne zwyczajne i parafinowa
ne można pakować w sposób wskazany 
w punkcie poprzednim lub też w cylindrycz
ne puszki blaszane z denkami szczelnemi, 
nakładanemi od góry i ,od dołu, Każda pusz
ka może zawierać najwyżej 12 zwojów wstę
gi po 50 kapsU każdy; puszki należy łączyć 
w oddzielne paczki, nie więcej ponad 30 
sztuk, owi jane papierem; 

ej przedmioty, wymienione pod 3 
w mocne pudełka tekturowe lub skrzynki: drewniane; 
co do przedmiotów, wymienionych pod c tej samej 
liczby, dopuszczalne są także worki papierowe; ognie 
zaś sztuczne m~sterne, większych rozmiarów, należy 
pakować w okładki papier owe, jeżeli mie jsce zapa
lenia nie jest przykryte osłoną papierową; ' w obu 
przypadkach należy zabezpieczyć masę zapalną przed 
rozsypaniem; 

f) przedmioty, wymi'enione pod 4 
w mocne pudełka , w których ognie sygnałowe po
winny być ułożone ściśle w trocinach lub innym ma
terj ale podobnym tak, . by sztuki oddzielne nie mo
gły stykać z sobą. 

(3) Opakowanie wewnątrz skrzyń po'winno za-: 
bezpieczać poszczególne sztuki przed poruszaniem. 
Przedmioty, wymienione pod 2 b do d, 3 i 4, powinny 
być ~apakowane szczelnie, wolne mi'ejsca należy wy-

objets ' denommes sous 1° a, on peut aussi employer 
des recipienłs en fer-blanc solides. Pour les obje ts 
denommes sous 2° b a d, 3° et 4°, 1es caisses serońt en 
p1anches rainees; leurs aretes seront assemblees 
ci. dents ou au moyen de couvre-joints. Pour 1es objets 
denommes sous 2:', les couvercles des caisses doivent 
etre assujettis au moyen de vis. P aul" les objets de
nommes sous 2" b a d, 3° et 4", les c.aisses serant faites 
en planches de 18 millimetres au moins d'epaisseur; 
l'interieur sera entierement tapisse de bon papier re
sistant; le papier peut aussi etre remplace par une 
garniture interieure en zi11c mince. Les caisses' de
stinees aux objets denommes sous 1" cdoivent etra 

_ conformes ci. ces deux dernieres prescriptions. 
(2) Les artides ci-dessous enumeres doivent, 

avant d' etre ranges dans 1es recipients, etre solide
ment emballes comme suit: 

aj ceux des l " a, 2" a et 2° c 
dans du papier d'emballa2e fort ou dans des boites 
solides; 

b j ceux du, l Ob 
dans des boitE;s, reunies ensuite par paquets de 10 
ci. 12 boites, enveloppes de papier; 

ej ceux du 2° b 
dans des caissettes en bois ou dans de fortes boites 
en carton, entourees de papier, dont chacune ne doit 
pas ren fermer plus de 1000 pieces; elles doivent etre 
immobilisees au moyen de sciure de bois; 

d) ceux du 2' d 
, IlJ les amorces exp10sibles, dans de forte,s 

boites en carton dont chacune ne doit pas 
renfermer plus de 100 amorces . Ces boi
tes d'amorces seront reunies au nermbre 
de 12 en un rouleau, et 12 rouleaux seront 
lies en un paquet solide, enveloppe de 
papier d'emballage; 

~) les bandes d'amorces et les bandes d'amor
ces paraffinees, soit comme il est dit sous 
a, soit dans des cylindres en fer-blanc 
portant aux deux extremites ,des couver
cles hien emboites. Chaque cylindre con
tiendra au plus 12 bandes enroulees, 
portant chacune 50 amorces. Ces boites 
seront reunies au nombre de 30 au plus 

. en un paquet &olide envelappe de papier 
d'emballage; 

eJ. ceux .du 3° 
dans de forte s boites en carton ou dans des caissetŁes 
en boi's ; les objets denommes sous c du 3° peuvent 
aussi elre emballes dans des sacs en papier; les feux 
d'artifice artistjques de · grandesdimensions doivent 
etre emballes dans du papier si! leur point de mise de 
feu n'est pas revetu d'tłne coiffe en papier; dans les 
deux cas on doit empecher 1e tamisage; 

fj ceux du 4' 
dans de fortes boites, dans lesquelles les pleces d'ar
Hfice pour signaux doivent etre solidement assu
jetties, 1es differentes pieces etant separees les unes 
des autres par Qne forte couche de sciure de bois ou 
de matiere analogue. 

(3) Les paquets ne doivent pas pouvoir se de
placer dans les recipiehts. Pour les ob-jets ,€lenom? 
mes sous 2° b a d, 3° et 4°, les vides de la caisse ex
terieure doivent etre bien rempl is avec des matieres 
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pełniać szclielnie odpowiednim materjałem pakun
kowym suchym (wełna drzewna, papier i t. p.). Wil
gotnego siana, pakułów i t. p. przedmiotów, któreby 
mogły same się zapalić, nie wolno do tego używać. 
Większe przedmioty p irotechniczne (transparenty) 
należy dobrze umocować w skrzyni. 

(4) Na opakowaniu zewnętrznem należy wypi
sać wyraźnie i trwale zaJWartość skrzyni, na opako
waniu zaś, zawierającem artykuly, wymienł'one pod 
2 b do d, '3 i 4, nadto dokładny adres wysyłającego. 

(5) Waga brutto jednej skrzyni z artykulami, 
wymienionemi pod 2 b do d, 3 i 4, nie może przekra
czać 100 kilogramów, ogólna zaś waga masy palnej -
20 kilogramów, dla ogni sztucznych zwykłych, i 25 ki
logramów, dla drobnych ogni s'ztucznych i ogni sztucz
nych salonowych; ogólna iW.aga prochu ziarnistego, 
wchodzącego w skład ogni sztucznych zwykłych, 
drobnych , ogni sztucznych i ogni sztuczn.ych salono
wych, nie może przekraczać 2,5 kilogramów, waga zaś 
ogólna materjału wybuchowego do listków zapalnych, 
nie może przekraczać 7 kilogramów. 

(6) Każda sztuka musi być zaopatrzona w na
lepkę według wzoru Nr. l, z wyjątkiem sztuk, mi:e-: 
s:rezących przedmioty, wymienione pod 1. 

B. 
Inne przepisy. 

, (1) Zapałki, wymienione pod 1 a, w ilościach do 
's kilogramów, zapakowane według przepi'sów, za
wartych w ust. A, mogą być łączone w jedną sztukę 
z innemi przedmiotami (z wyjątkiem materjałów, wy
mienionych w niaiejszym załączniku pod I a, I b, I c, 
II i III). 

(2) Nie wolno ładować do jednego wagonu lon
, łów (1 c) oraz listków zapalnych (2 d) wraz z materja
łami wybuchowemi i zapalającemi: się. 

(3) Przewozić należy tylko W wagonach 
krytych. 

(4) Nadawca obowiązany jest w liście przewo
zowym na przedmioty, wymienione pod 2 b do d, 3 
i 4, zamieścić oświadczenie, że rodzaj ich i opakowa
nie odpowiadają wymaganiom przepisów, zawartych 
w ustępie I c załącznika I do konwencji międzyna
rodowej. 

C. 
Sposób przewozu. 

Ognie sztuczne (3) i ognz'e sztuczne sygnałowe 
(4) są wyłąozone z przewozu jako przesyłki po
śpieszne. 

I d. Gazy zgęszczone, skroplone i rozpuszczone pod 
, ciśnieniem, 

Dopuszcza się d,~ przewozu wymienione niżej 
gazy zgęszczone, skroplone i rozpuszczone pod ci
śnieniem: 

a) Gazy zgęszczone: 

1. Kwas węglowy; 
~. r:;az wodny, gaz świetlny, ~az mieszany (gaz 

olej owy z domieszką acetylenu nie więcej 
niż 30% li 

d'emballage appropnees et seches (Hbres de bois, 
papier, etc.). Le foin humide, l'etoupe ou d'autres ma
tieres sujettes a l'inflammation spontanee ne doivent 
pas etre utilises. Lorsqu'~l s'agit de grands decors 
pour feux d'artifice (transparents), ił suffit de les 
fixer solidement dans le recipient. 

(4) Les recipients exterieurs doivent porter en 
caracteres bien apparenŁs et durables l'indication de 
leur contellU et, en outre, pour ceux qui figurent sous 
2° b a d, 3° et 4°, l'adresse exacte de l'expćditeur. 

(5) Le poids brut d'un colis renfermant d~s objels 
mentionnt2s aux 2° b a d, 30 et 4°, ne dou.! pas exceder 
100 kilogrammes, le poids total des matieres inflam
mables 20 kdogrammes pour les pieces d'artifice or
dinaires et 25 kilogrammes pour les petites pieces 
d 'artifice et les feux d'artifice de salonj le poids to
tal de la poudre grenee qut entre dans la composition 
des pieces d' arififice ordinaires, des petites pieces 
d 'artifice et des feux d'artiHce de salon ne doit pas 
exceder 2,5 kilogrammes, et le poids to,tal d' explosii 
pour les amorces explosibles ne doit pas exceder 
7 kilogrammes. 

(6) Chaque colis doiil: porter l' etiquette du mo
dele nO 1, a l 'exception des colis renfermant des 
objets du 1\ 

B. 
Autres dispositions. 

(1) Les allumetfes denommees sous 1" a, par 
quantites ne depassant pas 5 kilogrammes, emballees 
conformement aux dispositions du chapitre A, peu
vent etre reuntes en un seul colis avec d'auŁres objets 
(a l'exception des matieres denornmees sous I a, I b 
et I c, II et III de la presente Annexe). ' 

(2) Les meches (10 c) et les amorces (2° d) ue 
doivent pas etre chargees dans un meme wagon avec 
des explosifs ou avec des matieres inflammables. 

(3) Le transport doit etre effecŁue dans des 
wagoRs couverts. 

(4) En ce qui concerne les arficles denommes 
sous 2° b a d , 30 et 4°, l'expediteur doit certifier dans 
les lettres de voiture que la nature de l'envoi et l'em
ballage repondent aux prescriptions enoncees au I c 
de l'Annexe I a la Convention internationale. 

c. 
Mode de transport. 

[es pzeces d'artifice (30) et les pleces d'artifice 
pour signaux (4°) sol1t exclues du transport en grande 
vitesse. 

I d. Gaz comprimes, liquefies et dissous sous pression. 

Sont admis au transport les gaz comprimes, li
quefies et dissous sous pressiQn ci-apres denommes; 

, 
a) Gaz comprimes: 

1° L'acide carboni:que,' 
2° Le gaz a l'eau, le gaz d'eclairage, le gaz 

mixfe (gaz d'buile ne conwnant pas plus de 
30% d 'acetyU:ne) j 
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3. Gaz olejowy (gaz tłusty); 
4. Tlen , wodór, azot, gaz kopalniany (metan), 

powietr ",:e zgęszczone, gazy rzadkich metali 
(argon, neon, helium, ksenon, krypton) i 

h) Gazy skroplone: 

5. Kwas węglowy, gaz olejowy, podtlenek azo
tu, etan; 

6. Amoniak , tlenochlorek węgla (fosgen); 

7. Chlor bezwodny, kwas siarkawy, czterotle
nek azotu ,' 

8. Chlorek metylu, chlorek etylu, eter metylo
wy, metylamin, etylamin; 

9. Powietrze ciekle, tlen skroplony,' 

c) Gazy rozpuszczone pod ciśnieniem: 

10. Amoniak rozpuszczony w wodzie w rozczynie 
ponad 25% i nieprzekraczającym 50 % ; 

11. Acetylen rozpuszczony w acetonie wchło
nięty w masę porowatą. 

Warunki przewozu. 

A. 
Rodzaj naczyń. 

aj O ile w załączniku nini'ejszym niema prze
pisów co do wyrobu, rodzaju i jakości na
czyń metalowych dla gazów zgęszczonych, 
skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnie
n~em, należy stosować odnośne przepisy 
w przewozie wewnętrznym Państwa, z któ
rego one pochodzą; 

bj Dla powź:etrza ciekłego i tlenu skroplonego 
należy używać: 
et) szklanych naczyń o ścianach podwójnych, 

z próżnią między niemi, 
Naczynia te muszą być obłożone Hl

cem i zamknięte zatyczką filcową w ten 
sposób, by dla uniknięcia znaczniejszego 
ciśnienia wewnątrz, nie przeszkadzały 
ulatnianiu się nadmiaru gazów, zapobie
gając jednakże wyciekaniu zawartości. 
Zatyczka fiilcowa musi być umocowana 
na naczyniu tak, aby nie rozluźniała się 
przy przechylaniu lub przewracaniu na
czynia. Każde naczynie pojedyńcze lub 
kilka naczy!l razejll musi być zabezpie
czone od uderzenia zapomocą kosza dru
cianego lub innego podobnego przyrządu 
niewywrotnego. Kosze te lub inne naczy
nia należy umieśc ić w skrzyni'ach meta
lowych lub drewnianych, obitych we
wnątrz blachą, otwartych u góry, lub 
przykrytych tylko siatką drucianą, wie
kiem dziurkowanem, bądź też w ilnny po
dobny sposób. Skrzynie metalowe lub 
skrzynie drewniane muszą być w dolnej 
swej, części szczelne przynajmniej do ta-

3° Le gaz d'huile (gaf: riche); 
4° L' oxygene, l'hydrQgene, l'azote, le protocar

bure d'hyc1rogene (grisou, methane), tair, 
les gaz rares (argon, neon, helium, xenon, 
crypton) i 

b) Gaz liquefies: 

5° L'acide carbonique, le gaz d'huile, Ze proto
xyde d'lizote, l'ethane; 

6° L'ammoniaque, . /'oxychlorure de carbone 
(phosgelle) ; 

7° Le chlore exempt d'humidite, l'acide sulfu
reux, le tetroxyde d'azote; 

8" Le chlorure de methyle, le chlorure d'ethyle, 
tether methylźque, le methylamine, tethy
lamine; 

9" L'azr liquide, l'oxygene liquide; 

c) Gaz dissous sous pression: 

lO" L'ammoniaque dissoufe dans de l'eau, en 
concentrations superieures a 25 % et ne de
passant pas 50 % ; 

11" L'acetylene (iissous dans de racetone et ab
sorbe par des matieres poreuses. 

Conditions de transport. 

A, 

Nałure des recipients • 

. ad Dans la mesure OU elles ne sont pas speCl
fieesdans la presente Annexe, les conditions 
de fabrication, de nature et de qualite de 
metal, auxquelles doivent satisfaire les re
cipients des gaz comprimes, liquefies et di's
sous sous pression, sont celles qui sont exi
gees pour la circulation a l'interieur de leur 
pays d'origine. 

bj On emploiera paur l'ai, Uquide et l' oxygene 
liquide: 
et) Des bouteiHes en Verre a double paroi, 

dans laquelle on a fait le vide. 
Elles doivent etre entourees de feutre 

et fermees par un bouchon de feutre · per
mettant l'echappement des gaz sans pro
duire a l'interieur une forte pressi,on, 
mais empechant l' ecoulement du liquide. 
Ce bouchon de feutre doit etre fixede ma
niere a ne pouv'Oir se deplacer si la bou
teille perd l' equilibre ou est renversee. 
Chaque bouteille ou plusieurs bouteilles 
reunies doiiVent etre prategees contre les 
chocs par une corbeille ~n fil de fer ou 
un autre recipient analogue reposant fi
xement sur l~ sol. Ces corbeilles ou autres 
recipients doivent etre places dans des 
coffres met,alli'ques ou dans des caisses 
en bois revetus icnterieurementde tóle, 
ouverts en haut ou simplement garantis 
a leur partie superieure par un treillis en 
fil de fer, un c.Q1Jvercle perfore au tout 
autre mode de pretectiQn analogue. Les 
coffres metalliques ou les caisses en bois 
doivent etre completemeDJt etą.nches dans 
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kiej ' wysokości, ,by w razie rozbicia się 
naczyń, płyn nie mógł wyciekać naze
wm)rz. Do skrzyń nie można wkładać 
pakunkowych materjałów łatwo zapal
nych; dopuszczalne są jednak materjały 
takie, jak filc lub wełna; 

~) naczyń z innego materjału. 
N aczyń z innego materj ału można 

używać tylko takich, które nie przepu
szczają ciepła, nie pckrywają się r,osą 
ani szronem. Przepisy dotyczące zamy
kania naczyń szklanych, wymienionych 
p od a), obowiązuj ą analogiczni'e także co 
do tych naczyń. 

eJ Naczynia, przeznaczone dla roztworów ace
tylenu w acetonie, muszą być sporządzone 
z giętkiego żelaza zlewnego (Flusseisen), 
z giętkiej stali lub z innego materjału po
dobnego pod względem twardości, elastycz
ności i rozciągalności (lecz nie z miedzi'). 
Należy je wypełniać równomiernie rozłożo
ną masą porowatą, tak przygotowaną, ażeby 
nie tworzyły si'ę w niej zagłębienia pod wpły
wem temperatury 50° C, lub wskutek wstrzą
śnień podczas przewozu. , Masa ta, jako też 
rozpuszczalnik, n ie powinny wywierać żad
nego na sieb:e działania chemi'cznego ani też 
na metal , z którego naczynie jest sporządzo
ne. Żadna z części metalowych, które doty
kają bezpośrednio r oz,tworu acetylenu, nie 
może być sporządzona z miedzi lub miesza
niny, zawierające j wi ęcej niż 70 % miedzi. 
N ormalna ilość rozpuszczalnika w naczy
ni'ach musi być taka, ażeby zwiększanie się 
objętości przez wchłon:ęcie acetylenu pod 
ciśnieniem, przy napełnianiu naczynia, pozo
stawała wolna przestrzeń, odpowiadająca 
co najmni'ej 15 % objętości wody, jaką na
czynie może pomieścić. Przestrzeń ta obli
czona jest na pojemność masy porowatej, 
wypełniaj ącej naczynia. Napełnienie acety
lenem winno odpowiadać ciśnieniu w naczy
niu nie wyższemu jak 15 kg/cm2

, przy tempe~ 
raturze 15° C. 

B. 
Badanie urzędowe naczyń. 

(1) Naczynia z żelaza zlewnego, ze słali lub 
miedzi, przed oddaniem ich do użytku, muszą być 
poddane próW'e ciśnien i a hydraulicznego przez rze
czoznawcę, upoważnionego przez właściwą władzę. 
Naczynia do przewozu roztworów acetylenu należy, 
przed ich oddaniem do użytku, zbadać także pod 
względem jakości masy porowatej i dopuszczalnego 
napełnienia rozczynniki'em (z,obacz A, c). 

(2) 'Przy próbie hydraulicznej ciśnienie we
wnętrzne p owinno wykazać: 

aj dla gazów zgf?szczonych - półtorakrotne 
przy napełnianiu ciśnien ie, które nie może 
przekraczać dopuszczalnych granic, wyka
z,anych pod D (zobacz niżej). Ciśnienie prób-

la parti'e inferieure jusqu'a... une hauteur 
suffisante p our que, en cas d~ bris des 
bouteiUes, le li:quide ne puisse s:e repandre 
a l'exterieur. Les coffres et les ,caisses 
ne renfermeront aucune matiere d'embal
lage facilement inflammable; les maiieres 
telles que le feutre et la laine sont ad
mises. 

~) Recipi~nts oonstitues d'autres matieres. 
lIs ne peuvent etre employes qu'a la 

condition d'etre proteges contre la trans
mission de chaleur, de maniere a: ne pou
voir se couvrirde rosee ni de givre. Les 
prescriptions edictees sous a) OO!Ilcernant 
la fermeture des bouteilles en verre sont 
applicables par analogie a ces recipients. 

ej Pour les solutions d'acelylene dam racelone 
les reoipients seront en Jer fondu (Flussei
sen) d aux, en acier doux cu en une substance 
semblable quant a la durete, iL l' elasticite et 
quant a la dilatation (mais non pas en cu
ivre). Ils seront remplis d'une substance 
poreuse, egalement repartie, et telle qu'il ne 
puisse s'y produire aucune cavite sous l'in
fluence d'une temperature de 50° centigrade 
ou des chocs pendant le transport. Cette 
mass e, ni le salvant ne devront avoir aucune 
action chimique l'un sur l'autre, ni sur le me
tal conS'tituant le recipient. Aucune piece 
metallique en contact direct avec l'acetylene 
dis sous ne pourra etre etablie en cuivre ou en 
alliage contenant plus de 70 % de cuivre. 
Dans les reoipients, la quantite normale de 
solvant doit etre tell e que l'augmentation de 
volume qu'il subit en absorbant racetylene 
a la pression de charge laisse a l'interieur 
de la masse poreuse un volume libre egal 
a 15 % au moins de lacapadte en eau du 
recipient; la . charge en acetylene doit etre 
telle que la pression finale de remplissage, 

, a la temperature de 15° C, ne dep,asse pas 
15 kg/cm2

• 

B. 
Epreuve oiiicielle des recipients. 

(1) Les recipients en fer fondu, en acier ou en 
cuivre doivent, avant leur emploi, etre soumi's, de la 
part d'un expert autorise par les aukrites corn,pe
tentes, a une epreuv~ de pressio!Il hydraulique. Les 
recipients desLnes au transport des soluti'ons d'ace
tylene doivenrŁ en outre, avant leuremploi, etre exa
mines en ce qui concerne la nature de la matiere po
reuse et de la · ql,lantite du solvant admissible 
(voir A, c). . 

(2) La pression · interieure a faire supporter lors 
de l'epreuve de pression hydraulique doH comporter: 

aj Pour les gaz comprimes, une fols et demie la 
pression de chargement, laquelle ne doirŁ pas 
depasser les ' limHes ąutorisees en D (voir 
plus 10il11). 'La pression d' epreuve doit de-
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;r 
ne musi przewyższać cIsmenie naładowani!a 
co najmniej o 5 kilogramów na 1 centymetr 

' kwadratowy; 
, . bl dla gazów skroplonych, wymiienionych pod 

l ' , ' 

" 

5, 6, 7 i 8, mianowicie: 

kwasu węglowego • 250 kg/cm2 

gazu olej owego 
podtlenku azotu 

• 250 " 
• 250 ." 

etanu 120 " amoniaku 35 " 
tlenochlorku węgla (fosgenu) , 15 " 
chloru ' . 30 " 

. kwasu siarkowego 15 " 
czterotlenku azotu 30 " 
chlorku metylu 20 " 
chlorku etylu 10 " 
eteru metylowego 20 " 
metylaminu 14 " 
etylaminu . . . . 10 " 

ej dla gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem: 
ą,cetylenurozpuszczonego wace-

tonie ' . 60 kg/cm' 
dla amoniaku rozpuszczonego pod 

ciśnienem 
. w rozczynie 30 % (30 części amo

niaku, 70 częśc,i wody) . 

w rozczynie 40 % (40 części amo
niaku, 60 części wody) 

w rozczynie 50 % (50 części amo-

6 " 

8 
" 

niaku, 50 cz,ęści wody) . 12" 
(3) Próba ciśnienia winna być wznowiona: 
aj dla naczyń, przeznaczonych do przewozu 

chloru, czterotlenku azotu, kwasu siarkowe
go, tlenochlorku · węgla, chlorku metylu 
i chlorku etylu, co dwa lata; 

b j dla naczyń, przeznaczonych do przewozu in
nych ga3ów zgęszczonych lub skroplonych, 
co 5 lat; 

ej dla naczyń do amoniaku rozpuszczonego pod 
ciśnieni:em , co 5 lat. 

(4) Naczynia, służące do przewozu acetylenu 
rozpuszczonego, podlegają sprawdzaniu, co lat 10. 
Sprawdzanre takie winno dotyczyć przynajmniej 
stanu zewnętrznego naczyń (działanie rdzy,dyforma
c je) i stanu masy porowatej (rozluźni'enie, opadnię

·'cie). Ponadto należy dokonywać prób sondowania 
przez rozcięcie odpowiedniej ilości naczyń i staranne 
zbadanie wnętrza, zarówno co do tworzenia się rdzy, 
iak i żmian, zaszłych w 'materjale naczyń, .oraz w ma
śie porowatej. 

P rzy przewozie naczyń, napełnionych acetyle
nem rozpuszczonym, należy dołączyć do listu prze
wozowego zaświadczenie właściwego urzędu w , kra

"jti, skąd wysłano naczynia, iż przewóz ich w kraju 
tymjest dozwolony. 

