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CAC/RCP 36 – 1987

اتنطرق
تنطبق مدونة املمارسات هذه على مناولة مجيع أنواع الزيوت والدهون الصاحلة لألكل السائبة اخلام أو
اجملهزة ،وختزينها ونقلها.

-2

مقدمة

1-2

عرم
ميكن أن تطرأ على الزيوت والدهون ثالثة أنواع من التلف أثناء العمليات اليت تتناوهلا هذه املدونة .وتتوقف
قابلية الزيوت والدهون للتلف على عدد من العوامل ،من بينها نوع الزيوت أو الدهون ،سواء أكانت خاماً أم مكررة
جزئي ًا أو كليا أم كانت حتتوى على شوائب .وينبغي مراعاة هذه األمور عند ختزين الزيت ونقله.

 1-1-2األكادة
يؤدى تعرض الزيوت والدهون لألوكسجني املوجود يف اهلواء إىل حدوث تغيريات كيماوية على املنتجات ،ممّا
يقلل من جودتها .وميكن تقويم بعض آثار األكسدة داخل معمل لتكرير الزيت الصاحل لألكل بإجراء املزيد من عمليات
التجهيز ،مما يرفع التكلفة .غري أن اآلثار قد تكون شديدة جداً مما جيعل عملية التقويم مستحيلة.
وتتحقق فائدة كبرية عن طريق ختفيض التعرض للهواء ،وهذا املبدأ هو األساس الذي تقوم عليه عدد من هذه
التوصيات .وتزداد األكسدة بسرعة كلّما زادت درجة احلرارة ،لذلك جيب أن تنفذ كل عملية عند أدنى درجة حرارة
ممكنة .وتزيد نسبة األكسدة زيادة كبرية بفعل األثر احملفز للنحاس أو سبائك النحاس ،حتى مع وجود كميات ئييلة
منه .وهلذا السبب جيب استبعاد النحاس وسبائك النحاس متاماً من النظم املستخدمة .كما أن للمعادن األخرى ،مثل
احلديد ،أثرها احملفز وإن كان أقل من النحاس.

 2-1-2اتخحلل مع املرء
يتسبب وجود املاء يف حتلل الدهون إىل أمحاض دهنية ،وخاصة مع ارتفاع درجات احلرارة .كما يؤدى وجود
بعض الكائنات احلية الدقيقة إىل زيادة هذا التحلل .لذلك ،ينبغي أن تكون اخلزانات املستعملة يف ختزين الزيوت أو
شحنها نظيفة وجافة دائما قبل االستعمال.
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 3-1-2اتخلتث
ميكن أن حيدث تلوث غري مرغوب فيه نتيجة خملفات مادة سبق مناولتها يف املعدات ،أو القاذورات ،أو
األمطار ،أو مياه البحر ،أو عند إئافة منتج خمتلف بغري قصد .ويف منشآت التخزين وعلى منت السفن ،قد يكون من
الصعوبة مبكان ئمان نظافة الصمامات واألنابيب ،خاصة إذا كانت مشرتكة مع جمموعة خمتلفة من اخلزانات .وميكن
تفادي التلوث بفضل التصميم اجليد للنظم ،وعمليات التنظيف الدورية الكافية ،وخدمات تفتيش فعالة ،وعلى منت
السفن من خالل نقل الزيوت يف خزانات منفصلة تكون شحناتها السابقة داخلة يف قائمة الدستور الغذائي باحلموالت
السابقة املقبولة ،اليت ترد يف املرفق  2بهذه املدونة.
كما ميكن تفادي التلوث برفض اخلزانات اليت كانت آخر شحناتها منتجات مسجلة يف قائمة الدستور
الغذائي باحلموالت السابقة املباشرة واحملظورة ،اليت ترد يف املرفق  3بهذه املدونة.
أما الشحنات السابقة اليت مل ترد يف قوائم الدستور الغذائي بالشحنات املقبولة أو احملظورة ،فال تستخدم إال
مبوافقة السلطات املختصة للبلدان املستوردة.
وحتى االنتهاء من القائمتني ،ميكن للممارسني العثور على القائمتني والبيانات املشار إليها يف املراجع الواردة
يف املرفق  ،4واليت تقدم التوجيهات ذات الصلة.