(5) Dokonywanie próbnego ciśnienia hydrau
licznego odbywać się powinno w ten sposób, ażeby 
zwiększenie ciśnienia nie tworzyło się gwałtowni'e. 
N aczynia musza wytrzymać próbne ciśnieni'e bez sta-

bj 

ej 

passer de 5 kilogrammes par centimetre car-
re au moins ' lą press:on de chargement; 

P our les gaz liquefies denommes sous 5°, 6°, 
7° et 8°: 

Acide earbonique . 250 kg/cm' 
Gaz d 'huile 250 
Protoxyde d' azote 250 
Ethane 120 
Ammoniaque 35 
Oxychlorure de carbone (pho-

sgene) 15 
Chlcre 30 
Aci'de sulfureux 15 
T etroxyde d 'azote . 30 
Chlorure de me'thyle . 20 
Chlorure d' ethyle 10 
Ether methylique 20 
Methylamine -. 14 
Ethylamine 10 
P our les gaz dissous s,ous pression: 

Acetylene dissous dans I'acetone 60 
Ammoniaque dissoute sous pression 

a raison de 30 % (30 parti'es 
d'ammoniaque, 70 par ties 
d'eau) 6 

a raison de 40 % (40 parties 
d'ammoniaque, 60 parties 
d'eau) 8 

a raison de 50 % (50 parties 
d'ammoniaque, 50 parti~s 

" 
" 
" 
" 

'" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

. d'eau) 12 " 
(3) L' epreuvede pression doit etre renouvelee: 
aj tous les 2 ans pour les r ecip.ients destines au 

transport du chlore, du fetroxyde d'azote, de 
l'acide sulfureux , de l'oxychlorure de car
bon e, du chlorure de mefhyle et du chlorure 
d'ethyle,' 

bj łous les 5 ans pour les r ecipients destines au 
transport des autres gaz comprimes ou li
quefies; 

ej tous les 5 ans pour les r ecipients d'ammo
niaque dissoute sous pression. 

(4) Les recipients servant au transport d'ace
tylene dissous doivent faiTe tous les 10 ans l'objet d'un 
examen. Cet ex amen devra tout au moins comprendre 
l' etat exterieur des recipients (effets de la rouille, de
farmati'Ons) et l'etat de la mass e de remplissage (re
lachement, affaissement). En outre, 1'0n doit prati
quer des sondages consistant a decouper un nombre 
raisonnable de r ecipients et a en examiner l'interieur 
avec so~n, tant en ce qui concerne la roui'lle qu'au 
point de vue des modifications survenues dans la ma
tiere qui les compose et dans la masse de remplissage. 

Pour le transport de recipients d 'acetylene dis
sous, la lettre de voiture doit etre accompagnee d'tine 
a'ttestation de l'Office competent du pays d'expedi
tion des recipients, aux term es de laquelle ceux-ci 
sont admi's au transport dans ce pays. 

(5) En protedant a l' epreuve de pression hy
draulique, ił faut faire en sorte <iJ.ue l'augmentation de 
pression se fasse sans a-coup. Les recipients doivent 
supporter la pression d' epreuve san s subir de defor-

• 

.j 
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'" 
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łego utracenia swej formy i szczelności. Dla upew
nienia się o tern należy sprawdzi'ć, czy wskazówki 
man ometru, użytego do kontroli przy próbie ciśnie
nia, pozostają niezmi~nne w ciągu co najmniej minuty. 

C. 
Zaópatrzenie naczyń (wentyle, napiiY). 

(1) Naczynia, służące do przewozu gazów zgę
szczonych, skroplonych lub rozpuszczonych pod ci
śnieniem (z wyjątkiem powietrza oiekłego ~ tlenu 
skroplonego ), powinny mi eć przynajmniej j eden weno. 
tyldo napełnianva i opróżniania . Dla roztworów ace
tylenu . (11), części metalowe wentyli, mające stycz
ność z gazem, nie mogą zawierać więcej niż 70% mie
dzi. Dla gazu olejowego i gazu mieszanego zamiast 
wentyli mogą być użyte zatyczki metalowe do wkrę
cania j muszą one jednak zamykać naczynie tak 
szczelnie, aby zawartości jego nie można było rozpo
znać po zapachu. 

(2) Na naczyniach należy umieszczać napisy 
• widoczne i trwałe, oznaczające: 

aj dla wszystkich gazów: 
a) nazwę gazu, wymienienie wytwórcy lub 

właśc : óela, oraz numer porządkowy na
czynia j 

~) wa.gę próżnego naczynia wraz z przyrzą
dami (wentylem, zatyczką metalową i t. 
p., za wyjątkiem osłony ochronnej); 

I ) wysokość ciśnienia podczas próby; 
fi ) dcttę ostatn i'ego badania i pieczęć rzeczo- , 

znawcy, który przeprowadził badanie; 

bl dla gdZów tgl?szczonych lub rozpuszczonych 
pod ci:inienfem: 

wysokość dopuszczalnego ciśnienia [zo
bacz D (1)]; pozatem na naczyniach z ace
tylenem rozpuszczonym w acetoni'e, 
ogólną wagę: naczynia próżnego (:wbacz 
wyże j litery a, ' ~), masy porowatej i do
pusżczalnej dla naczyni'a ilości acetonuj 

ej dla gazów skroplonych: 
najwyższą mopustezalną dla napełnienia 
wagę ładunku. 

D. 
Napełnianie naczyd. 

(1) Najwyt8ze dopuszczalne ciśni'enie zawarto' 
se! I1l1czyd, słu~ących do przewozu gatów zgęszczo
nych W temperaturze spr&wadzonej do 15° C okre
ś'll się : 

dla kwasu w~glowe~(') w formie gazu 20 kg/cm2 

l. gazu mieszanego (gazu olejowego, Za
wIerającego nie więcej jak 30% ace-
tylenu) i gazu wodnego 10 fi 

" gazu olejowego (gazu tłusteg0) . 125 l' 
" tlenu wC'dbtu, gazu św etlne .~o, az~-

tu, gazu kcp:llnianego (Ih!:tatw) , po-
wietrz,a zgę!lzczonego i gazów rzad-
kich metali ~ • 200 Ij 

maHon permanente ou des fissures. AHn de pouvoir 
s'assurer qu'a la pression d 'epreuve il :ne se presente 
pas des fissures ou des deformations permanentes, 
l'indication du manometre de contróle devra rester 
constante au mo~ns pendant une minute. 

C. 
Equipemelit des recipients (soupapes, inscriptions). 

(1) Les recipi'ents servant au transport des gaz 
comprimes, li'queLes oudissous sous pression (a l'ex
ception de l'air liquide et de l'oxygene li:qu:de) doivent 
etre munis d 'une soupape au moins pour le remplis
sage et la vidange. S'il s'agi,t de soluiions d'acetylene 
(11 0), les parties metalliques de la soupape en con
Łact avec le gaz ne doivent pas conŁenir plus de 70 % 
de ouivre. Pour le gaz d'huile et le gaz mźxle, ,on peut 
employer au Heu de ~oupapes des bouchons metal
liques visses; ceux-ci doivent fermer assez bien pour: 
que l'odeur du ccmtenu du recipienrŁ ne puisse se 
faire sentir. 

(2) Lesreci'pients doivent porter en caracteres 
bien apparents et durables les inscriptions sui'Vantes: 

a) pour tous les gaz: 
(1.) le nom du gaz, ladesignation du fabricant 

. ou du proprietaare ainsi qu'un numero 
d ' ordre du rec ipient: 

~) le poids du r ecipient vide, y compris les 
accessoires (soupape, bouchon metalli'que, 
etc., a l'excepŁLGn de la chap e de pro
tection) ; 

I) la pression d 'epreuve; 
o) la date de la derniere epreuve et la poin

«on de l'expert qui a procede a cette 
operation. 

b) pour les gaz cOmprimes ou dissous sous ; 
pression: . 

la valeur de la pression de chargement ' 
autor~see [voir D (1)]; en outre, pour les 
recipienŁs d'acetylene dissous dans l'ace
tone, le poids total du recipient vide (voir 
ci-des sus lettre a ~ ) , de la tnasse absor
bante et de l'acetone pouvaht etre admis 
dans le redpient. 

ej pour les gaz liquefies: 
le maxi'mum dę .charge admissible. 

D. 
Remplissage des rec:ipients. 

(1) La pression de chargement maximum ad
missible pour les recipients servant au transport des 
gaz comprimes comparte a une temperature r,am~ne0 
a 15° centigrade: 
pour l'acide carbonique sOus forme de gaz 20 kg/cm2 

" le gaż mi'Xte (gaz d 'huile ne MntEl-
nant pas plus de 30 % d'acetyltme) 
et le gaz ił l'eau 10 n 

" le gaz d'huile (gaz mche). . . 125" 
" l'ojtygetle, l 'hydtogebe, le gaż d' ~olai-

rage, l'azote, le prctoca rbure d'hy-
drogane (grisou, methane), l'airćom-
ptime et les gaz rates • 200 II 
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(2) Najwyzsza dopuszczalna granica napełnia
nia naczyń, służących do przewozu gazów skroplo
nych, wymienionych ',od S, 6, 7 i 8 wynosi w tempe
raturze sprowadzonej do 15° C: 

litry 

dla kwasu węglowego . • . . , . 1 kg. płynu na 1.341 
" l!azu olejowego . 1""" 2.50 ~ 
" podtlenku azotu . . 1""" 1.34 '~ 
" etanu . Ił Ił Ił Ił II Ił , •• 

" amoniaku Ił • Ił Ił Ił Ił • • Ił Ił • 

" tlenochlorku węgla (fosgenu) 
" chloru .......•. 
" kwasu siarkowego 
" czterotlenku azotu 
" chlorku metylu .. 
" chlorku' etylu ... 
" eteru metylowego . 
" meŁylaminu. • . . 
" etylaminu ....• 

1" " ,,3.30 ;:-
1" " ,,1.88 <J 

1 If " ,,0.80 ~ 
1" " " 0.80 
1 ff u u 0.80 .~ 
1" " ,,0.80 o 

1:1 
1" " ,,1.25 a 
1 If " ,,1.25 Ol 

1" " ,,1.65 J '~ 
1 l' " ,,1.70 !:lo 

1" " ,,1.70 

(3) Dla gazów rozpuszcwnych pod ciśnieniem 
W plyńy: 

. a)Najrwyższe dopuszczalne ciśnienie ładunku 
acetylenu rozpuszczonego w acetonie, w temperatu
rze 15° C, jest. . . . . . 15 kg/cm2

• 

b) Najwyższe dopuszczalne napełnianie naczyń, 
ustanawia się, ja~ następuje: 

dla acetylenu rozpuszczonego w acetonie, nor
malna ilość ro;~puszczalnika w temperaturze 15° C, 
musi być tak obliczona, ażeby zwiększanie się jego 
obj ętości, następu j ące przez wchłanianie acetylenu, 
przy ciśnieniu, Qsiągniętem w końcu napełni'ania , po
zostawHo wewnątrz porowatej masy przestrzeń wol
ną, równającą się 15 % co najmniej objętośd wody, 
jaką naczynie może pomieścić j 

dla amoniaku rozpuszczonego pod ciśnieniem 
w wodzi'e: 

w rozczynie 30 gr. amoniaku na 70 gr. wody, 1 kg. 
płynu na 1.20 litra poj emności naczynia, 

w rozczynie 40 gr. amoniaku na 60 gr. wody, 1 kg. 
płynu na 1.25 litra pojemności naczynia, 

w rozczynie 50 gr. amcniaku na 50 gr. wody, 1 kg. 
płynu na 1.30 litra pojemności naczynia. 

E. 
Inne przepisy. 

"(l) Naczynia z gazami, wymienionemi pod 5, 6 
l 7(z wyjątkiem chloru i czterotlenku azotu) ~ pod 8, 
leżeli naozyni'a te zapakowane są W skrzyniach, wolno 
pakować z itlnerui przedmiotami. 

(2) Naczynia z gazami z"gęszczonemi lub gaza
mi skroplonemi, wymienionemi pod S, 6, 7 i 8, jeżeli 
nie są utnieszczone w skrzyniach, powinny być zaopa
trZone W przyrządy, zabezpieczające je od toczenia 
się. Przyrządów, przeznaczonych do 2labezpieczeni'J, 
naczyń od toczenia się, nie stosuje się do naczyń. du
żych, które I1ie przeI10si się, lec2 prz.etacza , a które 
zaopatrzone są fIN tym celu w obręcze specjalne. Na
ozynia. takie utywa się tylko do gazów, wymienłb-

(2) La charge maxi.muńl admise paur les red
pients servant au transport d(!S gaz liquelies denom

. mes sous 5", 6°, ·7° et 8° corriporte a nne temperature 
ramenee cI 15° centigrade: 

Litre 

pour l' acide carbonique. . 1 kg de liquide pour t.'34 
" le gaz d'hulle . . . . . 1 "" " ,j 2.50 
" le protoxyde d' azote ,1 "" " ,,1.34 
" l' ethane . . . . . . . . 1 """ ,,3.30 ~ 
" l' ammoniaque; . . . . 1 "" " ,,1.88 '6. 
" l'oxychlorure de car- ,~ ... 

. bone (phosgene) ... 1 ,,"" ,,0.80;:l 
" le chlore . , ...... 1 "" " "Q.80-o 
" l' acide sulfureux . . . 1 "" " "O .80 ~ 
" le telroxyde d' azote . 1 "" " ,,0.80 ' 11' 
" le chloru re de methyle l "" " ,,1 25 r: 
" re chlorure d ' eth y le . 1 "" " ,,1.25 ~ 
" l'ether methylique .. 1 "" " ,,1.65 
" le methylamine .... 1 "" " ,,1.70 
" l' ethylamine ...... 1 "" " ,,1. 70 

(3) Pour les gaz diss.ous sous pression dam [es 
liquides: 

aj La pression finale de chargement ilulximuni 
adm[ssihle a une temperature de 15" C poru l'acety
l€me dissous dans l'acetone est de . . 15 kg/cm"; 

b) La charge maximum admise PQur les reci
pients est reglee comme il suit: 

pom l'acetylime dissous dans l'acetone, la quan
tite normale de s.olvant .doitŁ, li une temperature ra
menee a 150 cenHgrade, Mre telle que l'augmentation 
de volume qu'il subit en absorbant l'acetylen.e a la 
pression finale de charge laisse a l'interieur de la 
masse poreuse un volume Hbre egal a 15 % au moins 
de la capacite en eau du redpientj 

pour l'ammoniaque dissoute sous pression dans 
l'eau: 
a raison de 30 gr. d'ammoniaque pour 70 gr.d'eau, 

1 kg. de dissolutioo pour 1 lit. 20 de capa.cite du 
recipient, . 

a raison de 40 gr. d'ammon,iaque ponr 60 gr. d'eau. 
1 kg. de dissolution pour 1 lii. 25 .de capacite du 
recipient, 

a raison de 50 gr. d'ammoniaque pour 50 .gr. d'eau, 
1 kg, de dissoluHon pour 1 M. 30 de capacite du 
recipient. 

E. 
Autres pl'escriptions. 

(1) Lorsque les recipients remplis de gaz d e
nommes sous 5°, 6° et 7° (a l'exceptiondu chlore et 
du tetroxyde d'azote) ou sous 8° sont emballes dans 
des caisses, le traJhsport peut etre effeclue avec d'au
ttes objets, 

(2) . Le~ . r,ecip!ents r~mplis de gaz comprimes ou 
de gaz llquefies denommes sous 5°, 6°, 7° et 8°, non 
emballes dans des cai'sses" doivent etre pourvus d'une 
garniture qui les emp~che de rouler. La garniture 
destiI1ee a etnpecher les rec1pien<ts de ro'\.tler ne s'ap· 
plique pas aux grands recipients qui ne semt pas 
portes n1a~s roules, et qui, a cet eHet, sont muI1is de 
cerc1es speciaux. Ces recipients ne sont admis que 
pout 109 gaz denottlfnes ~OUB 6°, 7° et 8°. Leur Gapa-

• 
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nych pod 6, 7 i 8. Pojemność ich nie może być mniej
sza od 100 litrów, ani 'przekraczać 500 litrów. Wen
tyle naczyń tych muszą być za.opatrzOl1e w przykryw
ki ochronne z żelaza kutego, stali lub kuto-lane; dla 
naczyń m~ediZi anych dopuszczalne są takż·e priykryw
ki ochronne z miedz.i. Przykrywki takie nie są ko
nie~zne dla wentyli, umieszczonych wewnątrz szyi 
bum i chronionych przykręconą dobrze przylegającą 
zatyczką metalową. Naczynia z .k~asem węglowym, 
gazemąlei owym i podtlenkiem . azotu, nalladowane 
bez opakowania, powinny być pomalowane biało. 

(3) Na naczyniach, napełnil;lnych gazami zgę
szczonemi i .skroplonemi, wymienionemi pod 5, 6, 7 i 8, 
jako też ' na skrzyniach z temi naczyniami, należy 
9lmieśdć ' wyraźny ,i trwały napis, oz~acz:ający zaJ
wartość. 

N aczynia powinny być w skrzyniach tak 1I1ożo
ne, ażeby łatwo można było odszukać slemple o do-
konaniu próby. , 

Skrzynie drewniane i skrzynki metalowe, służą
ce do przewozu powietrza ciekłego i tlenu skroplo
nego (9), muszą mieć wyraźne napisy "Powietrze 
ciekłe" (lub tlen skroplony) "Wierzch", "Spód", 
"Bardzo kruche". 

(4) Sztuk nie wolno rzucać lub uderzać ani też 
wystawiać na działanie promieni słonecznych lub 
depła z pieców. 

(5) Do przewozu. używa się: 

aj Wagonów niekrytych : 

1. dla gazów zgęszczonych, nadanych na wo
zach dobrze przykrytych oponami i urządzo
nych do przewozu drogami iwłowemi; 

2. dla materjałów, wymienronych pod 8, jednak 
w okresie pory roku od marca do paździer
ni'ka włącznie , wagony muszą być przykry
wane całkowicie oponami, jeżeli naczynia 
nie są zapakowane w skrzynie drewnrane. 

bj Wagonów krytych: 

1. dla gazów zgęszczonych (zobacz a 1 i c 1); 

2. dla gazów skroplonych, wymienionych pod 
5, 6 i '7, w okresie pory roku od, marca do 
października włącznie; 

3. dla powietrza ciekłego i tlenu skroplonego. 

ej Wagonów niekrytych lub krytych: 

1. dla gazu olejowego, mieszanego i wodnego, 
lecz w okresie pory roku od marca do paź
dziernika włącznie, wagony niekryte muszą 
być nakryte całkowicie oponami, jeżeli na
czynia ni'e są umieszczone Vi skrzyniach 
drewnianych; 

2. dla gazów skroplonych, wymienionych pod 5, 
6 i 7 wckresie pory roku od listopada do lu
tego włącznie. 

(6) Nacz'ynia z gazami zgęszczonemi lub skro
plonemi należy ustawiać w wagonie w ten sposób, 
aby nie mogły się przewracać lub spadać. Naczynia, 

• 

cHe ne doit pas etre inferieure a 100 libes ni depass.er 
500 litres, Leurs soupapes porteront des chapes de 
protechion en fer forge, acier Oli fonte malleable; les 
recipients en cuivre peuvent etre pourvus de chapes 
en cuivre. Les soupapes placees dans l'interieur du 
col des reCipients et qut , sont protegees par un bou
chon metallique visse et bie~ fixe n'ont pas bęsoin 
d'etre pourvues de chap,es. Les recipients d'acide 
carbonrque, gaz d'huile ~t protoxyde d'azotecharges 
en vrac dOłvent etre pei~ts en blanc. 

(3) Les recipients , rempIas de gaz comprimes 
ou de gC1!Z liquefies denommes sous 5°, 6°, 7° et 8°, ain
si que les carsses renfermanit ces recipients dOlivent 
porter d'une manń.ere bien ,apparente et durable l'in
dica:Łion de leur contenu. 

Les recipienfs en'. caisse doivenŁ etre clisposes 
de telle sorte que les tiinbt:es d' epreuve puissent ette 
facilement decouverts. 

Les caisses en bals et les coffres metalliques 
servant autr,ansport de l' air {)u de l'oxygene liquides 
(9°)port~ront .les. ~~crptio~~ bien "appa~entes !Ia~r 
(ou oxygene) hqwde , "Haut , "Bas , 'N Tres fragil.e • 

(4) Les colis ne do~vent pas etre projetes, ou 
soumis a des chacs, ni exposes aux ra-rons du soleii, 
ni a la chaleur duo feu. 

(5) Le transport doit etre effedue: 

aj En wagons decouverts: 

10 Pour les gaz comprimes si la remise au tran
sport est effectuee 'dans des vehicules specia
lement amenages pour la circulation routiere 
et s'ils sont oompletement recouverts de 
baches. 

2° Pour les matieres denommees sous 8°; mais 
pendant les mois de mars a ·octobre ~nclu
si'Vement, les wagons doivent etre comple
tement recouvęrts de baches, a mo~ns que 
les recipients ne soient reformes dans des 
caisses en bois. 

b j En wagon s couverts: 

fO P our les gaz comprimes (voir toule/ois a 10 
et c 1°); 

2° Pour les gaz liquelies denommes sous 5°, 6° 
et 7°, pendant les m01s de mars aoctobr'e in
clusivement; 

3° Pour l'air liquide et l'oxygene liquide. 

ej En wagons decouverts ou couverts: 

1 ° Pour le gaz d'huile, le gaz mixte et le gaz 
a l' eau; mais pendant les mois de mars 
a octobre inclusivement, les wagons decou
verts doivent ;etre completement proteg es 
par desbaches, a moim que les recipients 
ne soienU renfelimes dans des caisses en bois; 

2° Poru les gaz li'quefies denommes sous 5°, 6° 
et 7° pendant les mois de novembre a fevrier 
inclusdvement. . 

(6) Les recipients ,remplis de gaz comprimes ou 
liquefies <;loivent etre charges dans les wagoos de 
manier e a ne pouvoir ni tomber" ni se renverser. Ceux 
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zawierające powietrze dekłe lub tlen skroplony,. na
leży ustawi'ać prosto, zamknięciem ku górze, i odpo
wiednio zabezpieczyć od uszkodzenia prz;ez inne prze
syłki. Nie można również ładować tych naczyń 
w bezpośredniej bliskości łatwo zapalnych materj a
łów w drobnych kawałkach lub w płyni'e. 

(7) aj Wagony-kotły, przeznaczone do gazów 
zgęszczonych, skroplonych lub rozpuszczonych pod 
ciśnieniem, przyjmuje się do przewozu przy stosowa
niu przepisów, wym:enionyc;h pod A, B, C i D, doty
czących rodzaju materjałów, badania urzędowego, 

, zaopatrzeni'a i napełnienia, przepisów, wymienicnych 
pod E ustęp (2), co da wentylów, oraz przep sów pod 
H. Naczynia powinny być trwale przytwierdzone do 
ramy wagonu, aby nie można było ich zdejmować. 

bj Wagony-kotły, przeznaczone ,do przewozu 
gazów skroplonych, mające średnicę o jednym prze
kroju, muszą być zaopatrzone wewnątrz w przegrody 
z otworami lub innemi p(;dobnem~ urządzenami, w ce
lu zmniejszenia ruchu płynu, wywołanego w razie 
nagłej zmiany szybkości biegu wagonu. 

cj Wagony-kotły, przeznaczone do przewozu 
gazów skroplonych, wym:eni'onych pod 5, 6 1 7, mu
szą być zaopatrzone zewnątrz pokrywą drewnianą· 

dj Nie wszystk ie zbiorniki wagonów - kotłów, 
przeznaf:zonych do przewozu gazów zgęszczonych lub 
skroplonych, muszą być zaopatrzone w wentyle do 
napełniania i ()próżniania. Wystarcza, aby ' wszystkie 
zbiorniki wagonu połączone były jedną rurą,. zbioro
wą, z zamykającym się wentylem, umieszczonym we
wnątrz ramy wagonu. Przykrywki ochronne nie są 
dla tych wentyli konieczne. 

F. 
Wyjątki od przepisów, zamieszczonych pod A do E. 

(1) Gazy skroplone, wymienione pod 5, 6 i 7 
w mniejszych ilościach, a mianowi'Cie: kwas węglowy 
i podtlenek (]),Zolu do 3 gramów, amoniak, chlor i czte
rotlenek azotu do 20 gramów, bezwodnŹkkwasu siar
kawego i tlenochlorek węgla (fosgen) do 100 gramów, 
można przewoz~ć także w mocnych topionych rurach 
szklanych, na warunkach następujących: Rury szkla
ne można napełniać kwasem węglowym i podtlen
kiem azotu tylko do połowy; amoniakiem, chlorem 
i czterollenkiem azotu tylko do 2/3 części; kwasem 
siarkawym i tlenochlorkiem węgla (fosgenem) tylko 
do 3/4 części. Każdą rurę szklaną należy zapakować 
do zalut-owanej puszki blaszanej, wypełnionej krze
mionką, następnie należy zapakować w mocną skrzy
nię drewnianą. W jednej skrzyni można umi'eszczać 
po kilka puszek blaszanych, n:e można natcmiast 
umieszczać rur, zawierających chlor w jednej skrzy
ni z rurami, zawi'erającemi amoniak lub kwas silarka
wy. Puszki blaszane, zawierające galzy skroplone, 
z wyjątkiem chloru, można pakować także wraz z in
nemi przedmiotami. 