التالية:
1
2

3
4

وعند حتديد ما إذا كانت مادة ما مقبولة كحمولة سابقة مباشرة ،ينبغي للسلطات املختصة النظر يف املعايري
يتم نقل/ختزين املادة يف نظام مصمم بشكل حمكم؛ مع إجراءات تنظيف مناسبة ،مبا يف ذلك التحقق من كفاءة
التنظيف بني الشحنات ،تعقبه إجراءات تفتيش وتسجيل فعالة.
ينبغي أال تسبب خملفات املادة يف الشحنة التالية من الدهون أو الزيوت آثاراً سلبية بالنسبة إىل صحة اإلنسان.
وينبغي أن يكون املتناول اليومي املقبول (أو املتناول اليومي الكلي) من املادة أكرب من  0.1مليغرام/كلغ/وزن
اجلسم/يوم أو يساويه .أما املواد اليت ال يوجد هلا متناول يومي مقبول (أو متناول يومي كلي) فينبغي تقييمها
على أساس كل حالة على حدة.
ينبغي أال تكون املادة مادة غذائية مسببة للحساسية أو حمتوية عليها ،ما مل يتم إزالة هذه املادة احملددة
بصورة مالئمة عن طريق جتهيز الدهون أو الزيوت يف وقت الحق لالستخدام املطلوب.
ال تتفاعل معظم املواد مع الدهون أو الزيوت الصاحلة لألكل يف ظروف الشحن والنقل العادية .لكن إذا تفاعلت
املادة مع الدهون أو الزيوت الصاحلة لألكل ،فإن نواتج التفاعل جيب أن متتثل إىل املعيارين  2و.3
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اتخزين واتنقل

1-3

اخليانر
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 1-1-3اخليانر األسضةة
الشكل األنسب هو اخلزان العمودي الدائري املقطع وذو السقف املثبت به ،والذي يفضل أن يكون خمروطي
الشكل .ويفضل ،إن أمكن ،أن تكون اخلزانات طويلة وئيقة لتقليل احملتويات يف األجزاء السطحية وبذلك ينخفض
تعرض الزيوت أو الدهون للهواء واألوكسجني .أما قاع اخلزان فيجب أن يكون خمروطي الشكل أو منحدرا (ومزودًا
ببالوعة تصريف) لتسهيل عملية التفريغ.
وجيب أن تكون مجيع الفتحات مثل املنافذ واملداخل واملخارج ونقاط التفريغ وغريها ،معدة بطريقة تتيح
إمكانية إقفاهلا و/أو إغالقها بشكل حمكم.
ويف كل منشأة ينبغي املواءمة بني الطاقة التخزينية اإلمجالية وحجم اخلزانات وأعدادها ،وبني حجم وعدد
مرات السحب منها ،ومعدل تنفيذ العمليات ،وعدد املنتجات اليت تشملها عمليات املناولة وغريها.

 2-1-3خيانر اتاف
تقتضي اقتصاديات نقل الشحنات السائبة وئع جمموعة من احلموالت على منت سفينة واحدة ،وترتاوح
قدرات اخلزان يف العادة بني  200و 2 500طن.
وختتلف خزانات السفن عن اخلزانات األرئية ،ويتحقق الفصل الكامل بني احلموالت باستخدام نظم منفصلة
من املضخات واألنابيب منفصلة يحي يكون لكل خزان نظام خاص به من املضخات واألنابيب.
ويفضل طالء اخلزانات املصنوعة من الفوالذ الرقيق ملنع احتكاك الفوالذ الرقيق باحلمولة أو تآكله .وجيب أن
يكون الطالء من النوع املعتمد لالحتكاك باألغذية .وسيؤدى التوجه حنو استخدام الصلب الذي ال يصدأ يف صناعة
اخلزانات إىل عدم االحتياج إىل طالء اخلزانات.
وميكن أن حتدث أئرار للطالء بسبب اخلدش أو بسبب استخدام أساليب تنظيف غري مالئمة تؤدي إىل
التآكل يف موائع معينة .وينبغي املداومة على تفتيش اخلزانات قبل حتميلها بالزيوت أو الدهون ،وإصالح الطالءات إذا
كان ذلك ئرورياً.
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وتصنف السفن املستخدمة يف التجارة كما يلي:
(أ)