(2) Materjały, wymiAAione pod 8, w il(!)ściach 
do 100 gramów, w rurach szklanych, których ogólna 
waga nie może przekraczać 5 kilogramów, można pa-

qui r·enferment de l' <iii" liquide ou de l' oxygene, liquide 
seront places debout et proteges con tre toute 
deter~oration pouvant etre produite par d 'autres co
lis. Les recipients ne doivent pas non plus etre char
ges dans la proximite immediate de matieres facile
men t i'nflammables en petits morceaux ou a l' etat 
liquide. 

(7) aj Sont applicables a l'admission des rem
pienŁs des wagons-reservoi'rs destines au transport 
des gaz comprimes ou liquefies ou dissous sous pres
sion en ce qui concerne la nature de leur materiel, 
l' epreuve officielle, l' equipement e,t le remplissage, 
les prescriptions sous A, B, C et D et celles Hgurant 
sous E, alinea (2), pour les scupapes, ainsi que sous 
H. Les recip:,ents d-civent etre solidement et hien en
castres dan s les wagens et ne pouvoi'r en etre enleves. 

b j ,Les wagons -reservo:'rs destines au transport 
des gaz liquefies et doni le diametre est constant 
doivent etre munis a l'interieur de cloasons convena
blement perforees ou de disposiLfs analogu es qui 
r alentissent le m01,lvemenŁ du liqUiide en cas de brus
ques changements · de vitesse du vehicule. 

c j Les wagons-reservcirs destines au transport 
des gaz liquef es denommes sous 5°, 6° et 7° doivent 
porter une enveloppe en boi's. 

d) Les recipients des w.agons-reservoirs desti
nes au transpcl't des gaz comprimes ou liquefies ne 
doivent pas etre pourvus chacun d'une soupape pour 
le remplissage et la vidange. Il suffit que tous les 
recipients soi-ent, aux deux extremites du wagon, 
raccordes a un tuyau-collecteur portant une soupape 
d'arret placee a l interieur de la caisse du wagon. 
Ces soupapes n',ont pas besoin d'etre rouni'es de cha
pes de protection. 

F. 
Exceptions aux prescriptions edich~es sous A ił E. 

(1) Les gaz liqU'Hies denommes sous 5°,' 6° et 7° 
peuvent egalement etre transportes en peliles quan
liMs dans de forts tubes en verre hermetiquement 
fermes : savo:r l'acide carbonique et le protoxyde 
d'azote jusqu'a 3 grammes, l'ammoniaque, le chlore 
e,t le telroxyde d'azote jusqu'a 20 grammes, l'ac ide 
s.ulfureux anhydre et l'oxychlorure de carbone (phos
gene) jusqu'a 100 grammes, aux conditions c:-apres: 
les tubes enverre ne doivent etre remplis qu'a moitie 
pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote, 
qu'aux deux tiers pour l'ammon:laque, le chlore et le 
telroxyde d'azote, et qu'aux trois quarts pour l'acide 
sulfureux et l'oxychlorure de carbone (phosgene). 
Chaque tube en verre doit etre placedans une cap
sui e en fer-blanc sGudee, remplie de terre d'infusoires 
et emballee dans une caisse en boi s so-llde. 11 est per
mis d'emballer plusi:eurs capsules de fer-blanc dans 
une meme caisse, mais les tub es contenant du chlor e 
ned9ivent pas Mre places dans une meme caisse 
avec des tub es contenant de l'ammoniaque ou de 
l'acide sulfureux. Ilest egalement permis . d'emballer 
d'autres objets dans la caisse contenant des capsules 
en fer-blanc remplis de gaz liquefies autres que le 
chlore. 

(2) Les m atreres denommees sous 8°, en quan
ti1es jusqu'a 100 grammes ·dans des tubes en verre 
dant le poids total ne doit pas depasser 5 kiloi!ram-
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kdwae w mocnych skn:yhiach os,obno, lub zindemi 
przedmiotami, z warunkiem, aby rury szklane były 
dobrze w skrzyniach ułożone. Skrzyni:e należy zaopa
trr:yć w nalepkę, według wwru Nr. 2. Skrzynki, za
wierające rtie więcej; jak 100 gramów tych mater ja-

, ław, mogą być przewożone w wagonach krytych. 

(3) Kapsle r'rIetalt3we z kwasem węglowym (so
dor, sparkletl, zawierające najwyżej 25 gramów cie
kłego kw'Cum, węglewego i najwyżej 1 gram cieczy na 
1.34 metra sześciennego pojemności', można przewo
zić bez ogtaniczel1, jeżeli kwas węglowy jest czysty 
trez domieszki powietrza. 

(4) Tlen zgęszczony do 0,3 kg/cm' w worecz
kaeh gumowych z nasyccnej tkaniny lub innych po
dobnych materjałów, można przyjmować do przewo
zu bez ograniczeń. 

G. 
Sposób przewozu. 

Gazy s,kroplone , wymie71'ibne pod 8, przyjmuje 
się do przewozu, jako przesyłki pośpieszne tylko, 
w ilościach naj wyżej do 100 gramów, z warunkiem, 
abyepakowane były stosownie do przepisów, zawar
tyeh pod F, ustęp (2). 

H. 
Postanowienia przejściowe. 

Naci:ynia do gazów Ilgęszczonych, skroplonych 
i rozpuszczonych pod dśnieniem, których używanie 
do przewozu było dozwolone w myś l dotychczasowe
go załącznika I do konwencji międzynarodowej, mo
gą być nadal używane. 

Co do terminóW periodycznych prób ciśnienia, 
należy sto'sować się do przepisów, wymi'ell1cllly(;h 
~ód B. 

I e. Materjały wytwarzające w zetknięciu z wodą ga
ży zapalne, lub podtrzymujące palenie. 

DOi'uszcza si'ędo przewozu : 
1. Mei (1lle alkaliów i ziem alkalicznych, jako to: 

ś6d, potas, wapieIi i t. p . oraz stopy tych ',,,dali 
t sobą 

2. Wi?glik Wapniowy i azotniak wapniowy, 
'Ił którym ilość węglika wapniowego nie przekracza 
0,2 % '), wodorek wapniowy (hydrure de calcium). 

3. Nadtlenek rodu, tak7:e mieszan iny, które nie 
są hi~bezpieczniejs że od lladtlenku sodu. 

Warunki przewozu. 

A. 
Opakowanie. 

(1) bo opakowania należy używać mocnych, 
szczelnych i dobrze zamykanych naczyń .żelaznych 

1) A zotniak wapniowy, w którym ilość węglika wapnio 
·wego, według oświadczenia w liś cie przewozowym, nie prze
kracza 0,2%, przyjmuje się do przewozu bez ograniczeń. 

mes, peuvent etre bien tal~es seules ou ave€ d'autrea 
objets dans de fortes caisses, a la conditron que les 
Łubes en verre soi'ent fortement aSBujęttis darts ces 
dern;eres. Les ca,issesdoiven t porter l' etiquette cłu 
modele nQ 2. Les caisses ne renfermant pas plus de 
100 grammes de chacune de ces maWhes peuvent 
etre transpor tees en wagons couver.fs. 

(3) Les capsules nuitalligues d'adtle carbr>nique 
(sodor, sparkl ets) renfermant 25 gramrhes ElU plus 
d' acide carbonique liquide et au maximum 1 gtamma 
de liquide pour 1 centimetre cube 340 millinietres eu
bes de capacite sont acceptees au -transport san~ 
r estriction si l' a ci'd e carbO'l1ique est pur de tout nasidu 
d'air. 

(4) L'oxygene comprime jusqu'a' 0;3 kilogtam
me p ar centimelre carre renferme dans de petits SElOS 

en caoutchcuc, tissus impregnes ou mati'eres analo
gues est admis san s condit ion au transport. 

G. 
Mode de transport. 

Les gaz liquefies denommes sous 80 de la. no
menclature ne sent acceptes au transport en grande 
vitesse 'qu 'en petites quanlf::tes de 100 gramrheSau 
maxi:mum, a condition d'etreemballes conf0:nh~ment 
aux prescriptions du chapitre F, alinea (2). • 

H. 
DisposHions łtansitoii'es. 

Peuvent continuer a etre a,dmis au transport. 
a titre transitoire, les recipi'enŁs pour gruz comprimes1 
liquefies ou dis:scus sous pressien qui ont ete mis en 
service sous l'emp:re de l'Annexe I a la precedente 
Convention inŁernationale. 

Pour les delais de renouvellemenŁ des epreuves 
period:q ues, Es sont assuj ettis allx t'ohditiOfiś fi'X~e§ 
en B. 

I e. Mati~res qui, au contact de l'eau, de~ag~ńl deś 
gaz inUammables ou iaci1iłanł la combuslion. 

Sont admis au transport: 
10 Les metaux alcaHrzs et alcalinś-rerte-ux, lel's 

que le scdium, potassium calcium, etc., :alhsi que le~ 
combindsons enire ces me-taux. 

2° Le carbure de caltium, la 'cya'rlQtnid~ d'e cai. 
dum, danŁ le contenu en catbure de ćaldliifi d~pA'Sse 
0,2 % ') , l'hydrure de caldtlm, 

3" Le peroxyde de S'Oriium et le peto.xyd~ .de 
sodium sous forine de meIanges qui ne soient pas plus 
dangereux que le peroxyde de sodium. 

Conditions de transport. 

A. 
Embaltage. 

(1) L' emballage dońt etre fai! dans des rCCl
pienŁs en fer (ou en fer-blanc) solides, etanches, bien 

1) La cyanamide de calcium dont le contenu en car. 
bure de calcillm, aux termes 4e la declara tion formaI-ee dans 
la lettre de voitllre, ne depasse pas 0,2% doit etre admise au 
transport sans condition. 

ł 



Nr. 70. ' l)z~enBik U~ta'W, p~, 5-32. 10fH 

(lub z blaehy żelaznej) . Materiały; wymieniane fJ6d 
1, w ilościach do 5 kilograniów, można prEewollić tak
że w ,naczyniach szkl anych; hloenych\ a 13brze i śteitel" 
ni1e zamkni ętych . Naczynia te muszą być zupełnie su
che, zaś dla materiałów, wymieni@n:yeh pad 1, wy
smaro\vahe naftą. 

(2) Nacżynia, zawIerające materjtily, wyftli,~; 
nione pod 1 i 3, muszą być tiniieśżt>l,ene w epaktlWłł" 
ritach ocbtefinych, mianowicie: 

aj naczynia z żelaza lub blachy .telaznej, iawle'
rające materraly, wymienione pacf l, w -skrzy
niach drewnianych lub ielaztlych koszach 
.ochronnych; , \ 

b) naczyni'a szklane z filatet jalami, Wymienio
nemi pod 1, . lub naczynia z maUtiiitilTnf, 
ivyfnćenione mi pod 3, w sK1"z,Yniach dn}wnia
nych, wybitych wewnątłż , tJlachą, zahezpie" 
czcnych od wHgoci. Naezyiiia ,szklane, 
umieszczone Vi takiCh śkrzyniach fiale*'V bb
sypac dobrze suchą krżemionKą lub !ńńym 
podobnym materjałem . fiiepalnyffi. Naczy~ 
nia z zawartośCią do 250 gtairt6w rrlógą byt; 
pakowane, zamiaśt dó sk'tżyrl. dteWhianych, 
także do mocnych i szczelhie zaffi.ykanych 
naczyń blasżanych. 

(3) Na każdej sztuce naleiy wypisać wyrainie . 
i trwale jej zawartoś'Ć oraz urtlieśdć napis: iiChronić 
przed wilgoci'ą". 

B. 
Inńe przepisy. 

(1) Przesyłki, hfe przekraczające skilogra
mów, opakowane w myśl postanoWień pod A, można 
pakowaĆ wraź ż inhemi prż.edmi'Olami. 

(2) Z przesyłkami należy si'ę obchodzić ze 
szczególną osttozhOŚcia,. Nie 'Wdho ich tzud:Ć, lecz 
układać je należy w wagonie tak by nie mógły się 
otlerać 'O ińne, wsŁrzą;sać, 'llderzać, przewraca'Ć, ani 
spadać ' z warstw górnych. 

, (3) Do prźewozu hal~ży lł;i~Ć wagonów kry
tych. Węglik wapniowy i azotniak wapniowy (2) moż
na ~rzewozić ' także W wagonach niekrytych pod opo
nami. 

(4) Zbiorniki opróżnione po materjałach, wy
mirenionych pod 2, m'llszą być \\1tllne od pozostałości 
z tych materiałowo W li'ście 'ptZewozowym iialezy 
:taZhacźyć, to naczynia te zawti:erały prted nadani~ln 
rch do ·przewoz'U. 

KLASA II, 

Mater;ały samozapalIle. 

Dgpusz~za się do przewozu: 
1. Fosfor zwyczajrty {biały lub żółty) ,. . 
2. Fosfor bezp'ostadowy (iCz~rwony), Ir6jsl'«'r

tuk fosforu, związki f'Osforu z metalami zieM alka
l~tnych, np. lfiMforek wapnia, l@slorek łttOtitu; na· 

ferm~. Les matieres ffenemrru?e-s 69116 1° , p~uvent 
aussi etre transporh~es jusqu'a concurren~e de 5 kHG~ 
grammes dans des bouteilles en verre, resistantes, 
munies d'une fermeture solide et etanche. Les reoi- . 
pients doivent etre completetneht sees OU; pour les 
matiefe's deh0rhm'l'ie.ss'OuS 1°, retnpll'S avee au pi!tr{)le. 

(2) Leś re~ii'ients retifermaht d~s 'Tńf:dieres de" 
nommees sous 1" et 3° doivent etre places da.ns des 
envel@pp~s de ptotettióił, saveiir: 

aj les recipients en fer ou en f'ef-blahc retlf'et
mant des mfUi:i?res dertoffimees S,OI1S 1°, 
dan'ś des caiśses en bni5 ou daiis des paniers 
meŁalli'ques de proh~ctioo; 

h) les botihdles eh verre renferihant des 
mati~r'eś dertoffimeeś śoilś i o ou les r~ći" 
p~etits rehferihaht des mtllleres denóthmees 
souś 3°, dań's des caiśses en bois, reveftl'eś 
interieuremetit cl 'une envelóppe de ta l-e ren
clue elarriChe pour eirtpecher l' entt~e de l'eau. 
Les bouteilles eh vetre emballe'es dahs des 
carsses dbiveht etre placeeś sclidement dans 
Ele la tetre d'irtf'llsd,ites s~che nu danś d'au; 
tres thatieres analbgueś in'ccfubustibles. Les 
bouteilles eh verte. he tenfethlartt pas plus 
'de 250 gtahimeś peuvefil 'ette emhalh~es 
dans des boites en fer-blanc munies d'une 
fermeture sbliae et etahche, aU heli de l'etre 
daris des caisseś en bors. ' 

(3) Les colis do~vent porter en caracteres bien 
apparents et durables l'ihdicatioi't de leur contenu. 
ainsi que l'inscription "eraint l'humidite". 

B. 
A't1tr~s pr~·ś~i'łpHońs. 

. (1) Toute quantite jusqti'a 5 kilogrammes, em-, 
hallee conformement aux pre:~criptibhs edictees en 
A~ peut etre reuhfe avec d'auŁres ()b jets. 

(2) Les colis doivent etre manipules avec des 
ptetauHort'ś lóUŁes speciales. lIs he doivertl pas etre 
projetes et ils seront arrimes assez solidement daris 
les wagans paur etre proteges coritte leś ffottements, 
cahots, heurts, renversement ou chute des couches su
perieures. 

(3) Le tr,anspGM delit ett'e eHectue en wagons 
couverts. Toutefo~s" le carbure de calcium et la cyana
mide de calcium (2°) peuvent etre transport es en 
wagons decouverts baches. 

(4) Les recipients vides qui contenaient des 
M'ttiti'eres tle'rt'Ommee'S :Soils 2° dOłvent etre exempts de 
r~sres de ces matieres. MentilOh devra etre faite dans 
l.a lettt'e cle voiture de ce qu'Hs contenaienl prece" 
'detnnieht. 

CLASSE 11. 
M.tieres sujeUes a l'inflammation spootanee. 

Sont admis au transport: 
1 ° L.e phospherf! o'r.ai'naire (hlane et j aUiłe) . 
2° Le ph@sphQfe amfZJTphe (rotlge), le sesf/uisul

futf! deph@-spfzor€, les cortzbinaiscms de ph'Osphore 
dwc «-es terre.s alcali.:nes, par exemple le phosphure 
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stępnie fosforek żelaza i podobne samozapalne związki 
fosforu z metalami. 

3. Mieszaniny fosforu bezpostaciowego z żywź'
cami lub tłuszczami, których punkt topliwości leży 
powyżej 35° C, roztwór fosloru zwyczajnego w siarcz
ku węgla. 

4. Cynkoetyl, cynkometyl, jako też rozczyn tych 
. produktów w eterze. 

5. Sadze świeżo wypalone. 
6. Węgiel drzewny świeżo wypalony, mielony, 

ziarnisty lub w kawalkach . 
7. Silnie obciążony jedwab fi e d wab cerdonnet, 

soie souple, bC'llrre de soie i soie chappe) w pasmach. 
8. a) Następujące materiały, nasyCGne tłu

szczem, pokostem lub oliwą: wełna, włosy, wełna 
sztuczna, bawełna, jedwab, lenj konopie, juta - w sta
nie surowym, w postad odpadków od przędzenia 
i tkania , jako gałgany lub pakuly. . 

b) Nasycone tłuszczem, pokostem lub oliwą, 
wyroby z powyższych materjałów, np. opony, wyroby 
powroźnicze, pasy napędowe z bawełny lub koncpi, 
nicielnice tkackie i uprzężne, przędza i nici" wyroby 
siatkowe (sieci rybackie natłuszczone i t. p.}. 

9. Mieszaniny materjanów palnych, ziarnistych 
lub porowatych (dziurkowanych), nasycone olejem 
lnz1anym, pokostem, smolą żywiczną i t. p. materjała
mi, jeżeli te mogą jeszcze podlegać samoutlenieniu 
(np . t. zw .. trociny korkowe). 

10. Natłuszczone ' wióry żelazne lub stalowe 
(wióry od toczenia, wiercenia, i t. p.). 

11. Nasycony tluszczem, pokostem lub olejem 
papier oraz tutki z tego papieru. 

12. Metcle piroforyczne. 
13. Pyłek cynkowy. 
14. Worki po drożdżach używane, nieo-::zy

szczone. 
15. Masa do czyszczenia gazu świetlnego, uży

wana . 
16. Nitrocelulozowe nici, służące do wyrobu 

jedwabiu sztuczne go. 

Warunki przewozu. 

A. 
Opakowanie. 

(1) M aterjały, wymienione pod 1 i 2, należy pa
kować w mocno, szczelnie i dobrze zalutowane pusz:
ki blaszane, które należy ustawiać ściśle w mocnych 
i dobrze zamykanych skrzyniach drewnianych. Na 
materjały, wymienione pod 2 w rIościach do 2 kg. 
~ajwyżej, zamiast naczyń blaszanych można uży
wać naczyń szklanych lub dzbanów, które rów
ni'eż należy pakować do mocnych i dobrz.e zamyka
nych skrzyń drewnianych. Foslor zwyczajny musi 
być zanurzony w wodzie. Skrzynie należy zaopa
trzyć w wyraźny i trwały napis, oznaczający ich za
wartość. Na skrzyniach z fosforem zwyczajnym nale
ży prócz tego umieścić napi's: "Wierzch". 
. . (2) Materjały, wymienione pod 3, należy łado
wać albo do skrzvń szcz.elnych. uniemożliwiających 

de calcium, le phosphure de strontium; PUlS le pllQs
phure de fer et les combinaisons analogues, sujettes 
ci. l'inflammation , spontanee, . de phosphore avec . des 
mifuux. ' . , 

3° Les melanges de phosphore amorphe av,ęc 
des resines ou des graisses, dont le point de f'llSlOn 
est superieur ci. 35" celltigrade, ies solutlons de pbos-
phore ordinaire dans le sulfure de carbone~ / 

4° Le zinc-ithyle, le zinc-methyle, ainsique la 
di'ssolution de ces produits dans r ether. 

5° La suie trafchement calcinie. 
60 Le charbon de bO/es fraichement iteint, ęn 

poudre, en grains ou en morceaux. 
70 La sore lortement chargee (cordonnet, 'soie 

souple, bourre de soie et soi'e chappe) en icheveaąx. 
80 a) Les matieres su~vants impregnees de 

graisse, de vernis ou d'huile: laine, poils, laine arti
licieIle, coton, soże, lin, chanvre, jule - a l'itat brut, 
sous forme de dechets provenant de la filature ou du 
tissage, iŁ l'etat de chNions ou d'etoupes. 

b) Les produits fabriques avee les matieręs 
ci-dess,us, impregnis de graisse, de vernis Ou d' huile, 
par exemple baches, cordages, courroies de transmis
si'on de colon ou de chanvre, lisses de tisserimd et 
de harnais, fils et fils retors, artic1es en filet (filets .de 
pecheurs graisses, etc.). . 

9° Les melanges de matieres combustibles gre
nees QU poreuses avec de I'huNe de lin, du vernis, de 
l'huile de resine et autres matieres analol1ues, si ces 
derniers composants peuvent encore etre sujets 
a s'oxyder par eux-memes (par exemple la masse 
dUe bourre de liege). 

100 La limaille de .fer ou d'acier grasse (prove
nant des tours ou machines iŁ forer, etc.). 

11 ° Le papier graisse, impregne de vernis OU 
huile et les luse c:ux faUs de. 'ce papier. 

120 Les mitaux pyrophoriques. 
13° Le zinc en poudre. 
140 Les sacs a levu, e' ayant servi, non nettoye. 

15° La matziere ayant servi a epurer Ze g,az 
d' eclairage. 

16° Les fils de nitrocellulose servant a la fabri
cation de la soie arlificielle. 

Conditions de transport. · 

A. 
Emballage. 

(1) Les matieres denommeessous 10 et2' doive~t 
etre emballees dans des recipients en fer-blanc soli
des, etanches et bien soudes, solidement assuj ettis 
dans une forte ca.i'sse en m.a.is bienfermee. Pour les 
mafl'eres dinommees sous 2°; par quantites de 2 kilo
grammes au maximum, les recip:ents en fer-blanc 
peuvent etre remplacespar des bouteilles en verre 
ou cruches qui doivent egalement· etre embaHees 
dans une forte cai'sse en bois bien fermee. Le phos· 
phore ordinaire ·doit etre płonge dilns l'eau. Les cais
ses porteront en caracteres bien apparents et dur~ 
bIes la . mention de leur contenuj pour le phośphore 
ordinaire,Oń ajoutera l'i'nscription , "Haut". 

(2) Les matieres dinommees ·sous 3~ doive.1'1t 
etre emballees soit dans des caisses ne permettant au-
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rozsypanie lub należy, j e wlewać wprost do próżnych 
naboi. ' , 

(3) Cy~koetyl i cynkometyl (4) jako też roztwo
ry produktów tych w eterze, należy pakować do moc
nych, grubych naczyń ,kami'ennych (glinianych i t. p.) 
lub szklanych, zakpionych w ogniu, lub IW inny PO'
dobny sposób szczelnie zamykanych. 

Naczynia szklane lub glini'ane należy pojedyń
czo lub po kilka razem umieszctać w mocnych naczy
niach blaszanych, przesypując popiołem, lub suchą 
krzemionką , poczem naczynia blaszane zalutować 
szczelni·e. 

Naczynia z balonam1 szklanemi należy nadto 
zaopatrzyć w wyraźny napis: ,,,Nosić ostrożnie". Nie 
welno ich przewozić na wózkach, ani też przenosić 
na plecach lub ramieniu. 

, (4) Materiały, wymienione pod 5 i 6, należy 
patować w · naczynia szczelne i dobrze zamykane. 
Beczki drewniane muszą być wyłożcne wewnątrz ma
terj'ałem uszczebiającym i umi'eszczone w innych 
mocnych naczyniach (kosze, kubły, skrzynie). 

(5) Materiały, wymienione pod 7, należy pako
wać w mocne skrzynie. Jeżeli wysokość skrzyni prze
nosi 12 cm., należy pomi'ędzy 'warstwami jedwabiu 
utworzyć, .zapomocą krat drewnianych, odpowiednią 
próżną przestrzeń, będącą w połączeniu z otworami 
w ścianach skrzyń tak, aby umożliwi'ćdostęp powie
trza. Otwory w ścianach. skrzyń należy zabezpie
czyć przed zatkaniem zapomocą listewek, przybitych 
na zewnętrznych bokach skrzyni. 

(6) Z materiałów, wymienionych pod 8 a, uży
Wana wełna do czyszczenia i wilgotne pak'uły (szma
ty do czyszczenia) muszą być silnie sprasowane i za
pakowane do mocnych, szczelnych i dobrze zamkni'ę
tych naczyń. 

(7) Materjały, wymienione pod 9, tłoczone 
w formach, należy pakować w mocne i szczelne na
czynia blaszane lub w mocne skrzynie drewniane wy
bite wewnątrz szczelni'e blachą żelazną; jeżeli zaś nie 
są tłoczone, należy je pakować w mocne, szczelne 
i dobrze zamykane naczynia. 

(8) Materiały, wymienione . pod 10, należy pa
kować do mocnych, sz.czelnych, ·dobrze zamykanych 
naczyń metalowych. Opakowanie nie jest kon;eczne, 
jeżeli przewóz odbywa się w wagonach żelaznych, 
zaopatrzonych w pokrywy, lub w wagonach żelaz-
nychni'ekrytych pod oponami. . ' 

(9) Materiały, wymien1'one pod 12, muszą być 
umieszczone w rurach szklanych, topionych na koń
'cach, te zaś zapakowane w pudełka hlaszane, wyp e L .. 
nione krzemionką lub innym materiałem ziemnym 

'suchym i również zalutowane. 
(10) Pyłek cynkowy mus~ być zapakowany 

,w mocne, szczelnie zamykane naczynia metalowe. 

(11) U ż'ywane warki po drożdżach, nie oczy
szczane (14). należy pakować w naczynia szczelnie 

-zamykane. 
(12) Masę do czysz'czenia gazu świetlnego, uży

wan", można przyjmowa'Ć do przewozu tylko w w~go· 

cune fuite, ou etre fondites dans des projectiles' non 
charges. 

(3) Le zinc-ethyLe, le zinc-methyle (4°) ainsl 
que les dissolutions de ces produits dans l'ether doi
vent etre emballes dans des recip i'ents epais, solides, 
en terre (gres, etc.) ou en verre, scelles ił. la lampe ou 
pourvus d'une fermeture hermetique offrant une se
curite equivalente. 

Les vases en verre ou en gres doivent etre em
balles, só t is.olement, soiŁ ił. plusjeurs, dans des red
pients en tole solides, rempHs de cendre ou de terre 
·d'infusoares seche, qui seront snudes hermeti'quement.' 

Les enveloppes renfermant des bonbonnes en 
verre doivent en Gutre etre munies de l'inscripti,olll 
bien apparente "A porter avec precaution". lIs ne 
do~vent pas ehe transportes sur des diables, ni portes 
sur les epaules eu sur le des. 

(4) Les m c:tieres denommees sous 5" et 6° 
doivent etre embal1ees dans des recip ients etanches 
et fermant bien. Les tonneaux en b cis porteront 
ił. nnterieur un revetement i'mpermeab le; ils seront 
places dans d'autres recip:ents soHdes (paniers, 
cuveaux, cais.ses). 

(5) Les mc.tieres denommees sous 7° doinn.t 
etre emballees dans de fortes caisses. Quand ces 
cai'sses ont plus de 12 cent metres de hauteur , les 
couches de s.c" ie seront separees en tre elles par des 
espaces vides suffisants, au moyen de gr Jles en bais; 
des trous pratiques dans les pa.rois , s'ouvranl sur ces 
espaces vicles, permettrent la circulafon de rai'!" . 
Des baguettes seront c10uees exterieurement pour 
empecher que les trous des caisses puissent etre 
couverts . . 

(6) Parmi les maneres denommees SOllS 8° a , la 
luine ayant servi au nettoyage et les etoupes (te:rchons 
ił. nettoyer) non sechees doivent elre fortemzut pres~ 
sees et emballees dans des redpients solides, etanches 
et bien ferm es. 

(7) Les matieres denommees sous 9° doivent etre 
emballees, krsqu'el1es sont pressees dans des mou/es, 
dans des recipients en fer-blanc solide, etan che s ou 
dans de fortes caisses en boi's portant a l'interieur un 
revetement de fer-blanc etanche; lorsqu'ellesne sont 
pas pressees dans des moules, dans des rec:pients 
forts , etanches et bien fermes. 

(8) Les matieres denommees sous 10° doivent 
etre emballees dans des rec.ipients en metal solides, 
etanches et bien fermes. L'emballage n'est pas neces
sai're si le transport est eHectue dans des wagans en 
fer mun~s de couverc1es, ou dans des wagons en fer, 
decouverts, baches. 

(9) Les matieres denommees sous 12° doivent 
etre fondues dans des tubes en verre, emballes dans 
des boites en fer-blanc soudees, remplies de terre 
d' infusoires ou d'autres terres se.ches analogues, 
appropriees. 

(10) Le zinc en poudre dOlit etre emballe dans 
des redpients metalliques solides et hermetiquement 
fermes. 

(11) Les sacs a levure ayrnnt servi, non nettoyes 
(14°) dO'ivent etre emballes dans des recipients bien 
fermes. 

(12) La matiere ayant t;ervi a epurer Le gaz 
d'eclairagfl o'est expedieeque dans des wa&ons en 

l 
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nach żelaznyeh, jeżeH nie Jest 'opakowana w s'Zozel~ 
nych naczyniach blaszanych. Jeżeli wagony nie ma
ją dobrzę zamykających przykryw żelaznych, należy 
towar przykryć takiemi opo-nami, które przy zetknię
ciu się z płomieni'em nie zapalają się . Naład.owanie 
jest obowiązkiem nadawcy, wyładowanie odbiorcy. 
Opony obowiązany jest, na żądanie kolei żelaznej, do
starczyć nadawca. 

(13) Nitl'ocelulozowe met, slużqee do wyrobu 
'jedwabiu sztucznego, należy pakować w naczynia me
talowe lub szczelnie zamykane beczki drewniane, 
przy użyciu, w ostatnim wypadku, takiej ilości wedy, 
ażeby łatwo można było to sprawdzi'ć, poruszając 
naczyniem. Jeżeli nici. zapakowane są do naczyń me
talowych, wystarczy owinąć każdą szpulkę tylko wil
gotną tkaniną, przyczem należy w liście przewozo
wym zaznaczyć o wypełnieniu tego przepisu. 

(14) Każdą sztukę, zawierającą materjały, wy
mienione pod 1 - 4, należy z<łiopatrzyć w nalepkę 
według wzoru Nr. 2. 

B. 
Inne przepisy. 

(1) Wraz z jnnemi przedmiotami moina pako
wać w mocne skrzynie drewniane, szczelnie i dobrze 
zamykane, z obowiązkiem przestrzegania przepisów 
co do naczyń, podanych pod A, przedmioty nastę
pujące: 

aj losfor zwyczajny (1) w ilościach, nie prze
noszących 250 gramów; takie ilości można 
również pakować w wodzie, w mocnych i do
brze zamykanych naczyni'ach szklanych, któ
re się układa następnie w szczelnych naczy
niach żelaznych, przekładając odpowiednim 
materjałem pakunkowym; naczynia z fosfo
rem należy umieścić mocno w zewnętrznem 
naczyniu drewnianem; 

bj materjaly, wymienione pod 2, IW' ilościach do 
5 kg.; 

ej cynkoetyl i eynkometyl (4) w ilościach do 
2 kg., przyczem naczynia, 'Zawierające te 
materjały, muszą być dobrze zapakowane 
w skrzynie; nie wolno i eclnak pakować ich 
razem z innemi materjałami samozapalne
mi, tudzi'eż wybuchowemi (1 a), amunicją 
(1 b), materj alami zapalnemi i ogniami 
s~tucznemi (1 c) i materiałami zapalnemi', 
wymienionemi w klasie III a i b j 

dj materlaly, wymienione pod 11 i 12, bez ogra
niczenia. 

(2) Następujące przedmioty maina przewQ2:ić 
bez ograniczeń, jeżeli zamieszczono w liścre przewo
zowym oświadczenie, źe: 

aj f uldze (5) i węgiel drzewny mhelony, ziarni
sty lub w kawalkach (6) nie są świeżo wypa~ 
lane (t. zn. źe przeleżały po wypaleniu nie
mniej. oiż 48 ~odzio); 

łOle, a mo:ins que €et artide 'n~ soit emballe dans 
d' epaisses caisses en tóle. Si les dits w~gons ne sont 
pas munis de qouverdes en tole, fermant b~en, le 
ehargement devrą etre parfaitement couvert avec des 
bĄches pn~parees de tell e maniere qu'elles ne soient 
pa~ inflammables par le contact direct de la flamme. 
Le chargeme'UJt et le dechargement se ferent par 
l'expediteur et le destinataire; c'est ił. l'expediteur 
que, ci la demande de l'administration du chemin de 
fel', incombe egal,ement le soin de faurnir les baches. 

(13) Les Iils de nitrocellulose servant a la la
bricoJion de la soie artźfidelle dOlvent etre contenus 
dans des recipienh; meŁalliques ou dans d~s tonne~ 
aux en bois hermetiquement fermes, et, dans ce der
nier cas, contenant un exces d'eau facile ił. verifier 
par l'agltałion du recip ient. Dans le cas au les Lis 
sont emballes dans des recipients metalliques on peut 
se contenter d'entourer chaque bobine d'une Łoile 
JllcuHlee et la leUre de voiture doit attester que cette 
condition est remplie. 

(14) Chaque colis contenantdes matieres 
denommties sous 1° ci 4° doit perter une etiquette ciu 
modele nQ ~. 

B. 
Autre$ prescriptions. 

(1) Les matieres ci-dessous enumerees peuvent 
etre empctllees p'vec d'autres objets dans une caisse en 
bors solide, etanchę et bieI). fermee, moyennant obser
vątion ges prescr6.ptions concernant les r ecipients, 
edictees en A: 

aj le phosphore ordinaire (1°) par quantites ne 
depassant pas 250 grammes ; ces petites 
quantites peuvent aussi etre renfermees 
sous l' eau dans des vases en verre solides, 
ferm es hermetiquement, qui doivent elre so
lidement ma.intenus dans des rec:pients en 
tole, avec des matieres d'emballage ap pro
prieęs; les r ecipients renfermant du phos
phore doiventetre solidement assujettis 
dans la seconde enveloppe de bois; 

b) leg matiere, cJenornmees sous 2° par quanti", 
tes ne depassant pas 5 kilogrammes ; 

ej le zine-ethyle et le zl'nc-methyle (4°) par 
quantitęs ne depassant pas 2 kilogrammes, 
li la condition que les vases soient sclic1ement 
embalh~s dąns les recipients; ił est cepen
dant interdit de les emballer avec d'autres 
matieres sujettes li l'inflammation sp on
tanee, ainsi qu 'avec des matieres explosi
bIes (I a), des mun:tions (I b), des in flam
mateurs et pi eces d'artifi'ce (I c) et avec les 
matieres inflammables denommees ci la 
dąSie III a et b; 

dj les matieres denommees sąus 11° et 12", 
san s au.cune restriction. 

(2) Si les leUrcs de v<>iture Cotlti,nn.ęąt une 
declarati'on portant que 

aj la .ullJ (50) et le charbon de bcns en poudre, 
en grains ou en morceaux (6") ne sont pas 
fraichement eteints (c'est-a-dire qu'ils sont 
refr~id.i6 depuis 48 heures au moioli ) , 
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hj Jedwab w pasmach (7) ,nre jest silnie obcią
żony; 

ej przedmioty, wymienione pod 8, nie są nasy
cone tłus zczem, p ekostem lub oliwą i że ma
terja/y, wymienione pod 10, nie posiadają 
tłUSilCZU; 

dj używane worki po drożdżach (14) są oczy" 
szczane; 

ej masa do czyszczenia gazu, używana, jest zu
pełnie utleniona. 

(3) Materjl!tly , wymienione pod 8, z wyjqtkiem 
wełny, uiywanej do czyszczenia i pakuł (szmat do 
czyszczenia), zapakowanych wedł Llg przepisów, po
danych pod A, ustęp (6), muszą być suche. 

(4) Tutki papierowe, wymienione pod 11, wol
no przewcnić jedynie pod warunkiem zamieszczenia 
w liście przewozowym zaświadc zellia, iż, po nasyce
ni'U ich olejem lub tłuszczem zasiały ogrzane, a na
stępnie zupełnie ochłodzone w wodzie. 

(5) Do przewozu należy używać: 
a) dla cynkoetylu i cynkomefyl!1 (4) wagonów 

niekrytych ; mni'ej sze ilości do 10 ki,logra
mów, mogą być ładowane osobno lub ( w ilo
ściach do 2 kg.) razem z innemi przedm:ota
mi, także w wagonach krytych, przy zacho 
waniu przepisów, zamieszczGnych w ust. 
(1) C; 

bj dla materjałów, wymźenionych pod 7, 8 iII, 
należy używać wagonów krytych, lub też 
wagonów n:ekrytych z oponami. Welnę do 
czyszczenźa i pakuły (szmaty do czyszcze
nia) zapakowane według przepisów, wymie
nionych pod A, ustęp (6) możr" a przewczić 
w wagonach niekrytych ; 

ej nitrocelulozowe nici, słu żqce do wyrobu je
dwabiu sztucznego, należy ładcwać do wa
gonów krytych w którychoiwory wszelkie 
winny być zamlmięŁe . 

(6) Co do cynkoetylu i cynkomefylu należy 
nadto przestrzegać przepisów, podanych pod III a B, 
ustęp l4). 

c. 
Sposób przewozu. 

Cynkoefyl i cynkometyZ przyjmuje się do prze
wozu, jako przesyłki p<:)śpieszne, tylko w drobnych 
irl~iachł do W kg., j eżeli wysyłane są osobno, lub 
W ilościach do 2 kg., jeżeli wysyłane są z innemi 
przedmiotami. 

KLASA III. 

Materjały zapalne. 

ID a. Ciecze palne. 

Ciecze nl żej wymieni'one Graz sztuczne ich mie
szaniny, które w stanie płynnym lub ciastowatym 
sporządzone zootały w temperaturze pc-niżej 15° C, 
podletają specjalnym warunkom przewozu: 

A. Ciecze i sztuczne ich mieszaniny lub roz'two
ry, kłtJre z wodą mieszać się ni'e mogą. 

b) la soi'e en echeveaux (70) n'est pas fortement 
chargee, 

cj les matieres denommees sous 8° ne sont pas 
impregnees de graisse, de vernis ou d'huile. 
et les matieres denommees SQUs 10° ne sont 
pas grasses, 

dj les S GiCS a levllre ayant servi (14°) sont 
nettoyes, 

ej la mc.tiere ayant servi a epurer Ze gaz est 
ccmpletement oxydee, 

ces matieressont transp ortees sans conditions. 
(3) Les matieres denommees sous 8° - a l'ex

ceptioll de la laine ayant servi au nettoyage et des 
eloupes (tcrchons ił. ,nettc'yer) emballees aux condi
hons ed~ctees au chapitre A, alinea (6) - doivent 
etre a l' etat sec. 

(4) Les fuseaux de papier d enommees sous 110 

ne peuvent etre transportes que si la lettre de voi
ture contient une declarat:on certiIiant qu'ih ont ete 
chauffć s apres avol'r ete imbibes de graisse ou d'huile 
et emu: te refroidis complete!TIent dans reau. 

(5) Doivent etrę employes pour le transport: 
aj du zinc-ethyle et du zlnc-methyl W), des 

wagons decGuverts ; de petites quantites 
jusqu'a 10 kilcgrammes peuvent aussi etre 
chm"gees isolement ou (en quanti tes ne 
dćpassaat pas 2 kilogrammes) ave c d'autres 
obi ets , elans des wagons ccuverts, aux con
d,tions ćdictćes a l'alinea (1) c; 

b j des matieres denommees SOllS 7°, 8° et 11°, 
cles \'lagons cOllverts ou des wagons decou
ver ts baches. La laźn rJ pour nettoyage et les 
etoupes (k,rchons li. netŁcyer) emballees aux 
conelt'ticns ćdictćes au chapitre A, alinea (6), 
peuvent aussi etre transportees en wagons 
dćcouverts ; 

cj les fźls de nitrocellulose servanf a la fabrica
tion de la soi e c.rt1ficielle doivent etre ch ar
ges dans des wagens couverts et a pann~au:x: 
pleins . 

(6) Dcivent en outre etre cbsęrvćes pOlir le 
zinc-ethyle et le zinc-methyle les prescriptions edic
tćes sous III a B, alinea (4) . 

c. 
Morle de transport. 

Le zinc-ethy Ze et le zinc-methyle ne sont admis 
au transport en grande vitesse qu 'en patiles quan
titć s jusqu'a lOkik grammes s' ils sont expćdies isO'
lćment ou en quaniites ue dćpas:oant pas 2 kilogram
mes s 'ils wnt expedies avec d'autres objets. 

CLASSE III. 

Matił~res inilammables. 

IiI a. Liquides combustibles. 

Les liqui'des ci-apres et leurs melanges artifi
ciels liqu: des ou encore pateux en-dessous de 15° C 
sont soumis a des conditions speciales: 

A. Liquides et melanges artificiels~u solutions ne Ile 
m eZangeant pas avec l'eau. 
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1. Ciecze i sztuczne ich mieszaniny lub roz
twory, których punkt zap,alny jest poniżej 2JO ') i nie 
posiadające wzlęcej nad 30 %' materji stałych , rozpu
,zczających się w płynach (ciecze zapalne): 

aj Ciecze i sztui:2:ne ich mieszaniny lub roztwo
ry, których punkt wrzenia jest nie wyżej 
50° C, jako też ciecze" które nie posiadając 
stalego punktu wrzeida, przy częściowej de
stylacji do 50° C, tworzą produkt, przekra
czający 5 % pierwotnej objętości. 

Do kategorji tej należą mianowicie : ete
rynaftowe naturalne, pierwl'ze destylaty 
smoły i olejów gazowych, siarczek wę2la , 
eter etylowy, kolodjum; 

bj Ciecze i sztuczne ich mieszaniny lub roztwo
ry, których punkt wrzenia jest powyżej 50° C, 
jako też ciecze, które nie posiadając stałego 
punktu wrzenia, przy częścicwej destylacji 
do 50· C, tworzą produkt, nie przekraczają
cy 5 % pierwotnej objętości-. 

Do kategorji tej należą mianowicie: ropa naf
towa i inne oleje surowe, jako też bardzo lotne de
stylaty z nich, jak lotne etery naftowe" benzyna czy
sta i nieoczyszczana, nafta benzynowa, ligroina i roz
maite destylaty ze smoły węglowej, jak olej lekki, 
benzol, toluol. 

2. Ciecze i sztuczne ich mieszaniny lub roztwo
ry, których punkt zapalny znajduje się pomiędzy 
21° C iSSo C. 

Do kategorji tej wchodzą mi'anowicie: nafta Test, 
"Standard white" surowy lub oczyszcrony "Water 
white" , kerosin, r czmaite destylaty lotne ze smoły 
drzewnej, torfowej, węgla brunatnego i kami.ennego, 
jak riaprzykład: solvent - nafta, ksylol, terpentyna 
'mineralna (white Spirit), jako też octan amylowy, 
terpentyna roślinna i niektóre mieszaniny alkoholów 
i benzolów. 

3. Ciecze, których punkt zapalny jest powyżej 
55° C nie przekraczając 100° C. 

Do kategorji tej wchodzą mianowicie: oczy
szczona smoła z węgla kamiennego, smoła surowa, 
olej słonecznikowy, niektóre oleje do silników spali
nowych, oleje ze smoły drzewnej, torfowej, węgla 
brunatnego ~ węgla kamiennego, oleje łupkowe, oleje 
do oczyszczania, oleje gazowe i oleje parafinowe. 

B. Ciecze ~ sztuczne ich mveszaniny lub roztwo
ry, które mogą być mieszane z każdą ilością wody 
i których punkt zapalny jest poniżej 21° C. 

Do kategorji tej wchodzą mianowicie : spirytus 
drzewny (metanol) surowy i oczyszczany jako też 
mieszaniny tych płynów, alkohol etylowy i jego mie
szaniny, alkohol skażony i substancja używana z-wy
kle do skażenia alkoholu (mieszanina pirydyny i me-

') Punkty zapalne i wrzenia odmierza się przy ciśnie

niu 760 ' mm. Punkt zapalny oznacza się w przyrządzie systemu 
Abel-Pensky'ego. Częściową dystylację należy wykonywać 

w balonie typu E~lera, przyczem termometr ' musi być cał

kowicie pogrążony w parze. 

1. Liquides et melanges artif :c iel~ ou solulio,ns, 
ayant leur point d'inflammation en dessous de 21" C') 
et ne contenant pas plus de 30 % de matieres solides 
solu bIes dans les liquides (liquides inflammables): 

aj Liquides et melanges arUficiels ou solutions, 
ayant un point d"ebullition de 50° C au maxi
mum GŹ'nsi que ceux qui, n'ayant pas un point 
d'ebullition constant, donnent. u la dislilla
ti'on fractionnee -jusqu'u 50° C, un produit qui 
excede 5 % du volume primitif. 

RenŁ'rent noŁamment dans cette cate~
rie: les petroles natureis bes legers, les pre
duits de tete de -la distillation du goudronet 
des huHes a gaz, le sulfure de carbone, l' eth"er 
ethylique, le collodion; 

b j Liquides et melanges artifidels ou solutions, 
ayant un point d' ebullition superieur a 5O: :C 
ainsi que ceux qui n'ayant pas un point d'-e- I 

bullition constant, donnent, u la distillalion 
fractionnee jusqu'u 50° C, run ·produit · qui 
n'excede pas 5% du volume pdmitif. _ 

Rentrent notamment dans cette catego~ 
rte: des petroles bruts et autres huiles bnites 
ainsi que leurs produits de distillati\1n tres 
fluides, tels que les essences legeres de pe
trale, les benzines legeres et lourdes, le ben
zin-naphta, la ligroIn e et differents produits 
dedistillation du goudron de huille, tel s que 
l'huile legere, lę benzol, le toluol. 

2, Liquides et melanges artificiels ou soluHons 
dont le point d'inflammation est compris entre 21° 'C 
et 55° C. ' ' 

Rentrent notamment dans cette categbrie: te 
p etrole-Test, le "Standard wbite" brut ou epure, le' 
"Water white", la kerosine, differents produits l€
gers de la distiUationdu g.oudron de bois, de tourb'e, 
de lignite et de houille comme parexemple le sol
vent~naphta, le xylol, la terebenthine minerale (white 
Spirit), ainsi que l' acetate d ' amyle, la terebenthine ' 
vegetale et certains melanges d'alcools et de benzols. 

3. Liqufdes dont le point d'inflammation esf su~ 
perieur u 55° C sans depasser 100° C. ~ 

Renttent notamment dans cette categode: le 
goudron de hc-uille distille, le goudron brut, ' I'huih.~ ' st>
laire, certaines huiles peur moteurs acombustion in~ 
terne (motorine, etc.), les huiles de goudron de bois, 
de tourbe, de Egnite et de houille, ·les huiles de schirste, 
les hui'les de nettoyage, les huiles a gaz et les huiles 
de pa raHine. 
B. Lź'quides et melanges artifici:els ou solutions qui 

peuvent so(! melanger avec n'iImporfe quelle quan
tite d' eau et qui ont un point d'inflammation in
ferieur a 21° C. 
Rentrent notamment dans cette categorire: l' es

prit de bois (methanoi) brut au rectifie ainsi que les 
melanges. de ces liquides, 'l' alcool ethylique et ses me- . 
langes, l' aleool denature et la substance commune
ment employee a le denaturer (un melange de pyri-

1) Les points cl'inflammation et d' ebullition sont mesu
res ił la pression de 760 mm. Le point d'inflammation est de
termine dans l'app,areil Abel~Pensky. La distillation fraction
nee 'doit etre effectuee dans un ballon du typ~ Engler, le ther
mometre etant entierement plon~e dans la vapeur. 
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tanolu) , aceton i jego mieszaniny, aldehyd octowy 
i jego mieszaniny. 

Wa unki przewozu. 

A. 
Opakowanie. 

(1) Do opakowania należy używać naczyń moc
nych, szczelnych i dobrze zamykanych 'z materjału 
(blacha żelazna i inne metale, szkło, glina, drzewo), 
którego nie może uszkcdzi'ć płyn , zawarty w naczy
niach. Nie wolno używać naczyń drewnianych do cie
czy, wymienionych pod A 1 a i b, jako też do ksylolu 
i octanu amylowego. 

(2) Waga brutto sztuki, mi'eszczącej naczynia 
'szklane lub z gliny, nie mcże przekraczać 75 kikgra
mów. Naczynia te , jako też naczynia blaszane o za
wartości nie przekrac zaj ącej 5 kilogr,amów, należy 
szczelnie pakować bądź oddzielnie, bądź po ki'lka ra

'zem, w mocnych naczyniach z.ewnętrznych (koszach 
'plecionych lub metalowych, kubłach lub skrzyniach), 
przy użyciu odpowiedniego do opakowania materj ału. 
Naczynia te zewnętrzne (z wyj ątkiem skrzyń) muszą 
być zaopatrzone w dobre i mocne antaby. Naczynia 

'zewnętrzne otwarte muszą mieć przykrywę, a jeżeli 
,przykrywa jest ze słomy, sitowia', trzciny lub podob
nych łatwo zapalnych materj ałów, powinna być na
pójona rozczynem gliny, wapna i t. p ., w połączeniu 
'ze szkłem wodnem. Naczynia z blachy żelaznej, za
wj;erające eter etylowy lub siarczek węgla, podlegają 

,tymże samym przepisem, lecz bez ograniczenia wagi. 
Nie wymaga si'ę stosowania p rzepisów tych względem 
przewozu cieczy, wymienionych pod A 2, 3 i B, jeżeli 
zapakowane są w mocnych, szczelnych i dobrze za
m~niętych naczyniach blaszanych. 