اف اتشحنر اتاريةة:

ترتاوح محولتها بني  15 000و 40 000طن ويوجد فيها عدد متباين من اخلزانات ذات األحجام املختلفة،
وعادة ما تكون بصمامات متصلة فيما ما بينها .وهذا النوع من السفن هو أنسب وسيلة لنقل زيوت من نوع واحد
وبكميات كبرية ،حي ميكن حتميلها أثناء فتح الصمات لسرعة تسلم احلمولة وسهولة موازنة السفينة.
(ب)

نرقال اتطرود:

هي سفن أكثر تطورا ،محولتها بني  15 000و 40 000طن ،وخمصصة لنقل جمموعة من السوائل السائبة
املختلفة واملنفصلة متاماً .وميكن أن يطلى كل خزان بطالء خمتلف يناسب نوع احلمولة ،ويوجد بكل خزان أو جمموعة
صغرية من اخلزانات ما يلزم من خطوط األنابيب واملضخات.
(ج)

اف اتاتاحل:

إن فيات السفن املشار إليها أعاله هي سفن تبحر يف احمليطات وتقوم بعمليات الشحن والتفريغ يف املوانئ
الرئيسية .وباإلئافة إىل ذلك ،يوجد الكثري من سفن السواحل الصغرية اليت عادة ما ترتاوح محولتها
بني  750و 3 000طن ،وتقوم برحالت يحرية قصرية ،كما تستخدم يف كثري من األحيان يف نقل الشحنات بني سفن
وسفن عابرة للمحيطات.
(د)

اف احلرونر :

تصمم هذه السفن ،كما يدل امسها ،حلمل احلاويات ذات األبعاد املوحدة لسهولة تستيفها .وهى تعمل جيية
وذهابا بني موانئ خمصصة للحاويات وميكن ملء وتفريغ احلاويات نفسها يف أي نقطة أو نقاط أخرى ،داخلية يف
العادة ،ومناسبة للبضائع ولألطراف املعنية.
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 3-1-3خيانر اتطرق اتربنة واتاكك احلدندنة وحرونر اتالع اتاريةة اتاريلة (حرونر صهرسنج املنظامة اتدوتةة
تختحةد املقرنةس (األنيو))
تستخدم شاحنات النقل بالطرق الربية وبالسكك احلديدية وحاويات السوائل السائبة (حاويات صهاريج
األيزو) يف نقل الزيوت والدهون برا .وعندما تكون الزيوت والدهون مكررة تكريراً كامالً وتُزال رائحتها لغرض االستهالك
البشري املباشر ،تكون اخلزانات يف العادة مصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ أو الفوالذ الطري املطلي بالراتينج
اإليبوكسي.

 4-1-3املتاد
(أ)

جيب أن تكون املواد املستخدمة يف صنع اخلزانات واملعدات الثانوية (مبا يف ذلك مرافق التسخني) من
املواد اخلاملة إزاء الزيوت والدهون ،كما جيب أن تكون مناسبة لالستخدام مع األغذية.