(3) Naczynia żelazne lub z innych metalów, 
wolno napełniać cieczami, wymi'enionemi pad A 1 a 
,i b, tylko do 90 % ich objętości , przy temperaturze 
i15° C. 

(4) Każda przesyłka z ci'eczami, wymienźfmemi 

pod A 1 ai b, jak również aceton, musi być zaopa
trzena w nalepkę według wzoru Nr. 2. Kosze i kubły 
muszą mieć nadto napis dobrze widoczny: "Obcho

' dz ić się ośtrożnie ". Ni'e wolno ich przenosić na ramio
nach lub plecach, przewozić dozwala się jedynie na 
dwukołowych wózkach. 

B. 
Inne przepisy. 

(1) Dozwala się pakować wraz z innemi ma
terjałami w mocnych ~ dobrze zamykanych skrzyniach 
drewnianych, przy zachowaniu co do naczyń przepi
sów,' podanych pod A , mianowicie: 

aj ciecze, wymienione pod A 2, 3 i B bez ogra
niczeń; 

b) ciecze, wymienione pod A 1 b w ilościach 
ogólnych do 20 kilogramów; 

ej ciecze, wymienione pod A 1 a w ilościach 
ogólnych do 5 kilogramów. 

(2) W liście przewozowym należy wskazać da
ne następujące: 

dine et de methanoi), l'aceŁone et ses meIanges, l'al
dehyde acetique et ses melanges. 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

(1) L' emballage doit etre fait dans ' des reci
pień ts solides, 'etanches et bien ferm es dont la subs
tance (tOle ou autres metaux, verre, gres, boi s) ne 
peut dre attaquee par le contenu liquide. L'empl,01 
de recipients en bois est interdit pour les liquides de
nommes sous A 1 a et b, ains~ que pour le xylol et 
l'acelale d'amyle .. 

(2) Le poids brut d 'un colis dont les recipients 
sont en verre ou en gres ne doit pas depasser 75 ki
k:grammes. Ces recipients , ains~ que les recipients 
en fer blanc dnut la contenance n'excede pas 5 kilo
grammes, doivent etre solidement assujettis soit isole
ment, soit a plusi'eurs , dans d'autres rec;pients (ban
nettes ou pani.ers metalliques, cuveaux ou caisses) so
lideset munis de matieres d'emballage appropriees. 
Ces enveloppes exte.,-ieures (a l'excepLon' des cars
ses) seront munies de bonnes et solides poignees. Les 
enveloppes exierieures ciecouvertes doivent porter un 
couverc1e, et si celui-ci consi'ste en paille, jonc, roseau 
nu I.utres matieres analogues, facilement inf1ammab
les, il doit etre impregne de lait d 'argite ou de chaux, 
etc. , melange .avec du verre soluble. Les recipients 
en tóle cCilltenant de l' ether ethylique oudu sulfure 
de carbone sont assujettis aux me mes prescriptions, 
mą.i's sans Emitation de poids. Ces prescriptions ne 
sont pas exigees pour les lz1quides repris sous A 2, 3, 
et B lorsqu'ils sont emballes dans des recipients de 
tóle solides, etanches et bien fermes. 

(3) Les rec:pi'entsen fer ou autres metaux ne 
deivent etre remplis des lz'quides denommes sous A 
1 a et b que jusqu'a concurrence de 90 % de leur ca
padte, ił une tempe.raturede 15° C. 

(4) Tout colis renfermant les !iquides denom
mes sous A 1 a et b ainst que radlone do:t porter 
r etiquette du modele nO 2. Les paniers et cuveaux 
doivent en outre etre munis de l'inscription bien ap
parente "A manier avec pre.cauti'On". IIs ne doivent 
pas etre port es sur les epaules ou sur le dos. L'emploi 
de diables est seul autorise pour leur manutention 
sur I'QUeil. 

B. 
Aułres prescriptions. 

(1) II est permis d'emballer avec d'autres objets, 
dans des caisses en bois solides, etanches et ~ien fer
mees, moyennant observati'On des prescriptions con
cernant les recipients , edictees au chapitre A: 

aj les liquides denommes sous A 2, 3, et B, 
sans restriction, 

b) les aquides denommes sous A 1 b en quanti'
tes botales ne depassant pas 20 kilogrammes, 

c) les liquides aenommes sous A 1 a en quanti
tes totales ne depassant pas 5 kilogrammes. 

(2) La lettre de 'voiture doit donn er leg indi'ca
tions suivante$; 
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1. co do ciecZy wogóle, czy punkt zapalny jest 
pomze) 21 ~ C, czy pomiędzy 21° C, a 55° C, ' czy też 
p0między 55" C a 100° C; nadto cz,y ciecz można mie': 

, szać z wodą, cz też nie; ale tylko wtedy, jeżeH na 
to nie wskazuje sama nazwa artykułu, np. "benzol"; 

2. co do cieczy, wymienionych pod A 1, a i b, 
czy punkt wrzenia jest poniżej, czy powyżej 50° C; 

3. co do cieczy, nŻieposiadajqcych siałego punk
lu wrzenia" GZy destylacja częściowa do 50" C, wydzie
la produkt prżekraczający, lub nie, 5 % pierwotnej 
objętości. 

W braku takich wskazówek, do przesyłek sto
suje się przepisy pod A 1 aj • . 

(3) Do przewozu -należy używać wa.gDnów nie
krytych; można jednak ładować, w mniejszych ilo
śc:ach i do wagonów krytych, bądź oddzielnie, bądź 
ra.z,em z innemi przedmiotami, stosownie do przepi
sów ustępu (1) b i c, ciecze, wymźenione pod A 1 a, 
których ogólna waga brutto nie przekracza 10 kilo
gramów; co do siarczku węgla - 2 kilogramów; -
cieczy, wymienionych pod A 1 b - 20 kilogramów 
i cieczy, wymienfonych pod A 2 - 50 kilogramów. 

(4) Nadto co do cieczy, wymienionych pod A 
1 a i b i acetonu , obowiązują przepisy następujące: 

aj wagony należy przed rozpoczęciem ładowa
nia, za'Opatrzyć po obu stronach w nalepkę 
według wzoru 2 i nalepki "Przetaczać 
ostroinie" ; 

b j pfzesyłki nalety dobrze umocować w wago
nie; kosze i kubły otwarte przymocować do 
wagonu, nie można ich stawiać jedne na dru
gich; 

ej naczynia, które uległy uszkodzeniu w dro
dze, należy niezwłocznie wyładować, jeżeli! 
zaś natychmiastowa naprawa ich okaże się 
niemożliwą, naczynia takie mogą być sprze

'dane wraz z pozostałą w nich zawartoścrą 
na rachunek nadawcy bez dalszych formal
ności; 

d j naczynia żelazne lub z . innych metalów 
po takich cieczach próżne, szczelnie za
mknięte, można przewozić w wagonach kry
tych. Naczynia próżne tego rodzaju przyj
muje się do przewozu tylko szczelnie za
mknięte, Naczynia nie metalowe należy prze
wozić na wagonach niekrytych. List prze
wozowy powinien zawierać wzmiankę do 
czego naczynia te były pierwotnie użyte, 

.(5) Przepisy, wskazane ipod A (Opakowanie) 
w ustęp ie (1), i pod B (Inne 'prz.episy), w ustępie (2), 
stosuje się do prze\V'Ozu w - wagcnach-cysternach 
wszystki'ch cieczy, należących do .klasy III a, Nad
to, przepisy B (Inne przepisy), ustęp (4) a, stosuje 
się także do cieezy kategorii A ta i b or~ A 2. 

1° pour tous les liquides, cette lettre doit men
.tionner si le pornt d'inflammahon est inferieur a 21 ° C, 
oU' s'iI est compri's entre 21 0 C et 55° C, ou s'il est com
pris entre 55" C et 100° C, et de plus si le Iiqui'de est 
susceptible, ou non, de se melanger avec l'eau - ceci 
toutefois seulement lorsque les indications necessaires 
ne ressortent pas dej ci. c1airement de la designation de 
la marchandise, par exemp)e "benzol"; 

2" en ce qui concerne les liquides ,denommes 
. sous A 1, a ~t b, cette leŁtre doit indiquer si le po1nt 

d' ebuIlitilon est inferieur ou superieur it 50° C; 
3° en ce qui concerne les liquides n'ayant pas 

un point d'ebull ition constant, la lettre de v>oiture doit 
mcnt:onner s'i'\s donnent, a la distiIlationfraotionnee 
jusqu'a 50° C, un produit excedant, ou non, 5%du 
volume primi,tif, 

A defaut de telIes indications, les envois sont 
traite::; d'apn~s les prescriptions A 1 aj . 

(3) Le transport doi t avoir lieu en wagons de
couverts; toutefois, peuvcnt eg.alement etre charges 
en petites quanLtes dans des wagon s couverts, ,s'Cit 
is olement, soit avec d ' autres obj ets ccnformement 
aux d ispositions de l'alinea (l) b et c, les liquides de
nom mes sous, A 1 a dont le poi'ds brut toŁal n'excede 
pas 10 kilogrammes - 2 kilograrnmes' pour le sulfure 
de carbone, - les /iqu ides dena'mmes sous A 1 b dont 
le poids brut total n'excede pas 20 kilogrammes, et 
les I:quides denommes sous A 2 dont le poids brut 
totał n' excede pas 50 kilogrammes. 

(4) En outre, pour les liquides denomme$ rous 
A 1 a et b et l'acetone, ił faut observer les prescrip
tions suivantes: 

aj avant de commencer le chargement, les wa
gons devront etre munis sur les deux cates, 
en outre de l' etiq uette du modele nQ 2, des 
etiquettes "A manreuvrer avec precauti'on"; 

b) les colis doivent etre solidemoot arrimes 
dans les wagons, les paniers et cuveaux de
couverts ser'ont attaches aux parois; ils ne 
devront· pas etre superposes; 

ej les r ecipients qui se deterioreraienŁ pendant 
le transport seront immediatement dechar
ges et s 'iI n'est pas possible de les reparer 
a bref de lai, ils pourront etre vendus avec 
le contenu qui y sera resle, sans autre for-

. malite, pour le compte de l'expecliteur; , 

dj les ~ecipients en fer 'GU autres metaux, vides, 
bi'en ferm es, qui ccntenaient ces liquides, 
peuvent etre transport es en wagons couverts. 
Les recipients de meme nature vides ne sorit 
admis au transport que s' ils wnt bien fermes. 
Les recipienŁs non metalliques doivent etre 
tral1sporŁes en wagons decouverts. Menti'on 
devra etre faite dans la leŁtre de voittire de 
l'usage anterieur auquel ont servi les re
cipients. 

(5) Les prescriptions indiquees sous A (Em
ballage), alinea (l), et sous B {Autres prescrjptions}, 
alinea (2) , sont applicables au transport en wagon s
reservoirs de tom! les liqutdes appartenanf a la clas
se III a. En outre, pour les /iquid(!s des categories 
A 1 ae! b et A 2 les prescriptions de B (Autres pre
scriphons)I alinea (4) a sont aussi applicablea. 
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C. 
Sposób przewozu. 

Wyłącza się od przewozu, jako przesyłki po
śpieszne drobne : 

aj decu, wymienion(J pod A 1 a w ilościach, 
przewyższających 10 kilogramów, zaś co do 
siarczku węgla 2 kilogramów; nie wolno pa
kować ich łącznie z inn~mi. towaramij 

bj ciecze, wymDenione pod A 1 b i A 2, jako 
też spirytus drzewny (metanol) w ilościach, 
przekra,czających 20 kilogramów; 

cj naczyni'a próżne, po ci'eczach, wymienionych 
pod A 1 a, 1 b i 2, z wyj ątkiem naczyń meta
lowych' szcze1ni'e zamkniętych. 

III b. Mat~rjały zapalne w stanie stałym. 

Następujące iprz.edmioŁy dopuszczone są do 
przewozu pod pewnemi warunkami: 

(1) Przedmioty, które mogą łatwo zapalić się 
od iskier parowozu, jako to: siano, węgiel drzewny 
w kawalkach, trociny drzewne, wióry, masa drzewna, 
skrawki papźerowe, trzcina (z wyjątkiem trzciny hi
szpańskiej), włókna przędzalnicze pochodzenia ro
ślinnego i ich odpadki, słoma (również słomka kuku
rydzowa, ryżowa i lniana), torf (z wyjątkiem torfu 
maszynowego lub prasowanego), tudzież towary, wy
rabiane z mieszGniny odpadków naftowych, żywicz
nych i tym podobnych t materjałów porowatych za
palnych wreszcie siarka. 

, (2) Celuloidyna, wytwór pozostały po niezupeł
nem ulotnieniu się znajdującego się w kolodjum alko
holu, o wyglądzie mydła, ~ zawierający głównie ba
wełnę str zelniczą kalod jonową. 

(3) Celuloid w ply tach, arkuszach, sztabkach, 
rolkach; wyroby celuloidowe; materjał celuloidowy 
do wyrobu film i filmy z niego; odpadki celuloidu 
i film celuloidowych. . 

Warunki przewozu. 

A. 
OpakowaJlie. 

(1) Materialy, wymienione pod 1, jeżel~ nie są 
epakowane, należy przewozić w wagenach krytych 
lub na wagonach niekrylych pod c ponami, Kolej że
lazna może zażądać od nadawcy dostarczenia open. 

(2) Ply!y celuloidyny należy pakować w sposób 
zabezpieczający zupełnie ich wysychani'e. 

(3) aj Celuloid w płytach i arkuszach należy 
pakować' w mocne skrzynie drewniane lub w paczki, 
owin~ęte trwałym i miękk:nl papierem pakowym. Pacz
ki muszą być włożone pomiędzy dwie listwy drewnia
ne 1 ściśnięte mocno obręczami żelaznemi. Brzegi li- . 
'stew powinny dostatecznie występować ponad opako-
I • ' ,wal1le papIerowe. 
~ b) Celuloid w rolkach i sztabkach nalezy pa
: kować w mocne skrzynie drewniane lub w pac~ki, 

C. 
Modę de trilQwort. 

S~nt exclvs du tr.an~port ~n grande vitesse par 
expedi tions partielles: 

aj les liquides reprźs sous A 1 a ell quantites 
s\lperieures a 10 kilogra~mes et a. 2 ki'IQ
gramrne~ pour le ąullprę r;le calrboTję. lis ne 
peuvent pas non plus ~tre emballes en com
mun a vec d' autres mąrchandises; 

bj les liqu fdes enumeres sou~ A 1 b et A 2, a111-
si que l'esprit de bois (m ethanol) ęn q~ant,i
tes superieures fi. 20 ~ilcgra~męs; 

ej les recipients vides ayaIlt cOlltenu les lit{uides 
enumeres sous A 1 q, 1 bl et 2, a l'ęxception 
des n~cipients metalliques bien fermes. 

III b. Matieres solides inflammables. 

Les objeŁs sui'Vants sont admis au transport sous 
cerŁaines conditions: 

1" Les matifł res auxquelles Ze ft2u peut facile
ment etre communiqUli par ląs etincelles de la loco
motive, telles que le foźn, le charbon de bois en mor
ceaux, la sciure de bois, les copeaux de bois, la pate 
de bois, les rognures de papier, le jonc (a l'exclu~ion 
du jonc d'Espagne), les matreres textiles vegetales et 
leurs dechflts, la pcrill(J (y com13ris pelle de ma!", de riz 
et de lin), la tourb" (a l'exclusiJon de la tourbe meca
nique ou c'omprimeel, ainsi que les marchandises fa
briquees au mcyen d'un m ela 11 !l. e df! residus dg petro/e, 
de resine et d 'autres substances semblables ave€ des 
corps pereux inflammables, enfi'n Ie soufre. 

2" Lii celloi'dine, produit de l'evapcration impar
faite de l'alcool contenu da'i1i lę @ollodion, ayant l'ąp
parence de savon et con ~i stąnt essentiellement en 
fulmr-coton pour cdlodion, 

3" Le cellulo'id fin plclJues, feuilles, tiges, tuyaux,' 
les objets manufaclures en cellulo'id; la matiere ser
uant ił la labrication de.s lilms ił base d(J celluloi'd et 
les Iilms de meme na/ure; les dqahets dr? celil,llo'id et 
d6 films en celluif/id 

Condition~ cle trap !Sport. 

A. 
EmJJ~lhule. 

(1) Les matieres denommees sous to aoivent, si 
elles ne sont pas emballees, etre transperŁees en wa
gons couverts ou en wagons deccuverts bach es. Le 
chem;n de {er peut exiger que l'expediteur fournisse 
les baches, 
. (2) Les lames de cetloldlne dOlvoot ~tre embal-

le.es de fayon a empecher completement leur dis
siccation. ' 

(3) aj Le celluloYd en plaques et en leuilles doit 
etre emballe dans des calsses en 1313is solides ·ou dans 
des balio ts de papier d' emballage solide et souple. 
Ces ballots doi'Vent etra retenus' par deux cadres de 
planches . et fortement serres au moyen de cercles de 
feuHlard. Les heras des cadr.es doiv@ut depa!iser suf
fisamment I'emballage e·A papier. 

h j Le cellulo'id en tuya.ux et en tf~es doit etre 
emballe daos des caisses en boi s solides ou dans des 
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owini~te trwalym i mi~kkim papierem pakowym. 
Paczki mus z'l bye opakowane w mocnq tka.n i'~~, zwi'l
zana, z obu k cnicow w rodza ju w~zla, lub tez umie
szcz:one pomi~dzy cztery podluzne w'lskie listwy 
drewniane, poprzybijane do mocnych desek na obu 
kOllcach paczki. 

c) Wyroby celuloidowe, materjaly do wyrobu 
film i filmy nalezy pakowae do mocnych skrz,yn dre
wnianych lub do trwalych pudel kartonowych. 

d) Odpadki celuloidu i film nalezy pakowae do 
skrzYll, kubl:6w lub mccnych i szczelnych beczek. 
Mozna je r6wniez pakowae w mocne, nieuszkodz,one 
opony z pl6tna surowego, zwi'lzane z obu kO'llC6w 
w rodzaju w~zla, lub do mocnych pl6dennych wor
kow, zaopatrzonych u spodu w mocne r~kojescie. 

W razie opakowania, wskazanego wyzej w dru
giem zdaniu punktu b, waga sztuki ni'e moze przekra
czae 30 kg. dla rolek i 50 kg. dla sztabek. 

W razie opakcwania z pl6tna surowego, przewi'
dzianego w punkcie d dla odpadk6w celuloidu i film, 
waga sztuki nie moze przekraczae 40 kg. 

B. 
Spos6b przewozu. 

Materjaly, wymienione pod 1, jako tE:!z odpadki 
celulo:du i film, nie przyjmuje s i~ do przewozu jako 
przesylki pcspieszne drc bne. 

Materjd y , wymien ione pod 3, przewozi: si~ tyl
ko w krytych wagc: nachj wentylatory wagon6w tych 
musz'l bye zamkn; ~te. Przewozonych przedmiot6w 
nie wolno umieszczae w poblizu nir ' i przewodow 
ogrzewaj'lcych lub ogrzewanych piec6W. 

KLASA IV. 

Materjaly trujilce •. 

N ast~pu j 'lce przedmioty dopuszcza si'~do prze
wazu pod specjalnemi warunkami: 

L Preparaty arszenikowe nieciekle, zwlaszcza 
.~was arsenowy (dym hu tniczy). arszenik i 61ty (siar
czek arsenu, aurypigment) , arszenik czerwony (real
gar), arszenik rodzimy (kobalt skorupowy, lub ka
mi'ell na muchy ~ t. p.). 

2. Zelazokrzem (ferrosilicium) i manganokrzem 
(mangano-si'iicium), otrzymane drog'l elektrycznosci, 
z zawartosci'l krzemu ponizej 75 %. 

3. Cyjanek potasu i cyjanek sodu w stanie sta
lym. 

4. Preparaty arsenowe dekle, w szczeg6lnosci 
kwas arsenowy. 

5. Roztw6r cyjanku potasu (lug) i cyjanku sodu. 

6. Preparaty melaliczne trujqce: 
a) sublimat, cynober (si'arczek rt~ciowy czerwO'

ny), farby miedziowe, w szczeg6lnosci gryn
szpa'n, z ielone i niebieskie barwniki ' mie
dziowe, octan olowiu,· 

b) inne preparaty olowiowe, w szczeg6lnosci 
glejta (masykot), minia, biel olowiowa i in
ne far by olowiowe,· pozostalosciolowiowe. 

ballots de papi'er d'emballage solide et souple. Ces 
ballots ·doivent etre recouverts d'un tissu solide, relie 
aux deux' extremites en une sorte de moignon, ' ou 
bien 'ils doivent etre entoures par quatre planches lon
gitudinales etroites et 2 fortes planches frontales aux
queUes sont clouees les planches ,longitudinales. 

c) Les objets manufactures en celluic'ici, ks ma
tie res premieres pour films et les films d01vent etre 
emballes dans des carsses' en bois sdides ou dans des 
boites en carton· resistantes. 

d) Les dechets· de celluloid. (!/ de films doivent 
etre embaUes dans des caisses, cuveaux au tonneaux 
solides et etanches. Ils peuvent egalement etre em
baUes dans des, enveloppes de toile brute, solides, en 
bon etat, reliees soli'dement aux deux extremites en 
une sorte de moignon, ou dims des sacs de toile brute, 
solides, dont Ie fond porte des poignees resistantes. 

En ce qui concerne l'emballage prevu dans· la 
secoride phrase de b ci-desstis, Ie pOlds d'es colis ne 
doit pas exceder 30 kg pour les tuyaux et 50 kg- pour 
les tiges. En ce qui coricerne l'emballage dans la toile 
brute prevu sous d pour les dechets de celluloid et 
de films, ce poids ne doit pas exceder 40 kg. 

B. 
Mode de transport. 

Les matieres denommees sous JO, de ' meme que 
les dechets de celluloid et de films, ne sont pas accep
tees en grande vitesse par expeditions partielles. 

Les matieres ' denommees au 3° ne peuvent etre 
transportees qu'en wag'cns couverts; les vantaux de 
ces wagons doivent etre fermes. Cesobjets ne doi
vent pas etre places it proximite de tuyaux ou con
duites de chauffage ou de fourneaux aUumes. 

CLASSE IV. 

Matieres veneneuses. 

Les objets suivants sont admis au transport sous 
,certaines condihons: 

1 ° Les substances arsenicales non /iquides, no
tamment I'Cicide arsenieux (fumee arsenicale), l'ar
sen ic jaune (slulfure d 'arsenic, orpiment), l'arsenic 
rouge (realgar), l'arsenic naM (cobalt arsenical ecail
leux ou pierre it mouches), etc. 

2° Le ferrosilicium et Ie mangano-silicium obte
nus par voie electrique, et dont la teneur en silicium; 
est inferieure it 75 % . - . . 

3° Le cyanure de potassium et Ie cyanure de SO-I 

dium it l' etat solide. 
4° Les subslalTlces arsenicales liquides, particu

W~rement l'acide arsenique. 
5° Les solutions de cyanure de potassium et de 

cyanure de sodium. . 
6° Les produits metalliques veneneux: 
a) Ie sublime, Ie cinabre (vermilIon) j 

les couleurs a base de cuivre, patticuliere
ment Ie vel't-de-gris, les pigments de cuivre 
verts' etbleus; 
l'acetate de plomb; 

b) les autres preparations de plomb, particu- ' 
'lierement la litharge (massicot), Ie minium, 
la ceruse et autres couleurs a base de plomb; 
1es res·Dcius plombeux. . . 
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7. Sil(LTczan miedziowy i mieszaniny siarczanu 
miedziowego z wapnem, soda i substancje podO'bne 
(proszek dO' papki bO'r O'skiej i inne), kwas szczawio
wy i szczau;ian potasu w stanie stałym.. 

8. Chlorany. Dwutlenek. baru. Azotek sodowy 
(natriltlm acid-azoture de sodium). 

9. Anilina (ol e I anilinowyj .. 

Warunki przewozu. 

A. 
Opakowanie. 

- . .. (1) Naczynia · dO' pakO'wania . muszą być mO'cne, 
sżczelne i zamknięte tak, aby zawartość ich ni'e mo
gła się wysypywać, rozpylać ani wyciekać. 

-. (2) Materiały, wyml1enione pod 1 i 3, należy 
pa.kO'wać: 

aJ _ w beczki żelazne, mO'cne, z przyśrubowanem 
wi'ekiem i z O'bręczami dO' przetaczania, lub 

bj w beczki podwójne z suchego i mO'cnegO' 
drzewa, zabezpieczone obręczami lub w takie 
same skrzynie p O'dwójne, z O'kalającemi wią
zaniami, przyczem naczynia wewnętrzne na
leży wyłO'żyć materjałem uszczelniającym. 

. Zamiast drewnianych naczyń wewnętrznych 
można również użyć naczyń blaszanych za
lut0wanych, lub naczyń szklanych albO' gli
nianych. Naczyni a szklane i gliniane należy 
zapakO'walS szczelnie -w innych naczyniach, 
prześciełając O'dpowiednim materjałem. Tak 
O'pakO'wane naczynia można łączyć pO' kaka 
w i edną przesyłkę· 

ej Materiały, wymienione pod 1, mO'żna rów
nież pakO'wać w wO'rki z płótna, nasycO'nego 
dziegciem, które należy umi'eśoić w zwykłych 
beczkach z mO'cnegO' i suchego drzewa. 

(3) telazokrzem (ferrO'silic:um) i mangan 0-

kr.zem (manganO'silicium) wymi'enione pod 2, należy 
pakO'wa.ć w mocne i szczelne naczynia dn~wniane lub 
metalO'we, nie przepus zczające WO'dy. 

(4) MateriałYi wymienione pod 4, należy pa
kować: 

. aj w: ~a..czynia meta;1owe, drewniane lub gu-
-. - _. mO'we, dobrze zamykane lub 

bj w naczynia szklane albO' gliniane, ustawione 
szczelnie W innych mocnych naczyniach 
(kO'sze plecione lub metalowe, kubły, skrzy
nie), używając odpowiedniegO' dO' pakowa
nia materjałui naczynia zewnętrzne (z wy
jątkiem skrzyń), muszą być zaopatrzone w dO'-
bre antaby. • 

(5) Maleriały, wymienione pod 5, należy pako
wać w naczyni'a żelazne, dobrze zamykane i ustawiO'
-neszczelnie w innych mocnych naczyniach drewnia
nych lub metalO'wych, przesypane krzem:onką, troci
nami lub innemi materjałami chłonącemi1• 

- (6) Materiały, wymienione pod 6, należy pakO'-
wać:: _ 

aj W beczki żelazne -lub szczelne --beczki z moc
negO' suchego dr~a, tabezpieczone O'brę
czarni, lub w skrzyhięz okalaiąc:emi wiąza
niami lub 

7° Le s,ulfate de cuivre et les melanges de sul
late de cuivre Gvec la chaux, la soude et autres sub
stances analogues (p{) udre p eur bO'ulli'e bord elaise, 
etc.), l'acide oxalique et l'oxalate de potassium a tetat 
solide. 

8° Les chlorates. Le bioxyde de baryum. L'azo
ture de sodium . 

9° L'pniline (huźle d'anilinej . 

CO'nditions de transport. 

A, 

Emballage. 

(1) Les recipients utilises pour l' emballage 
doivent etre solides, etanches et fermesde mani't~re 
qu'il ne puisse se prcduire ni fuite ni tamisage. 

(2) Les mc:tieres denomm-ees sous r et 3° doi
vent etre emballees cO'mme su;t: 

aj dans de fO'rts tonneaux en fer, a couvercIe 
visse et munis de cercłes de roulememt, ou 

b j dans des tonneaux doubles, faits de bois sec 
et sdide, consolides au moyen de cercles, 
ou dans des caisses doubles construites de la 
meme maniere et entourees de bandes, les 
recipients interieurs etant revetus d 'un tissu 
serre. Les recipients interi'eurs en bois peu
vent aussi etre remplaces par des recipients 
en fer-blanc soudes au des vases en verre 
o U .ell gres. ~es vases en verre ou en gres 
dcivent etre emballes solidement dans les 
autres recipients: garnis de matieres' d'em
ballage appropriees. Dans ces condiłi'ons. 
plusieurs vases peuvent etre reunis en un 
colis. 

ej Les matieres denommees sous r peuvent 
aussi etre emballees dans des sacs de to ile 
goudronnee, renfermes dans des tonneaux 
simpies de bois fort et sec. 

(3) Le ferrosilic ium et le mangano-silicium .de
nommes sous 2° doivent etre emballes dans de fO'rts 
recipients en bois, ou en metal, impermeables a l'eau. 

(4) Les matieres denommees sous 4° doivent 
etre emballees ccmme suit: 

aj dans des r ecipients en metal, en bois ouen 
caoutchouc munis de bO'nnes fermetures, ou 

b j dans des vases en verre O'U en gres sO'igneu
sement cal es dans d'autres rec:p ients (ban
nettes ou paniers en metal, cuveatix , ou 
caisses) solides, ave c des matieres d' embal
lage appropri'ees; ces enveloppes (a l' excep
tiondes caisses) seront munies de bO'nnes 
poignees. 

(5) Les matieres denommees sous 5° doivent 
etre emballees dans des vases en fer bien clos et 
soigneusement cales dans des r ecipi'ents en bois ou 
en metal soiides garnis de terre d'infusoires., de sciure 
de bO'is ou d'autres substances absorbantes. 

(6) Les matieres denommees sous 6 doivent 
etre emballees comme suit: 

aj dans des _ tonneaux en fer 'ou des tonneaux 
etanches faits de bois sec et fort consoEdes 
au moyen de cercłes O'U dans des caisses cO'n
sO'lidees au moyen de bail1des. ou 

-i 
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hJ w na~~ynia żelazll'e {zwane hobbock) lub 
c j W na-e.zy'nia sz4<.iane lub gliniane j ilości. zaś do 

10 kg, - w podwójne moene worki papie
rowz, tak naezyni.a jak i worki należy ukła
dać ściśle _w mocne i szczelne skrzynie dtew
ni-ane-, dobrq;>e zamknięte i. wypełntiiH'le odpo
wiednim materjałem pakun~owymj 

d j farby 1fVszelkie oł~wi()1:J:)e maina także pako
wać do naczyń z blachy białej, lub innej 
blachy żelazne j j 

ej wszelkie związki ołowiu i miedzi w roztwo
rech wodnych można przewo'ZIc także 
w sZ'cl'elhych kotłach z takiego materj ału, 
na który rZ'eCzone związki nie działa ją. 

(7) MGtetjaly) wymienione pod 7, nalezy pa~ 
kować w mGcne, szczelne t dobrze zamykane naczy
nia drewniane (bec..:kt, skrzynie), lub w mocne gęste 
i dobrze 2Mtyte w0tki. 

(8l M etetjt!ly) t.vYrftienione pod 8, z wyj ątkiem 
c/L'0i krti seaolve'gf) (natrium acid-awture de sodium), 
rtalety p;akować w mocne, sżcz,elne ~ dobrze zamyka
ne na.czyhia dtewniane lub ż blaclty falowanej. Na
e~ynia dtewniane {beczki lub skrzynie) muszą być 
wyłeżone wewnątrz i\łi'ękkitn papierem całkQ'wicie , ce
lem zaj;ye2pi~zenia żaWafto'Ści od wysypywania się. 

A,z@t'ek .$'0dowy {natrium ~ci'<i·ażptur'e de sa
«ium), należy p~kbwać w mQcrte, szczelne i dobrze za
mykane fiaczyfi ~ a ~elażł'l e (lub z blachy białej). 

(~) N a pI·ześyłkach et f:tUJ tetj'<tl'Cuni, wymienione-
1fti p~i(Jj l - 9, należy pó'dać id\ zawartl;~'Ść w sposób 
wyraźny t trwały , Mc: żna wymienić nazwy ogólniko
we, jako to: preparaty arsenowe, preparaty ołowio~ 
We, farby trujące , Nadto materjały, wymienione pod 
1, :3, 4, 5 i 6 a, Qltaz kwas szczawiowy i szczawźan 
potr.su w stan:e std yrn , należy zaop-atrzyć w nalepkę 
wed tl1.'g ;;<;·20tu Nt_ 3-, a żelazokrzem (ferros-iHcium) lub 
ttHlngarrekrzem (mangano-silic;um) (2) w napisy: 
ł1\Chronić prz~d wilgocią" , HNie pr~ewracać". 

N-a naczyni'ach, zawierająt:ych materjały, wy
mienźone pod 8, należy um~eścić widoczny i trwały na
pis, wskazują-cy ,zawartość naczyń, oraz nalepkę we
dlug wZ'Gtu. Nt. 2-. Naczynia, zawierające azotek so
dowy (natrium aci'd~al?:'C,tute de sodium), powinny być 
nadto zaop.atnone w n~_pis~ "Chrońić przed wilgocią". 

(10) Anilinę (ol ej anili,rowy j należy pakować 
do nac-zyń ż-elaznych lub d o bardzo mocnych i zupeł
nie sztżelnych beczułek drewnianych (np. beczki do 
nafty) . 

:8-. 

Inn~ przepl'sy. 

(1) Wraz z 'innerni przedmiotami) z warunkiem 
przestrzegania p r;tepisów, ohowiązujący-ch co do opa~ 
kQwanla, podanych pod A, tnotnapakować d{) moc
nych, sz.czeInych i dobrze z~mkni~tyeb. oo'Czyń dreW'
nianyd~: 

aj materjaty, wymienione pod 4, w ilościach do 
1 kg . .nale.ży pak0wać d e;) naczyń szklanych, 
ułoż'Onych. ~iśłe w sz.cze.lnych naczyniach 

ob) dans d'es bQltes en fer {dites H'0'bhock'S), ou 
c j dans des vases en verre ou en gres ou. -, 

p our des quantites n 'exceclant pas 10 kiła- , 
grammes - dans des enveloppes doubles -0~ 
fo rt p apier (bourses) j les recipi'ents et les , 
b0ut'sesd0ivent etre soigneu-sem'eJllt cales ; 
dans des recipi'etlts en hois w Edes, etai\eh.~s, i 
bien fermes et remplis cle mati~res d ' embal-~ 
Iage appropri ees j I 

dj il est permis auss~ d 'embailer les couleurs 
a bas e de plomb de tonte espece dans des ; 
r ecip ients en fer-blanc ou en tole de fer j 

ej ił est permis de m~me de transporter les 
composes quelconques du plomb et du cuivre 
en solutions aqueuses, dans des reservrnrs I 
eŁanches, oc:nstruits en mater:'aux que ces ; 
melanges ne peuvent attaquer. 

P) Les mati~res denom mees S(1)US 7° doivenŁ 
Hre emballees dans des recip ients en bois (tonneaux 
Gl! caiss-es) solides, etanches et hi-en ferm es ou dans 
des sacs solides, etan che s et bien fermes. 

(8) Les matieres denommees sous 8°, a l'excep
tian de l'a,z-ohlre de so<lium, d'oivent etre emballees 
dans des recip ients en bo-is ou en toJe ondułee forts, 
etahches et bi~n fermes . Lorsqu'on emploie des re
drpients en bois (tofineaux ou caisses) \ ceux-ci dcivent 
~Hre revetus interieutement d 'une garniture ininter
rompue de papier souple destine aempech-er effica-
cement le tathisage, -

L'atoture de sodiuTn doit etre emballe dans des 
redpients en fer (ou en fer-bk.nc) solides; etamches 
et hien fermes , 

(9) Les ~olis tenfertilant d.es matźeres denom
mees sous 1° a 9° d'civent porter en cataderes bien 
,apparents et durables l'ind;catio!l1 de leur contenu. 
Les designations 'generiąue-s tel!es quesubstances ar
senicaIes, preparatlons de plomb, couleurs veneneuses 
sont admises. En outre, les matieres denommees sous 
1°, 3°, 4°, 5° et 6° a et l'acide oxalique et l'o:xalate de 
p0rossium a retu! solide doivent PQrter retiqu~tte 'du 
modele -ilO J,et s'il s'agit de ferros ilicium ou de mim" 
ReUło-Silitźu;n (2°). la men h on: "Craint i'humi'<lih~ _ 
Ne pas renverser". 

Les tecipients COritenant des łnntieres tlv!nom
mees sous 8° doivent porter une !inscdpLon bien a.p-
parente et dutable, donna.nt l'indicatioh de leut con
<tenu, et l'etiquette du modele liO 2. Ceuxco'l1tenant 
de l'az@ture de sodium fecevront eh outce la mention: 
,letaint l'h_umidite" . 

(10) L'aniline (hu ile d 'aniline) doitet.re conte
nue dans des e,stagnons en fer OU dans des barils eD 
bois (pat exemple des hUs a petrole) tres resi'stants 
et parfaitemeflt etanehes. 

B: 
Autres , presctipHbns. 

(1) Ilest permis d'emballer avec d'aufres 
objets dans des recipients en bois solides., etanche.s et 
hien fermes, m'QJyennant observat-ion des ptesctiptilQns 
concernant ~es recipients edictees au chapitre A:. 

aj les matieres denommees sous 4°, par quanti
tes ne depassant pas l kilogrammej elles 
doiverit etre renfermees dani; des vases en 
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z blachy białej 
krzemionką; 

przesypywanych suchą 

b) materjały, wymienione pod 1, 3 i 8, Vi ilo
ściach do 5 kg .; nie wclno jednak pak~wać 
cyjanku potasu, cyjanku sodu i chloranów, 
dwutlenku baru, azo tku sodowego (natrium 
acid-azoture de sodium), razem z kwasam~ 
i solami kwaśnemi; 

c) materjały, wymi'enione pod 6 a, w ilościach 
do 10 kg.; 

d) materjały, wymienione pod 2, 6 b i 7 w ilo
ściach dowolnych. 

Naczynia, zaw:erające przedmioty, wymienione 
pod 1, 3, 4, S, 6 a, jako też kwas szczawiowy i szeza:
wian potasu w stanie stałym, należy zaopatrywać 
w nalepkę, według wzoru Nr. 3. 

(2) Materjalów, wymz'enionych pod 1, 3, 4, 5; 
i 6 a, jako też kwcs szczawiowy i szczawian potasu 
w stnnie stałym, nie wolno ładować razem z produk
tatni sp'Ożywczerl1~ lub użytkowemi. 

(3) Również wzbronione jest ładowanie ma
fefj'l!t.lów, wymienionych pod 3, 5 Ź 8, razem z kwa
sami, materjałów zaś, wymienionych pod 5, nawet 
ż solami kwaśnemi. 

(4) Materiały, wymienione pod 5, mOEna prze
wozić tylko w wagonach-cysternach albo · na wago
nach niekrytych. Azotek sodowy (natrium acid-azo
ture de sodium), powini'en być przewożony tylko 
w wagonach krytych. 

(5 ) Żelazokrum (fern~silić:iutI1) i mangano
krzem (mangano-silicium), wymienione pod 2, przyj
muje się do przewozu w sŁanie zupełnie suchym 
i w naczyniach zupełnie suchych; w razi'e przewGzu 
VI wagonach niekrytych, należy je przykryć nieprze
makalnemi oponami. 

(6) Pnh ne naczynia pOI przewiezionych mate
rjtzfach trujących, wymienionych pod 1; 3, 4, 5, f g rI, 

jak również po kwasie szr:fawiowym i sz'Czawiani'€ p(.). 
fasu w stanie stałym, muszą być szczelnie zamknięte. 
Pt6żne worki po przewiezionych materja{crch lrujq
cych, wymienionych pod f , muszą być dobrze pako
wane do skrzyń\ lub do gęstych, n.asmokwanych wor
kóW, zaQpatrzonych w nalepkę, według wz(')ru Nr. 3-. 
Ze.rowno na samych naczyniach lub workach,j ak 
i w liśc ie przewo:wwym, należy oznaczyć, co W' nich 
było przewożone. RówIJież należy przestrzegać prze
pisu, podanego w ust. (2) . 

Naczynia i próżne worki po przewiezionych ma
terja/ach, wymienionych p(f)d 8, należy zaopatrzyć 
W nalepkę, według wzoru Nr. 2. 

{7} Co do zbiorników na wagonach-cysternach, 
służących do prireWOZU materjałów trujqcych, . ora'z 
ich roztworów, wodnych, należy stosować przepisy, 
wymienigm~ pod A, ustęp (1) i (9) oraz B, ustęp (6). 
Mu~ą on~ być sporządzone z materjału, który nie 
'ulega działaniu zarówno materjałów w nich zawar
tych, jak i ich roztworów wodnych. Zbiorniki w'a~(}nów
cystern, służące do przewozu materja~ów, wymierri@
nych pod S, nie mogą mieć żadnyah spoj-eń na nity, 
lub muszą mieć wtedy ściany pudwójne. Nie mogą 
mieć pozatem żadnych otwurów VI dolnych swych 
częściach (krany, wentyle i t. p.). Otwory ws-żelki~ 

verr~ śolid~tnef1t cale!; aveć de la terte d'in
fusoires sećhe dans tin recipient ~ti fer,-blano. 
etafiche; . . 

b) les tnatietes denom111eeś sous 1°, 3° et 8°; par 
quantites fie depassant pas S kilogrammes ; 
ił est cependanŁ interdit d'emballer du t:ya
nure de potassium, du cyanure de spdium et 
des chloraŁes, du bioxyde de baryum et de 
l'azoture de sodium avec des acides au des I 

sels acides; 
e) les malieres denommees sous 6° a, par quan

tites ne depassant pas 10 ki'logrammes; 
d) les matieres denommees sous 2°, 6° b et 7°, 

sans limHe de poids. 
Lorsque le recipient renferme des małieres ~e

nommees sous 1°, 3°, 4°, 5°, 6° a, ains~ que I'ac!de 
oxaUque et I'oxalate de polassium a felat solide, il 
doit etre muni d 'une etiquette du modele nO 3. 

(2) II est interdit de charger les matreres tle
nommees sous 1", 3°, 4°, 5° et 6° a lainsi que l 'acide 
oXGlique et l't)xalafe de potassiufn g l'etat solid'e avec 
des denrees alimcntaires ou d'autres matiet'es de COO~ 
somniatioIf. 

(3) II eBt egalement interdit de charget les ma
tieres denommees sous 3°; 5° et 86 avec des acides et 
en outrecelles du 5° avec des sels acide-s. 

(4) Les tnatieres cieMtnT1tees S'Qus 5' tte doi~tlt 
etre transportees qu'en w,agon8-teservoirs 'GU en wa~ 
gons d ecouverts. L'azotures de sodium ne doit etre 
transport e qu'en wagons e<:ouverts. 

(5) Le ferros ilicium et l~. mttngano-silicium de
nommes sous 2° doivent ~tre remis au transport li 
l' etat absolutn~.fit ~eć et dah~ des tetipients parfaite
ment secs; s 'ils do~vent etre transportes ert wa~(ms 
decouverts, c'euK-ci seront re'COuverts de bathes im
petme.ables a l' cau. 

(6) Les retipients vides ayańt seni au tr,ańsport 
des m'Gtl'ere8 łiJenel'ieuSeś den'O'ttlmeeS -sous JO, 3°, 4", 
5° ou 6° a ain5i que de I'adde oxalique et de l' oxaltrfe 
de potassium a !'etat solide doivent etre parfaitement 
dos. Les Sacs vides ayańt setviau ttalfi~port des ma
Ueres venl?neuses der~offlrne'es sous 1° doivent ette t'eli
fetmes dan:s des caisses au dans ,d'autres sacsgou
dronnes, -etan~h~s et hien ferm es et trortant l' etiquette 
du modele n° 3. Les tćt:ipients ou l~s sacs et ła lettte 
de voiture doivent porter la mention de ce qu'ils con
tena,ient precedemment. Est applicable ~al~ment la 
dfsposition edictee a l'alin~a (2). 

Le's recipients et les sa:<i:s vides ayant servi au 
tr,ansport des maUeres dhlO1ńmees sous 8° doi-vent 
porter l' etiquette du model~ nO 2. 

(1) Sont applicabies amc r~irietlts des wagons
reserV'oi'rs destines li transporter des matieres 'Vene
neuses ou leurs solutions aqueuses les prescriptrions 
edictees S0US A, alineas (1) et (9), et B, alinea (6). 
Ces recipients ne Joivent etr'e cb'lł'stitues que de ma
teri'aux inaŁtaquables par les matieres considerees ou 
par leurs solutions aqtte'uS'es.. ~s r-ecipients de:s wa
gons-reservoirs servant au transport des matieres de
nommees sous 5° ne doivent avoir aucufie couture ri
vee ou etre alors ił G'Ouble paroi. IIs ne doivent, en 
outrel pGt'ter aucune 'ouverture li leur parti'e infe
rieure (robinets, soupapes. etc.). Les ouveł'tul('e8 
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mu~zą być uszc,zelnione i zabezpi~czcne przyśrubo
wanemi mocno p okrywami metalowemi. Wagony
cysterny z materjałami, wymienionemi pod 5, należy 
ustawiać W pociągu w ten sposób, aby je przedzielał 
od wagonów z k-wasarni ci'ekłemi przynajmniej jeden 
wag(')n. ' 

C. 
/ Sposób przewozu. 

Wyłącza się z przewozu jako przesyłki pośpiesz
ne drobne, materjały, wymienione pod 1, 3, 4, 5, 6 a 
i 8, oraz naczynia próżne, w tern i ~orki, które mie
ściły tematerjały. 

D. 

Wyjątki z przepisów, wydanych pod A, B i C. 

Nie podlegają przepisom tym wytwory, wymie
nione w klasie IV, jeżeli przeznaczone są do badań 
naukowych lub dla potr zeb farmaceutycznych, prze
wożone w i:lościach, nie przekraczających 1 kilograma 
każdego z wytworów, z warunkiem, aby opakowane 
były w naczyniach szklanych lub glinianych o szczel
nem zamknięciu, które następnie należy ułożyć sta~ 
rannie w mocnych, szczelnych i dobrze zamykanych 
skrzyniach drewnia.ych. 

KLASA V. 

Materjały żrące. 

Następujące przedmioty dopuszcza się de prze
wozu pod specj alnemi warunkami: 

1. Kwas siarkowy, kwa.s siarkowy dymŹ'qcy 
(kwas siarkowy z zawartością bezwodnika, cleum, 
olej wittyolowy, kwas siarkowy nOlrdh,auseński), 
kwas azotowy (saletrzany, Scheidewasser) i ich mie
szaniny, kwas solny, kwas fluorowodorowy; 

2. chlorek siarki, tudzież azotan żelazowy i siar
czan żelazowy (zaprawy żelazowe); 

3. lug żrący (ług sodowy, ług potasowy i t. p.) 
pozestałości od rafźnowan ia olejów, woda amoniakal
na, z zawartością amoniaku nie więcej jak 25 % i 

4. b rom; 
5. be-%-wodnik kwasu ' siarkawego; . 
6 . chlorek acetylu, pieciochlorek antymonu, 

chlorek chromylu, tlenochlorek fosforu, pieciochlorek 
fosforu (nadchlcrek fosforu), trójchlorek fosforu, 
chlorek sulfurylu, chlorek Uonylu i kwas chlorosulfo
nowy; 

7. Roztwory wodne dwutlenku wodoru z zawar-, 
tościq dwutlenku wodoru ponad 6 % ; 

8. siarczek ' sodowy i koks sodowy; 

9. kwa śny siarcZc.n sodu; 
10. wapno palone mielone (tlenek wapnia) j 

11. naftalina surowa skraplajqca się, przewożo
na beq; opakowania (luzem). 

doivenŁ etre rendues etanches et etre protegees au 
moyen de chapes meŁalliques solidement vissees. Les 
wagons-reservo;rs r emplis des matieres denommees 
sous 5° doivent elre places dans les tram s de maniere 
ci etre separes par un vehicule au moins d'autres wa
gons remplis d'acides liquides. 

c. 
Mode de transport. 

Son exclues du transport en grande vitesse com
me expeditions parti'elles les m C' tieres denommees 
sous r, 3", 4°, 5°, 6" a et 8°, ains i que les recipients 
vides, y compri's les sacs, ayant ccntenu les memes 
matieres , 

D. 
Exceptions aux prescriptions edictees sous A, B et C. 

Ne sont pas soumts a ces prescripticns les pro
duits denommes dans la ' Classe IV, destines aux re
cher che s scientifiques ou aux usages pharmaceu
tiques, expedies par quantites ne depassant pas 1 ki
logramme de chaque produit , pourvu qu'ils soient em
balles dansdes rec :pients en verre ou en gres ci fer
meture etanche, et que ces derniers soient a leur tour 
emballes avec soin dans des caisses en bois solides, 
etanches et fermant bien · 

CLASSE V. 

Matieres caustiques. 

Les objets suivants sont admis au transport sous 
certaines conditions: 

1° l'acide sulfurique, I'acide sulfurique fumanf 
(acide sulfurique contenant de l'anhydride, oleum, 
huile de vitriol, acide sulfuriq ue de N ordhausen), 
l'acide azotique ou nitrz~que (eau-forte) et leurs me
langes., l' acide chlorhydriq'ue ou muriatique, I'acide 
fluorhydrique; 

2° le chlorure de soufre de meme que le nitrate 
ferreux et le sulfate ferreux (mordant de fer); 

3° la lessive caustique (lessive de soude ou de 
potasse, etc.), les res źdus de raffineries d'huile, I'eau 
ammoniacale ne contenant pas plus de 25% d'ammo
niaque; 

4° le brome; 
5° l' anhydride sulfurique; 
6° le chloru re d'acetyle, le pentachlorure d'an

timoine , le chlorure de chromyle, l'oxychlorure de 
phosphore, le pentachlorure de phosphore (super
chlorure de phosphoreJ, le frichlorure de phosphore, 
le chlorurede sulfllryle, le chlorure de thiony/e et 
l'acide chloro - !Sulfonique; 

7° les so/utions aqueuses de biQxyde d'hydro
gen e rl'une f.eneur de p/u s de 6 pour cent en poids de 
bioxytk d'hydrogene; 

8° le su11ure de sodium et les cokes a base de 
soude; . 