(ب) يعترب الفوالذ املقاوم للصدأ املعدن املفضل بشكل أكرب لصنع اخلزانات .ويوصى باستخدامه على وجه
اخلصوص يف ختزين الزيوت والدهون املكررة تكريراً كامالً ونقلها .أما اخلزانات املصنوعة من الفوالذ
الطري فمن املستحسن أن تطلى من الداخل مبادة خاملة ،مثل الراتينج اإليبوكسي الفينولي .وميكن
التأكد من مدى مالءمتها لالحتكاك باملواد الغذائية ،وخاصة الزيوت والدهون ،من مصانع الطالء .ومن
املناسب أيضاً استخدام سليكات الزنك لطالء اخلزانات املصنوعة من الفوالذ الطري ،ولكن جتدر
اإلشارة إىل إمكانية تعرض الزيوت للتلف إذا ما استخدم هذا النوع من الطالء بالنسبة إىل الزيوت اخلام
والدهون اليت تتسم بارتفاع القيم احلمضية.
وقبل استعمال الطالء ،جيب معاجلة سطح املعدن بالسفع الرملي أو ما يعادله حتى يصبح املعدن براقا
( .)ISO 8501-1: 1988وجتدر اإلشارة إىل أن هناك حدودا تتعلق بدرجة احلرارة جيب مراعاتها بدقة
بالنسبة إىل العديد من عمليات الطالء وخاصة أثناء تنظيف اخلزان (مثالً حدود درجة احلرارة قد
حتول دون استخدام البخار احلي يف عملية التنظيف).
(ج) جيب االمتناع عن استخدام النحاس وسبائكه مثل النحاس األصفر والربونز ومعدن البنادق عند تصنيع
منشآت التخزين أو يف خزانات أي سفينة أو ناقلة برية /بالسكك احلديدية تستخدم للنقل وحتتك
بالزيوت أو الدهون مثل شبكة األنابيب ،ووصالت األنابيب ،والسدادات ،والصمامات ،ولفائف
التسخني ،واملصفاة ،واملضخات ،ومقاييس درجات احلرارة أو أجهزة أخذ العينات .وجيب عدم
استخدام مقاييس احلرارة اليت حتتوى على الزئبق.
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وجيب جتنب استخدام املعدات الزجاجية وزجاجات أخذ العينات حي ميكن أن يؤدي كسر الزجاج إىل
حدوث تلوث.

 5-1-3مرافق اتخازني  -اخليانر
جيب تزويد مجيع اخلزانات اخلاصة بالزيوت والدهون الصلبة وشبه الصلبة وعالية اللزوجة مبرافق التسخني
الالزمة (انظـر أيضـاً القسم  ) 7-1-3حتى تكون املنتجات يف حالة سائلة ومتجانسة عند النقل أو التفريغ .وجيب أن
تكون لفائف التسخني من الصلب املقاوم للصدأ .وليس من املناسب استخدام لفائف تسخني مصنوعة من سبائك تشتمل
على النحاس.
وجيب استخدام أدوات التسخني بناء على عملية تصميم وإنشاء وإجراءات لتفادي تلوث الزيت وتلفه .أما
وسائل التسخني املناسبة فهي كما يلي:
(أ)

أنربةب املةره اتارخنة اتعرسنة

التسخني باستخدام املياه الساخنة ( 80درجة ميوية تقريباً) مع توزيعها عرب لفائف سلكية يعترب أفضل إجراء
ألنه يقلل من احتمال التسبب يف السخونة املفرطة املوئعية .وينبغي أن تكون اللفائف السلكية ذاتية أو ميكانيكية
التصريف ،وميكن التصريف مبضخات تفريغ اهلواء.
(ب)

أنربةب اتةزرس اتعرسنة

ميكن أيضاً استخدام التسخني بالبخار عند درجة ئغط تصل إىل  150كيلو باسكال ( 1.5( )kPa150بار)
( )bars 1.5و(درجة حرارة تبلغ  127درجة ميوية) .وميكن للفائف السلكية أن تكون ذاتية أو ميكانيكية التصريف،
وميكن التصريف مبضخات تفريغ اهلواء.
وجيب أن ترتكز لفائف التسخني على دعامات يبلغ ارتفاعها  7.5سنتمرتات ( )"3فوق قاعدة اخلزان.
ويفضل بعض املشغلني  15سنتمرتا ( )"6أو  30سنتمرتا (( )"12لتسهيل عملية التنظيف ولتحسني نقل احلرارة إىل
الزيوت) .كما جيب أن تكون هناك لفائف عمودية يف شكل دبابيس شعر أو لفائف تسخني جانبية وتثبيتها على جدار
اخلزان .وجيـب إتاحة مساحـة للفيفــة تبلغ حوالي  0.1مرت مربع/طن من طاقة اخلزان إذا كان يلزم تذويب الدهون،
ولكن يكفي  0.05مرت مربع/طن ألغراض التسخني .وعادة ما يقسم جمموع طول اللفائف إىل لفافتني منفصلتني أو أكثر
بطول مناسب لكل جزء لتجنّب الرتاكم املفرط لتكثيف البخار.
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(ج)