9 0 le bisulfafe de s(lJude ; 
1~ lachaux-vive meulue (oxyde de calcium); 
11 0 la naphtaline Bruie susceptible de suinter, 

exp.ediee en vrac . 
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Warunki przewozu', 

A, 

Opakowanie. 

(1) Do opakowania materjałów , wymienionych 
pod 1 - 4, należy używać mncnych, szczelnych i do
brze zamykanych naczyń - takich, które nie ulega
ją działaniu zawartego w nich materj ału. Co do 
kwasu fluorowodoro wego (1) patrz ustęp (S) . Za
mknięcie musi być tak ie , aby nie mogło ulegać uszko
dzeniu ani. wskutek wstrząśnieni'a, ani przez samą za
wartość naczynia. Przy użyciu naczyń szklanych , lub 
glzinianych należy pr zes trzegać przepisów następują
cych: 

aj Naczynia, s łużące do przewoz u materjałów , 
wymienionych pod 1 - 3, nal eży układać 
szczelnie w innych mocnych naczyniach (ko
sze plecione lub metalowe, kubły lub skrzy
nie) prześc iełając odp owiedn im materja łem . 
N aczynia zewnętrzne (z wy j ątkiem skrz yń)' 
należy zaopatrywać w m ocne antaby. 

bj Naczynia szk lane lub gliniane ze stę'ionym 
kwasem azo towym <) ciężarze gatunkowym 
nie mniejszym jak 1,48 przy IS" C (46,8° 
Baume \, i z czerwonym dym Ź'qcym kwasem 
azotowym, należy układać w naczynia ze
wnętrzne, 'przesypując krzem i'onką lub in
ny m stosownym materj a ł em, suchym, zie
mistym, w ilości dos tateczne j i nie mniejszej 
od zawartości naczyó. 

ej Materiał do prześciełania 1 przesypywania, 
wska zany p od a i b, nie jest konieczny, je
żeli naczynia szklane umieszczcne są w że
laznych koszach, okrywających naczynia te 
całkowicie i gdy zabezpieczono je w koszach 
tak, by się nie mogły ruszać, zapomocą za
suwek dostatecznie elastycznych i wyłożo
nych azbestem. 

dj N'aczynia szklane lub gli'niane z bromem (4) 
należy umieszczać w mocnych skrzyniach 
drewnianych lub m etalowych, obsypując na
czynia po same szyjki popiołem , piaskiem, 
krzemionką lub innym materjałem niepalnym. 

(2) Przyrządy do gaszenia ognia z zawartością 
kwasów, wymienionych p od 1, muszą być sporządzo
ne w sposób, uniemożliwia jący wyciekanie kwasu. 

(3) Akumulatory elektryczne, napełnione kwa
sem siarkowym (1), należy umocować w skrzynce dla 
baterji w ten sposób, aby poszczególne ogniwa nie 
mogły się poruszać. Skrzynkę dla baterj i należy śd
śle zap akować w skrzyni, wysłanej odpowiednim ma
terjałem pakunkowym chłonącym. Na wi eku skrzy
ni należy umieśc ić wyraźny napis: "Akumulatcry 
elektryczne", " W i'erzch" . J eźeli akumulatory są na
bite, bieguny ich należy zabezpieczyć przed zwarciem 
(krótkiem spięciem). 

Jeżeli ogniwa zrobione są z materjałów odpor
nych, jak drzewo z wykładziną z ołowiu lub twardy 
kauczuk, z takiem urządzeniem w górze, które w zu
pełnOŚCI zabezpiecza płyn żrący przed r ozpryska
niem w stopniu, zagrażającym niebezpieczeństwem, 
wówczas takie opakowanie Ol!niw i baterji akumula-

Conditions de transport. 

A, 

Emballage. 

(1) L'emball age des matieres d enommees sous 
1° it 4° doit etre fai t dans des recip:ents solides, etan
ches et bien fermes, qui ne puissent p as etre attaques 
par le cOl!1tenu. Pour l'acide fluorh ydrique (1 °) voir 
a linea (S). La fermeture doit etre conditionnee de 
maniere a ne pouvoi'r ehe endommagee soit par des 
secousses, soit par le contenu. L 'emploide vases en 
verre ou en gres est subordonn e aux conditions 
suivantes: 

aj Les r ecipients servant au transport des 
mat:eres denommees sous 1" it 3° doivent 
etre bien assujettis dam d 'autres recipients 
(bannetles ou pan~ers en metal, cuveaux ou 
caisses) se:lides, remplis de matieres d ' em
ballage appropriees. Les n~cipients exte
rieurs (a l' exception des caisses) doivent 
etre mtmis de poignees soJi'des. 

bj Pour l'acide nitrique eoneentre d 'un p o<i ds 
speciLque d 'au moins 1,48 a IS" centi'gr ade 
(46,sO Baum e) et l' aciel e nitri:que rouge fu
m CJ{l t , les vases en verre ou en gres doivent 
etre entoun?s dans les recipients d 'un volume 
au m oins egal a leur contenu de terre d 'in 
fusoires ou d ' autres substances terreuses 
seches appropriees. 

cj La matiere d' emballage prevue sous a et b 
n'est pas necessaire si les vases en verre 
sont places dans des envelcppes en , m etal 
les entcurant completement et cales par c~ e 
bons ressorts recouverts d 'ami!an te, de teile 
fayon qu'ils ne puissent se deplacer dans les 
enveloppes. 

dj Pour le brome (4°). les vases en verre ou en 
gres doivent ehe renfermes dans des reci
pients solides en bois ou en m etal, et en
toures jusqu'au col , de cendre, de sable, de 
terre d 'infuscires ou d 'autres matieres ana
logues incombustibles. 

(2) Les exfźncfeLlrs d'incendie qui contiennent 
des acides d enommes sous 1° doi,vent etre conslruits 
.de telle sorte que l'acide ne puisse couler . 

(3) Les accumlllateurs electriques montes avec 
de l' acide sulfurique (1 °) doivent etre cales dans 
une caisse de batterie, de maniere que les bacs ne 
puissent se ' deplacer. La caisse de batterie sera so
litdement emballee dans une autre caisse, avec des 
mati.eres d ' emballage absorbantes . Les couvercles des 
caisses porteront, hien apparents, les menLons ,Ac
cumulateurs electriques" et "Haut". Si les accumula
teurs sont charges, les p 61es doivent etre proteg es de 
maniere a eviter les courts-circuits. 

Si les bacs sont constitues de mll.ti(~res r esistantes, 
telles que le bois avec revetement de plomb ou le 
caoutchouc durci , et que leur partie super;eure soit 
amenagee de tell e sorte que l'aci.de ne puisse jaillir 
d 'une maniere dangereuse, on peut se pass er d' embal
ler les bacs ou les batteries .d 'accumu lateurs, ci la con-
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torów nie jest konieczne, jeżeli one zapomocą odpo
wiednich urządzeń , jak podstawy, przegrody, ped
pórki, zabezpieczone są dostatecznie przed przewró
ceniem się lub przesunięciem oraz przed uszkodze
niem przez spadnięcie na n:e innych przedmiotów. 
O~niwa lub baterje, przymccowane do pojazdu, nie 
potrzebują również opakowania, je żeli pojazdy te bę
dą dobrze przytwierdzone w wagonie lub odpowiednio 
mocno ułożone. 

(4) Do szlamu olowianego z akumulatorów 
i z komór cłcwianych, zawierającego kwas siarkowy, 
można używać naczyń drewn 'anych tylko takich, któ
re dostatecznie zabezpieczają kwas przed wycieka
niem. 

(5) Naczynia do kwasu fluorowodorowego (1) 
rozcieńczonego muszą być ołowiane lub gutaperkowej 
dopuszczalne są także naczynia drewn iane z trwałą, 
wewnątrz, powłoką parafinewą· Do kwasu fluorowo
dorowego stężanego najmniej do 70 %, można również 
używać naczyń żelaznych z zamlmi'~ci <~ mi szczelnie 
przyśrubowanemi. Takie naczynia że l az ne, zaróW
no napełnione, jak i próżne, można nadawać do prze
wozu tylko po usunięc iu z nich wszelkich zewnętrz
nych śladów kwasu. Naczynia do kwasu fluorowodo
rowego stężonego , zarówno próżne, jak ~ napełnione, 
muszą mieć nalepkę, lub wyraźny i trwały napis: "Stę
żony 70 % kwas fluorowodorowy", a nadfo nalepkę, 
według wzoru Nr. 3. 

(6) Bezwodnik siarkowy (5) należy pakować: 

aj w mocne pudełka żelazne, albo blaszane, do
brze zalutowane, lub . 

bJ w mocne butle żelazne, blaszane lub miedzia
ne, bezpieczne i hermetycznie zamkni·ęle. 

Pudełka i butle należy pakować szczel
nie w mocne naczynia zewnętrzne drewniane 
lub blaszane, przesypując krzemionką, lub 
innym podobnym materjałem niepalnym. 

(7) Materjaly, wymienione pod 6, należy pa
kować: 

aj w naczynia z żelaza kutego, lanego, stali, 
ołowiu lub miedzi, całkiem szczelnie i dobrze 
zamykane, lub 

b J w naczynia szklane. W tym ostatnim wy
padku obowi'ązują przepisy następujące: 

'I-) naczynia szklane muszą mieć grube ścian· 
ki i być zamknięte szklanemi, szlifowane
mi korkami, dostateczni'e zabezpieczone
mi przed wypadnięciem j 

~ ) naczynia szklane, zawierające więcej mz 
5 kg., należy umieśdć w zewnętrznych 
nactynill.ch metalowych. Flaszki mniej
szej poj emności mOŻna pakować w moc
ne skrzynie drewniane, podzielone na od
dzielne przegródki, podług HcZlby fla
szek j jedna skrzynia może mieć nie wię
cej, . niż cztery przegródki j 

diti{)n que des dispositifs appropries, tel s que cadres, 
c1oiscns, renforcements, les empechent de se renver
ser ou de se deplacer et les protegent contre les 
avaries pouvant resulter de colis tombant sur les 
batteries. Les bacs ou batteries faisant corps avec des 
voitures n'ont pas besoin non plus d'un emballage 
speci'al, lorsque ces vehicules sont fixes ou arrimes 
so1i.dement sur les ·wagons de chemins de fer. 

(4) On ne peut employer des recipien-ts en bois 
pour les boues de plomb renfermanf de l'acide sullu
rique, provenant d'accumulateurs et de chambres de 
plomb, que s 'il est possible d'emp~cher tout suinte
ment d'acide. 

(5) Les recipients contenant d.e l'acide fluor· 
hydrique (1°) seront en plomb ou en guHa-percha 
p our l'acide etenduj les recipients en bOls avec garni
tur e iriterieure solide en paraffine sonŁ egalement ad
missibles. Des recipi'ents en fer avec tampon de fer
meture etarnche ił. vis peuvent egalement etre employes 
pour l'acide concentre, ił. 70 % au moins d'acide pur. 
Ces recipients en fer ne doivent ~Łre remi'S, pleins ou 
vides, ~ux gares expeditrices qu'apres lavage de toute 
trace d'aóde ił. lem surface exŁerieure. Les recipienfs 
CI acide fluorhydrique, pleins ou vides, devront porter 
une etiquette au une inscription bien apparente et du
rabIe, avec la mention "Acide fluorhydrique concen
tre ił. 70 % d 'acide pur" et en ouŁre une etiquette du 
modele nO 3. 

(6) L'anhydride sulfurique (5°) doit ~tre em-. 
balle: 

aj dans de fortes boites en H>le ou en fer-blanc. 
bien soudees, ou ~ 

b J dans de fortes bouteilles en fer, en fer-blanc 
ou en cuivre, munies d'une fermeture solide 
et hermetique. 

Les boites et bouteilles doivenŁ etre 
soliclement emballees dans de {orh rec1-
pi'ents en bols., en fer ou en fer-blanc, avec 
de la terre d'infusoires ou d'autres matieres 
anałogues incombustibles. 

(7) Les matŹl!reS denommel!S sous 60 doivent 
etre emballees: 

aj dansdes r ecipients en fer f-orge, en fel' fon
du, en acier, en plomb bu en cui'Vre, absolu
ment etanches et munis d'une bonne ferme
tute, ou 

b J dans des recipients en verre. En ce dernier 
cas, fes prescriptions suivantes dc-ivent ~tre 
observees: 
Cl) Les recipi'ents en verre doivent l'l\'·oit des 

parois epaisses et etre bouches herme
tiąuement avec des bouchons en verre 
rode, fixes de maniere ił. ne pouvoir se 
detacher. 

~) Si les recipients en verre conti'ennent plus 
de 5 kilogrammes, ils doivent etre places 
dans des enveloppes meŁalHques. LeB 
bouteilles d'une contenance plus bibIe 
peuvenŁ etre emballes dans des caisses 
en boi'S solides, divisees inŁerieuremM.t 
en autanŁ de compart.iments qu'il y a de' 
bouteilles li expedier. Chaque Qaisse ne 
peut ren fermer plus de quatre cornpar
timents. 

·,_M 
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r) naczynia szklane należy umieszczać w na
czyni'ach zewnętrznych tak, by nie doty
kały ścian naczynia zewnętrznego, zacho
wując przestrzeń wolną nie mniej jak 
30 mm.; przestrzeń tę należy ściśle wy
pełnić krzemionką, lub innym podobnym 
materj ałem ni'epalnym. Dla naczyń 
z zawartością chlorku acetylu, można 
użyć również i trocin ; 

o) wieko naczynia zewnętrznego należy zao
patrzyć w napis, oznaczający nazwę za
wartości naczyń, oraz znak odpowiedni 
lub wyraz "Kruche". 

(8) Na rozczyny wodne dwutlenku wodoru 
(woda utleni'ona) (7) należy używać mocnych naczyń 
szklanych lub glinianych, które nie wpływają na roz
ktad dwutlenku wodoru, i nie są hermetycznie za
mknięte , lub też w inny sp osób nie dopuszczać do 
nadmiernego dśnienia wewnątrz naczynia. Balony 
2liniane, bańki lub flaszki, należy dobrze zapakować 
w mocne skrzynie lub kosze z antabami. Kosze na
leży zaopatrzyć w dobre zabezpieczające nakrYlria. 

(9) Na oczyszczony siarczak sodowy, krysta
liczny (8) należy użyć naczY(l nieprzepuszczających 
wodę zaś na siarczek sodowy surowy, oraz na koks 
sodowy - szczelnych naczyń blaszanych. 

(10) Kwaśny siarczan sodu należy przewozić 
w naczyniach szczelnych, odpornych na działanie za
wartości. Może być przewożcny także na , wagonach 
odkrytych, wyłożonych wewnątrz ołowiem, pod przy
kryciem opony, z takiem jednak urządzeniem, aby opo
na nie przylegała bezpośrednio do przewożonej za
wartości. 

(11) Wapno, palone, mielone, należy przewozić 
w mocnych i gęstych workach. 

(12) Do przewozu naftaliny, wymienionej pod 
11, nadawca obowiązany jest pokryć podłogę wagonu 
gęstą oponą, własnym kosztem, dla zabezpieczenia 
od zetknięcia si'ę z przewożonym materjałem. 

(13) Każda sztuka przesył ki, zawierająca ma
terjały, wymknione pod 1 do 6, musi być zaopatrzo
na w nalepkę, według :wzoru Nr. 3. Przesyłki 
z czerwonym dymiącym kwasem azotowym, powinny 
być pozatemzaopatrzone w nalepkę, według wzoru 
Nr. 2. 

B. 
Inne przepisy. 

(1) Wraz z innemi przedmiotami i przestrzega
jąc przepisy, podane pod A, wolno pakować w na
czynia drewni'ane, mocn e, szczelne i dobrze zamyka
ne, następujące materj ~i y: 

aj brom (4) do 500 gr.; 
bj bezwodnik kwasu siarkowego (5) w ilościach 

do 2 kg.; może być przewożony także w moc
nych przy topionych bal'lkach szklanych, któ
re należy ułoż'/ć dobrze w mocnych, sz,czel
nie zamyri:anychnaczyniach blaszanych 
i przesypać krzemionką; 

ej materjały, wymienione pod 6 - do 5 kg. i 

r) Les recipients en verre doivent etre pla
ces dam les envele:ppes de telle sorte 
qu'il subsi'ste un es pace vide 30 millime
tres au moins entre- eux et les parois. 
Les espaces vides seront soigneusement 
combI es avec de la terre d'infusoires ou 
d 'autres matieres analogues incombusti
bIes; pour le chlorure d 'ac(ltyle, on peut 
auss~ faire usage de sc:ure de bois· 

o) Le couvercle des recipiE'.nts exterieurs 
doit p orter l' indication du contenu avec 
la mention "Fragile" ou un signe equi!
valent. 

(8) Pour les solutions aqueuses de bioxyde 
d'hydrogene (eau oxygenee) (7") on doit employer 
de forts rec ipients en verre ou en gr es qui ne decom
posent pas le bioxyde d 'hydrogene et qui ne soient pas 
fermes hermetiquement ou qui ne permettent pas la 
productic'n d ' une surpress ion int ćrieure. Les touries, 
bouteilles et cruches doivent etre b:'en emballees dans 
des caisses ou dans des pan ~ ers solides pourvus les 
U11S et les autrcs de poignees. Les paniers doivent 
etre recouverts d'une bonne couverture de protection. 

(9) P our le su!fLZre de sodium raffine cristal
lise (8°) on doit employer des rec: pients imperme
ables ci l'eau, pour le sulfure de sodium brut ainsi que 
pour le coke a base de soude, des recipi'ents en fer 
etanches. 

(10) Le bisulfafe de soude doit etre renferme 
dans des re cip; ents ił. parois etanches,inaHaquables 
par le contenu. II peut aussi etre charge dans des 
wagons decouverts revetus interieurement de plomb, 
recouverts par une bache et pourvus d'undispositif 
empechant le contact immediat de la bache et du 
bisulfate. 

(11) La chaux viue mou/ue doit etre renfermee 
dans des sacs forts et etanehes . 

(12) Pour la naphtaiine denomm ees sous 1JO, 
le plancher du wagon doit, par les soins de l'expe
diteur eta ses frais, etre separe de cetle substance 
par une bache en ti'ssu serre. 

(13) Chaque cc1is renfermant des matieres 
denommees sous 1" a 6° doit etre muni d'une etiquet
te du modele nO 3· Les colis d'acide nitrique rouge fu
mant doivent en outre porter l' etiąuette du modele 
nO 2. 

B. 
Autres prescriptions. 

(1) II est permis d'emballer avec d'<.w lres ob
jets dans des recip :ents en bois solide ćtanches et 
bien fermes, moyennant observaticn des prescriptions 
concernat les recipients edictees au chapitre A: 

f 

aj jusqu'ci 500 grammes de brome (4°); 
b) l' anlzydride sulfurique (5°) par quantit~s ne 

depassard pas 2 kilogrammes; il peut aussi 
etre renferme dan" de forts tubes en verre 
fermes au chalum :~m, qui seront solidement 
cales dans des r ec ipients en fer-blanc, soli'
des, bien ferm es et remplis de terre d'infu
soires; 

ej jusąu'a 5 kilogrammes des matieres denom-. 
mees sous 6°; 
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dj materjały, wymienione pod 1, 2 i 3 do 10 kg. 

Naczynia z temi materjałami należy 
ułożyć szczelnie w naczyniach drewni'anych. 

(2) W liście przewozowym należy zamieścić: 

aj co do kwasu azotowego (1) zapakowanego 
W naczynia szklane, oznaczenie c iężaru ga
tunkowego w 15° C; bez takiego oznaczeni'a 
w liście przewozowym kwas należy uważać 
za stężony (A, ustęp (1) b i cj; 

bj co do szlamu ołowianego, zawierającego 
kwas sZ'arkowy z akumulatorów i kcmór oło
wianych - zaświadczeni'c, że został zabez
pieczony przed wyciekaniem kw'asu siarko
wego; 

ej co do odpadków kwasu sitarkowego z fabryk 
nitrogUceryny - zaświadczenie, że zosta
ły one zupełnie oonitrowane, bez czego rze
czone odpadki nie mogą być przyjęte do 
przewozu. 

Na przesyłki odpadków kwasu z fabryk 
nitrocelulozy takie zaświadczenie nie jest 
konieczne; nie'Znaczna zawartość nitrocelu
lozy nie stanowi przeszkody do przyjęcia 
przesyłki do przewozu. 

(3) Materjały, wymienione pod 1 - 5, należy 
przewozić na wagonach niekrytych. Można jednak 
używać i wagonów krytych: 

aj dla przewozu materjałów, wymienionych 
pod 3, jeżeli są one zapakowane w mocne 
i szczelne beczki żelazne, napełnione tylko 
do 9/10 części ich pojemności; 

b) dla przewozu bromu (4), w ilościach do 500 
gramów, dla przewozu bezwodnika siarko
wego (5), w ilościach do 2 kg., a dla mate
rjałów, wymienionych pod 1, 2 i 3, w ilo
ściach do 10 k~., pakowanych oddzielnie, lub 
wraz z innemi przedmiotami, jeżeli naczynia 
z niemi zostaną umi'eszczone w mocnych 
i szczelnie zamkniętych Ilkrzyniach drewnia
nych. 

(4) Rozczyny wodne dwutlenku wodoru (woda 
utleniona), zawierające dwutlenek wodoru ponad 6 % 
i nie więcej niż 35 % wagi (7), jako też slarczek so
dowy i kok sodowy (8) przewozi si'ę zarówno w wa
gonach kry ch, j ak i na niekrytych, pod ooona~i; roz
czyny wodne dwutlenku wodoru z zawartośclq dwu
tlenku wodoru ponad 35 % wagi (7), muszą być prze
wożone zawsze w specjalnych wagonach (np. wagony 
S kadziami). 

(5) Naczynia p~óżne po materjałach, wym~
nionych pod 1 - 5, gdy są nadawane do prz7wozu 
jako przesyłki pojedyńcze, muszą być szczelme za
mknięte lub zupełnie oczyszczone. W liście przewo
zowym należy wymienić nazwę materiału, jak~ naczy
nie ostatnio zawierało. 

dj jusqu'a 10 kilogram mes des matieres de
nommees sous r, 2° et 3°. 

Les recipients contenant ces matieres 
doivent etre soHdement cales dans les reci
pients en bois. 

(2) La lettre de · voiture dort porter lesmen-
tions suivantes: 

aj pour l'acide nitrique (1°) dans des vases 
en verre, le p oi ds specifique pour une tem
perature de 15° centigrade; a defaut de cet
te indication dans la lettre de voiture, l'acide 
est consi'dere comme concentre (A, alinea 
(1) b et ej,' , 

bj pour les boues de plomb renfermant de rad
de sulfurique provenant d 'accumulateurs et 
de chambres de plomb, Gn devra certifier que 
l'acide sulfurique ne peut couler; 

ej pour les residus d'acide su!furique provenant 
de la fabrication de la nitroglycerine, on 

• devra certifier qu'ils sont completement 
denitrifioes, sinon ces residus sont exclus du 
transport. 

Cette declaration n'esł pas necessaire 
pour les residus d'acides provenant de la fa
bricalion de la nilrocellulose; ił n 'est pas 
tenu compte d'une teneur mi'nime en nitro
cellulose. 

(3) Les matieres denommees sous 1° iz 5° doivent 
etre transportees dans des wagons decouverts. Mais 
des wagons couverts peuvent ,aussi etre utilises: 

aj pour le transport des matieres denommees 
sous 3°, si elles sont emballees dans des 
harils en fer, forts et etanches, qui ne 
peuvent etre remplis que jusqu'aux neuf
dixiemes de leur capacite; 

b j pour le transport du brome (4°) par quanti
tes ne depassant pas 500 grammes, pour 
celui de l'anhydride su!furique (5°) par 
quantites ne depassant pas 2 kilogram mes, 
et pour celui des matieres denommees sous 
JO, 2° et 3°, pOJr quantz1tes ne depassant pas 
10 kilogrammes, soit isolement, soilt avec 
d' autres obj ets, a la condition que les reci
pients s,oient soigneusement cales dans une 
forte enveloppe en bois. . 

(4) Les solutions aqu(!Uses de bioxyde d'hydro
gene (eau oxygenee) dont la teneur en bioxyde 
d'hydrogene excede 6% en poids et ne " depasse palS 
35 % en poids (7") ainsi que le sulfure de sodium et 
les cokes a bases de soude (8°) sont transportes en wa
gon s couverts ou en wagons decouverts baches; les 
soluUons aqueuses de bioxyde d'hydrogene dont la 
teneur en bioxyde d' hydrogene excede 35 % 'en poids 
(70) doivent toujours et re transportees dans des wagons 
speciaux (iWagons-touries, p. ex.). 

(5) Les recźpients vides qui ont ren ferm e des 
matz1eres denommees sous JO iz 5° doi'Vent, lorsqu'ils 
sont remis au transport comme expeditions partielles. 
etre bien fermes ou nettoyes a fond. La lettre de 
voiture doit mentionner ce qu'~ls contenaient prece. 
demment. 
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(6) Przepisy, podane w ustępie (3) i (S), nie 
stosują się do przyrząc&w do gaszenia ognia, oraz do 
akumulatorów elektrycznych [A, ust. (2) i (3)] . 

(7) Naczynia z kwasem fluorowodorowym (1) 
należy ustawiać tak, by przyrządy zamykające były 
na wierzchu. 

(8) Co do naczylii, składających się z wagonów
cystern, prz.eznaczonych do przewozu materjałów 
żrących, obowiązują przepisy, podane pod A, 
ustęp (I), z wyjątkiem postanowień, zawartych 
w punktach a) do d) . 

(9) Wapno palone, mielone, w workach, należy 
przewozić tylko w wagonach krytych. 

(lO) Jeżeli w liście przewoz0wym znajduje się 
wzmianka, że naftalina surowa oczyszczona jest 

. w prasie hydraulicznej, lub wirówce, z częśd ole
istych tak, że wyciek nie może nastąp : ć, wówczas 
przewóz naftaliny surowej odbywa się bez zastrzeżeń. 

C. 
Sposób przewozu. 

(1) Materja/y, wymi'enione pod 3, dopuszcza 
się do przewozu jako przesyłki pośpieszne drobne, 
gdy są opakowane według przepisów, podanych 
pod B, ustęp (3) a; materjały, wymienione pod 1 - 3 
w ilościach do 10 kg. brom do 500 gramów i bezwod
nik kwasu szlarkowego do 2 kg. przyjmuje się także 
W opakowaniu, wskazanem pod B, ustęp (3) b. 

(2) Ograniczenie to nie stosuje się do przyrzą
dów do gaszenia ognia i akumulatorow elektrycznych 
[A, ust. (2) i (3)]. 

D. 
Wyjątki z przepisów, wydanych pod A, B i C. 

Nie podlegają przepisom tym wytwory, wymie
nione w klasie V, jeżeH przeznaczone są do badań 
naukowych lub dla potrzeb farmaceutycznych, prze
wożone iW' ilościach, ni'e przekraczających 1 kilogra
ma każdego z wytworów, z warunkiem, aby opakowa
ne były w naczyniach szklanych lub glinianych 
o szczelnem zamknięciu, które następnie należy uło
żyć starannie w mocnych, szczelnych i dobrze zamy
kanych skrzyniach drewnianych. 

KLASA VI. 
Materjały budzące odrazę i wydzielające woń 

przykrą. 

Dopuszcza się do przewozu: 
1. Ścięgna świeże, świeże obrzynki skórzane, 

przeznaczone do wyrobu kleju, nie wapnowane 1), ja
ko też odpadki od tych dwóch materjalów, śwz'eże 
rogi i radc~ nieoczyszczone z kości i miękkich części, 
kości świeże, nieoczyszczone z mięsa i innych mięk
kich części, tudzież inne materjały zwierzęce, ulegają
ce gniciu i cuchnące, nie wymieni'one poniżej. 

2. Skóry świeże, nies.o[one. 
3. Kości oczyszczone lub suche, rogi racice, 

oczyszczone lub suche. 

') Obrzynki skórzane mokre, wapnowane, dopuszcza 
się colo przeWO:i:U bez ograniczeń. 

(6) Les prescriptions edictees aux alineas (3) 
et (5) ne sont pas applicables aux extincfeurs d 'in
cendie ni aux accumulaieurs elecfriques [A, alineas 
(2) et (3) L 

(7) Les recipients contenant de l'acide fluor
hydrique (1°) doivent etre places le tampon de ferme
ture en dessus. 

(8) Sont applicables aux recipients des wa
gons-reservoirs des tines a transporter des matieres 
caustiques les d ispositions edictee sous A, alinea (1), 
a l'exception de celles figurant sous a a d. 

(9) La chaux vive moulue en sacs ne doi t etre 
transportee que dans des wagon s couverts. 

(10) Lorsque la lettre de veiture mentionne que 
la naphtaline bruie, traitee a la presse hydraulique 
ou a la machin e centrifuge, est degagee de ses parties 
huileuses a un point tel qu'aucun suintement ne se 
produrt plus, le transport de la naphtaline brute n'est 
soum~ a aucune condihon. 

C. 
Mode de transport. 

(1) Les matieres denommees sous 3° sont admi
ses au transport en grande vites!e par exp editions 
partielles si elles sont emballees conformement aux 
prescriptions indi'quees en B, alinea (3) a; celles des 
1" a 3° en quantites ne depassant pas 10 kilogram
mes, le brome jusqu'a 500 grammes et l'anhydride 
sulfurique jusqu'a 2 kilogrammes sont egalement ad
mis sous l'emballage prevu au B , alinea (3) b. 

(2) Cette restri'ction ne s'applique pas aux 
exl!incfeurs d' imcendie et aux accumulateur$ electri
ques [A, alineas (2) et (3) J. 

D. 
Exceptions aux prescriptions edictees sous A, B et C. 

Ne sont pas soumis a ces prescriptions les pro
duits denommes dans la Classe V, destines aux 
recherches sdentifiques ou aux usąges pharmaceu
tiques, expedies par quantites ne depassant pas 1 ki
logramme de chaque produit, pourvu qu'ils soient 
emballes dans des recip ients en verre ou en gres 
a fermeture etanche, et que ces derniers soient ił. leur 
tour emballes avec soin dans des caisses en bois soli
des, etanches et fermant bien. 

CLASSE VI. 
Produits repugnants et de mauvaise odeur. 

Sont admis au transport: 
10 Les tendons frais, les retailles de peaux 

frazches servant a la fabrication de la colle , non 
chaulees, ') ainsi que les dechets de ces deux sortes 
de matieres, les cornes et onglQns ou sabots frais non 
debarrGs8es d'os et de partźes molles adherenfes, les 
os frais non debarrasses de chairs ou autre$ parties 
molles adherentes, ainsr que les autres matieres ani
males nauseabondes et repugnantes en tant qu'elles 
ne sont pas mentionnees ci-dessous. 

2· Les peaux fraiches non salees. 
3° Les os nettoyes ou seches, les 'Cornes et 

onglons ou sabots nettoyes ou seches,. 

l) Les retailles de peau humides chaulees sont admises 
au transport ians ' conditien. 
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4. Żołądki cielęce świeże, oczyszczone od resz
tek pokarmu. 

5. Prasowane pozostałości od wyrobu kleju 
z odpadków skór (wapno klejowe, ser klejowy lub 
nawóz klejowy). 

6. Nieprasowane pozostałości, wymienione pod 5. 

7. Nau'uz mieszany z podściółką. 
8. Inne fekalja i odchody z miejsc ustępowych. 

Warunki przewozu. 

A. 
Opakowanie. 

(1) Niżej wymienione materjały, nadane do 
przewozu jako przesyłki drobne, należy pakować: 

aj przedmioty, w y mienione pod 1, 5 i 6 
do mocnych, szczelnych i dobrze 'zamykanych naczyń 
drewnianych (beczek, kubłów, skrzyń takich, które
by nie przepuszczały przykre j woni zawartości na
zewnątrz) j 

[} j przedmioty, wymienione pod 2 
do mocnych, szczelnych i dobrze .zamykanych naczyń 
drewnianych (beczek, kubłów, skrzYli) lub do moc
nych, nieprzemakalnych ~ dobrze zawiązanych wor
ków, nasyconych odpowiednim środkiem odkażają
cym, jako to: kwasem karbolcwym lub lizolem, vr celu 
usunięcia przykrej woni, wydzielanej przez te przed
mioty; jednakże worków do opakowani'a można uży- 
wać tylko w miesiącach : listopadzie, grudniu, stycz
niu i lutym ; 

cj przedmioty, wymienione pod 3 
do szczelnych naczyń (beczek lub kubłów) lub do 
mocnych worków; 

dj żołądki cielęce (4) 
do mocnych, szczelnych i dobrze .zamykanych naczyń 
drewnianych (beczek lub kubłów); żołądki ci'elęce, 
w okresie p ory roku od kw:etnia do września, należy 
tak solić, by na każdy żołądek było użyte 15 do 20 gr. 
soli kuchennej ; nadto dno naczynia oraz wierzchni'a 
warstwa żołądków powinna być przesypana ·grubą 
warstwą soli, przynajmniej na 1 cm.; dopełnienie te
go warunku powinno być zaznaczone w liści'e prze
wozowym; 

ej kal psi (8) 
do mocnych, szczelnych i dobrze 'zamykanych naczyń 
metalowych lub drewnianych; 

lj nawóz z gołębników (8) 
W mocne, szczelne i dobrze zamykane naczynia dre
wniane (beczki, kubły), nawóz suchy można pako
wać także do mocnych i nfep rzemakalnych worków. 

Zewnętrzna strona opakowania nie powinna mieć 
żadnych śladów zawartości, 

(2) Co do przesyłek wagonowych, obowiązują 
przepisy następuj ące: 

aj Materjały, wymźenione pod 1 i 2: 
1. przy użyciu specjalnych wagonów krytych, 

z odpowiedniem urządzeniem do przewietrzania, opa
kowanie jest konieczne. Jednakże materjały te nale
ży zlewać najmni'ej 5% -owym roztworem kwasu kar-

4° Les caillettes de veau Ira ich es, debarrassees 
de tout reste d'aliments. 

5° Les N?sidus comprimes" provenant de la fa
brication de la colle de peau (residus calcai'res, resi
dus du chaulage des retailles de peau ou residus uti .. 
lises/ comme engrais). 

6° Les residus non comprimes de l'espece de
signee au 5°. 

7° Le fumier m elange de paille. 
8° Les autres matieres lecales, y compris celles 

qui provi'ennent des fosses d 'aisance. 

Conditions de transport. 

A. 
Emballage. 

(1) Les matieres ci-dessous enumerees, remi. 
ses au transport comme expeditźons partielles, 
doivent etre emballees ainsi qu'il suit: 

aj celles dencmmees sous 1°, 5° et 6° 
dans des r ecipients en bOls (tonneaux, cuveaux ou 
cai:sses) solides, etanches et bien fermes; le contenu 
ne doit pas se reveler par son odeur, d'une maniere 
desagreable; 

bj cel/es denommees sous 2° 
dans des fl~cipients en bois (tonneaux, cuveaux ou 
caisses) solides, etanches et bien fermes, ou dans des 
sacs scli'des, imp8rmeables et bien fermes, impregnes 
de desinfzctants a.pPl opries , tels qu'acide phenique, 
lysol, pour que rodeur mephitique du contenu ne 
puisse se raif€; sen tir j l' emploi de ces sacs est toutefoi's 
limite aux mois de novembre, decembre, janvier et 
fevrier; 

ej celles denommees sous 3° 
dans des TE!ci'pients (tonneuax ou cuveaux) etanches 
oudans des sacs solid es i 

dj les caźlleties de veau (4°) 
dans des rec ipients en bois (tonneaux ou cuveaux) 
solides, etanches et bien fermes i pendant les mois 
d' avril a septembre inclusivement, les caiUettes de 
veau do:vent ehe salees de telle sorte qu'i'l soit em
ploye de 15 a 20 grammes de sel de cuisine par cail
lette ; une cc uche de sel d'au moins un centimetre 
d' epaisseur do:i et re repandue en ouŁre au fond des 
r ecipients serv&nt d'emballage, ainsi que sur la couche 
superieurc des cailkttes; la leŁtre de voiture doit 
conieni:.- une declaraton portant que ces prescrip
tions ont ete observees; 

ej les crotes de chiens (8°) 
dansdes recip ients en metal ou en bo~s solides, 
etanches et bien ferm es; 

I j la Hente de pźgeons (8°) 
dans des rE!cipients en bois (tonneaux ou cuveaux) 
sol ides, etanches et bien fermes; la fienłe de p igeons 
seche peut al1S S~ etre emballt~e dans des sacs solides 
et impermeables. 

Aucune trace du contenu ne doi't adherer exte
rieurement aux recipients servant d'emballage. 

(2) Les prescriptions suivantes sont applicables 
aux chargemenls par wagon compiet: 

aj Mali eres denommees sous 1° et 2°: 
1 ° Si ren utilise des wagons couverts, amenages 

soecialemenl , portant des installations de ventilation 
eHicaces , l' emballage n' est pas necessaire. Les ma· 
tieres cloivent etre i:mprei!nees d'acide phenique a 5% 
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bolowego, lub innemi odpowiedniemi środkami odka
żającemi, w cel zabezpieczenia przed gnilną wloniąj 

2. przy użyciu zwykłych wagonów towarowych 
niekrylych: 

a) W porze roku od 1 marca do 31 października, 
materjały te muszą być zapakowane w moc
ne i nieprzemakalne worki', nasycone środ
kami odkażającemi , wymienicnemi pod l, by 
gnilna woń zawartości nie dawała si'ę uczu
wać. Każda tego rodzaju przesyłka musi być 
przykrytą oponą z grubej tkaniny (t. zw. 
płótna chmielowego) I nasyconej roztworem 
jednego z wymienionych wyżej środków od
każających, a na stępnie zupełnie pokryta 
wielką, nieprzemakalną, lecz nienasmołowa
ną oponąj 

~) rw porze roku od 1 marca do końca lutego, 
używanie worków do pakowania nie obowią
zuje, towar jednakże należy przykryć tak 
samo osłoną z płótna chmielowego, którą 
następnie należy pokryć całkowicie wielką, 
nieprzemakalną ~ nienasmołowaną oponą, 
Pierwsze pokrycie należy, w miarę potrze
by, przesycić jednym ze środków odkażają
cych, wymienionych pod l, tak by gnilna 
woń nie dawała się odczuwaćj 

r) jeżeH środki odkażające nie wystarczają do 
usunięcia przykrej woni, należy przesyłki 
pakować ao mocnych, ' szczelnych i dobrze 
zamykanych beczek lub kubłów tak, aby woń 
zawartości naczynia nie dawała się odczuwać. 

b) Do przewozu materjałów, wymienionych 
pod 3, opakowanie specjalne nie jest wymaganej je
żeli materiały te nadane są do ·przewozu bez opako
wania i do naładowania na wagony niekryte, to mu· 
szą jednak być pokryte całkowicie nieprzemakalne
mi oponami. 

ej tolądki cielęce (4) 
należy pakować w ten sposób, jaki jest wskazany 
w ust. (1) d. 

dj Mal~rjply, wymz1enione pod 5 
nalety przykryć całkowicie dwiema oponami! dużemi, 
nfeprzemakalnemi i nienasmołowanemi. Osłonę dol· 
ną nale~y nasycić odpowiedniemi środkamf odkażają
cemi (kwasem karbolowym, lizolem i t. p.) tak, by 
zapach gnilny nie dawał się odczuwać. Pomi'ędzy 
opony należy nasypać warstwę suchego wapna gaszo
nego, miału torfowego lub zużytych garbowin. 

e) Malerjały, wymreni'one pod 6 
należy opakować według wskazówek, zawartych 
w ust. (t) ClI. 

łj Nawóz mieszany z podściółką (7) nie wyma
ga specjalnego opakowaniaj jeżeli nadany jest bez 
opakowania, musi być wtedy przykryty całkowide 
oponami nieprzemakalnemi. 

gj M alerjaly, wymvenione pod 8 
należy pakować do mocnych, szczelnych i dobrze za
mykanych naczyń. Suchy kal psi i suchy nawóz go
lębi można pakować również do mocnych i nieprze
makalnvch worków, 

au moins ou d' autres desinfectants appropries, de 
telle sorte que l'odeur mephitique du contenu ne 
puisse se faire sen tir. 

2° Si 1'0n emploie des wagons a marchandises 
ordinaires decouverls: 

a) du l-er mars au 31 octobre, les matieres 
doivent etre emball~es dans des sacs solides 
et impermeables j ces sacs seront impregnes 
des desinfectants ·denommes sous 1°, pour 
que l'odeur mephitique .du contenu ne pui'sse 
se faire sentir. Teut envoi de ce genre doit 
etre recouvert d 'une bache en tissu tres fort 
(appele toile a houblon), impregnee d'une 
solution d 'un des desinfectants precitesj cette 
bache doit elle..omeme etre entierement re
couverte d'une grande bache impermeahle 
non goudronnee·j . 

~) du l-er novembre a la fin de fevrier, l'em
ballage en sa.cs n 'est pas necessaire. Cepen
dant, les envois doivent etre recouverts ega
lement d'une bache en toile a houblon et 
ceŁte bache sera elle-meme reCO'llverte en
herement d'une grande bache impermeable 
non goudronnee. La premiere bache doit au 
besoin etre passee a l'un des desinfectants 
enumeres sous 1°, de telle s'orte qu'aucune 
odeur mephitique ne puisse se faire sentirj 

r) si les desinfecŁants ne suHisent pas pour 
empecher les odeurs mephitiques, les envois 
doivent etre emballes dans des tonneaux ou 
cuveaux solides, etanches et bien ferm es, de 
telle sode que 1'odeur du contenu du reci
pient ne puisse se faiTe sentir. 

b) Les matieres denommees sous 3° ne deman
dent pas d'emballage specialj si elles sont remis es 
non emballees et dans des rwagons decouverts" le char
gement doit cependant etre recouvert entierement de 
btiches impermeables. 

c) Les cailletles de veau (4°) ' 
doivent etre emballees selon le mode prescrit a rali
nea (1) d. 

d) Les matMres denommees sous 5° 
doivent etre recouverts entierement de deux grandes 
baches superposees, impermeables et non goudron
nees. La bache inferieure doit etre impregnee de de
sinfectants appropries (aci'de phenique, lysol, etc.) de 
telle sorte qu' aucune odeur mephitiąue ne puisse se 
faire sentir. Entre les baches, ił sera r~pandu une 
couche de chaux seche, eteinte, de poussiere de tourbe 
ou de tan ayant deja serv~. 

ej Les malieres denomme(!s sous 6° 
doivent etreemballees conformement aux prescrip· 
Hons edictees iŁ l' alinea (1) a. 

f) Le fumi'er melange dg paille (70) ne demande 
pas d'emballage specialj s'il est remis sans emballage, 
le chargement do~t cependant etre recouvert entiere
ment de baches impermeables. 

g) Les ma,fieres denommees sous 8° 
doivent etre emballees dans des nkipients solides, 
etanches et bien fermes. Les crottes de chiens seches 
et la Henie de pigeons seche peuvent aussi etre em
ballees dans des sacs soli:des et impermeables. 
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B. 

Inne przepisy. 

(1) Kolej żelazna może ograniczyć przewóz do 
pewnych wy znaczo nych poc iągów, żądać zgóry opła
ty przewozowej, jako też wydawać przepisy specj al
ne co do czasu i terminu naładowania i wyładowania, 
oraz dowozu na stację i wywozu ze stacji. Kolej że
lazna może żądać od nadawcy dostarczeni'a opon. 

(2) Materja/y, wymienione pod 7 i 8 
(z wyjątkiem kdu psiego i nawozu z gołębników) nie 
przyjmuje się do pr zewozu jako przesyłki drobne. 

(3) Naczyń z kalem psim nie wolno toczyć, na-
leży je przewo zić stojąco. -

(4) Wagony po przew:ezionych luzem przed~ 
miotach, wym;enionych pod 1, 2, 3 i 7 oraz po przed
miotach , w ymi,enicl1ych pod 8, lwIej odb;orcza obowią
zana jest p c; ddać k a żdo r a zowo oczyszczeniu i odkaże
niu, stosownie do pr zep:sów prawnych, obowiązują
cych w tern umawia jącem si'ę Państwie, w którem 
znajduje się stacja pr zeznaczenia . Koszta odkażenia 
obciążają przesyłkę . 

(5) Jeżeli daje się czuć woń przykrą, kolej że
lazna może w ka żdym czasie zas tosować od powiednie 
odkażaj ące środki' , celem usunięc : a tej woni; kos zta 
odkażenia obc i ążają przesyłkę . 

(6) Materjaly , wymienione pod 3 i 4, wolno 
przewozić w wagonach kryty ch. Nie wolno ich łado
wać z produktami spożywczemi lub innemi materja
łami żywnościowemi. Przedmioty, wymienione pod 1, 
2, 5, 6, 7 i 8, mus zą być przewcżone w wagonach nie
krytych [zobacz A (2) a, 1]. Do przewozu suchego 
kalu psiego , któ rego opakowanie odpowiada przepi
som, zawartym pod A (2) f , w zdaniu ostatniem, moż
na używać wagonów krytych, lub niekrytych dobrze 
okrytych oponami . 

(7) Naczyn ia próżne i opony, które były użyte 
p odczas przewozu materjałów kl asy VI, muszą być 
dokładnie oczyszczone i poddane działaniu środków 
odkażających tak , aby nie wydzielały woni gnilnej . 
W li ście przewozowym należy zaznaczyć poprzednie 
ich użycie . Przewozić je można tylko na wagonach 
niekrytych. 

(8) Przesyłk i podlegają nadto obowiązującym 
przepisom poli'cyjnym każdego z Państw. 

C. 
Sposób przewozu. 

Materiały, wymienione w klasie VI, naczynia 
próżne po tych materjałach oraz opony zwrctne, u~
te podc zas pr zew'ozu tych ładunków, nie mogą być 
przewożone jako przesyłki pośpieszne drobne. 

B. 

Aułres prescriptiolls. 

(1) Le che min de fer peut limiter le transport 
ci certains trains, se fa ire payer d 'avance le prix de 
transport, et prendre' egalementdes d;spositions spe
dales concernant l'heure et le delai du chargement 
et du dechargement, ainsi que du camionnage au de
part et ci l' arrivee. Le chemin de fer peut exiger que 
les baches soient fournies par l'exped iteur . 

(2) Les matieres denommee s sous 7" et 8" 
(a I'exception des crottes de chiens et de la hente de 
pigeons ) ne sont pas acceptees comme expeditions 
partielles . 

(3) Les rec ip ients renfermant des crottes de 
chiens ne doivent pas etre roules, ils seront transpor
tes Jebout. 

(4) Le chemin de fer dernier tr ansporteur doit 
soumettre les wagon s de chemins de fer ayant servi 
au transport de chargements de matieres denommees 
sous 1", 2", 3" et 7°, en vrac , ou de chargements de 
matieres denommees sous 8°, chaque fois qu 'ils auront 
ete utilises, ci un nettoyage au desinfection confor
mementaux di'spositions legales, applicables dans 
J'Etat contraclant ou se trouve la s tation destinata ire. 
Les frais d e la desinfeclion grevent la marchandise. 

(5) Si une odeur naus eabonde se fait sentir, le 
chernin de fer peut fa ire traiter en tout temps les ma
tieres avec des d esinfeclants appropries, pour en en
lever l' odeur; les frais grevent la marchandise. 

(6) Les matieres denommees wus 3° et 4° peu
vent etre transportees en wagon s couverts. 11 est inter
dit de les charger avec des denrees alimentaires ou 
d' autres mati'eres de consommation. Les matieres d e
nommees sous 1", 2°, 5°, 6°, 7 ' et 8° doivent etre trans
port ees en wagons decouverts [voir ci cet egard A (2) 
a, 1°]. Le transport des crotes de chiens seches, 10rs
qu'elles sont emballees selon les prescriptions edic
tees sous A (2) f, derniere phrase, sera effeclue en 
wagons couverts au en wagon s decouverts revetus 
de baches fermant bien· 

(7) Les recipients vi'des et les baches ayant ser
vi au transport des matieres de la Classe VI doivent 
etre completement nettoyes et traites avec des desin
fectants appropries, de maniere qu'ils ne repandent 
aucune odeur mephitique. La lettre de voiture doit 
mentionner ci quel usage ils avaient servi. Le transport 
doit avoir lieu en wagons decouverts. 

, (8) Les envois sont soumis du reste aux pres· 
cripti'ons de police en vigueur dans chaque Etat. 

C. 
Mode de transport. 

Les matieres denommees dans la Cla9Se VI, les 
recipients vides qui ont contenu ces matieres, et les 
baches en retour qui ont servi ci ces transports ne 
peuvent etre transportes en grande vHesse par expe
ditions partielles. 



MOD~LES 

des etiquettes prevues pour les objets des Classes I a V. 

MODELE DE L'ETIQUETTE Nr. 1. 





MODELE DE L'ETIQUETTE Nf. 2 • 
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MODELE DE L'ETIQUETTE Nr. 3. 
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MODELE DE L'ETIQUETTE 
"A manteuvrer avec precaution!" 

(Echelle: Ya) . 

A manreuvrer avec precaution! 
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