املةردتا احلراسنة اخلرسجةة

تنتج هذه املبادالت حرارة موحدة ،وميكن استخدامها كبديل لنظم التسخني األخرى يف احلاالت اليت جيب
أن يظل فيها املنتج سائال وقابال للضخ يف اخلزان.
ومن الضروري أن تستويف املبادالت احلرارية اخلارجية شروط وسائل التسخني من حي التصميم واإلنشاء
وذلك لتفادي تلوث الزيت وتلفه .وجيب أن تكون هناك إجراءات للكشف عن حاالت التسرب يف حال حدوثها.
وعلى الرغم من أن املاء الساخن والبخار هما الوسيلتان املفضلتان للتسخني ،فإنه ميكن استخدام مواد أخرى
استنادا إىل تقييم عناصر األمان واخلطورة وإجراءات التفتيش .وبناء على طلب السلطات املختصة ،ميكن طلب تقديم
دليل يفيد أن وسائل التسخني املستخدمة خضعت لتقييم سليم وأنها استخدمت بشكل آمن.

 6-1-3مرافق اتخازني يف اتنرقال اتربنة ونرقال اتاكك احلدندنة وحرونر صهرسنج األنيو
بالنسبة إىل الدهون الصلبة أو شبه الصلبة ،والزيوت ذات اللزوجة العالية ،تستخدم الناقالت الربية وناقالت
السكك احلديدية وحاويات صهاريج األيزو ،على أن تكون مزودة بلفائف التسخني الداخلية املصنوعة من الصلب املقاوم
للصــدأ واليت ميكــن توصيلهــا مبصــدر من مصــادر امليــاه الساخنــة أو البخــار منخفــض احلــرارة (ئغــط حتــى
 150كيلو باسكال ( 1.5بار).

 7-1-3عيل صهرسنج اتخزين واتنرقال اتربنة/برتاكك احلدندنة
من املستحسن عزل صهاريج التخزين واخلزانات واحلاويات ،خاصة يف املناخات املعتدلة والباردة .وعادة ما
تكون املادة العازلة موئوعة من اخلارج وجيب تصميمها يحي يتم تفادي امتصاص الزيت أو املاء ،وينبغي أن تكون
غري منفذة للزيوت والدهون.

 8-1-3اتخحكم يف دسجة احلراسة
جيب أن تكون مجيع السفن وصهاريج التخزين اجملهزة مبرافق تسخني مزودة بأجهزة استشعار لدرجات
احلرارة ،وأجهزة حتكم ملنع زيادة سخونة الزيت يف الصهاريج وما يرتبط بها من خطوط .وجيب تثبيت مقاييس
احلرارة بعناية وبعيدا عن لفائف التسخني .ومن املفيد استخدام مقاييس احلرارة اليت تسجل درجات احلرارة
أوتوماتيكيا حتى تتوافر سجالت عن التحكم يف درجة احلرارة .وجيب وئع املسجل يف مكان ظاهر ،مثالً يف مكتب
املشرف أو غرفة العمليات يف السفينة.
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 9-1-3احلامرنة م اتخعرض تلهتاء
جيب تصميم األنابيب ووصالتها مبا مينع التعرض للهواء .وميكن إجراء عمليات ملء اخلزانات من أسفل أو
من أعلى فوهة اخلزان ،على أن يصل األنبوب إىل مكان قريب من القاع ملنع االنسكاب ،وبالتالي منع التعرض للهواء.
ويفضل تنقية خط األنابيب املؤدي إىل اخلزان بتصفيته أو باستخدام الغاز اخلامل أو كليهما معاً .ولكن يف حال استخدام
اهلواء ،جيب اتباع وسيلة مالئمة ملنع انتقاله إىل الزيت داخل اخلزانات.

 10-1-3احلامرنة برتذرز اخلرمل
من املستحسن أن تكون السفن وصهاريج التخزين اليت تستخدم بالنسبة إىل املنتجات عالية اجلودة أو لفرتات
ختزين طويلة ،مزودة بوسائل للرش والتغطية بالغاز اخلامل بدرجة نقاء مالئمة.
2-3

خطتط األنربةب

 1-2-3املتاد
يعترب الفوالذ الطري مقبوال بالنسبة إىل مجيع أنواع الزيوت والدهون اخلام وشبه املكررة رغم أنه يستحسن
استخدام الفوالذ املقاوم للصدأ .ومن الضروري استخدام الصلب املقاوم للصدأ من أجل املنتجات املكررة تكريرا كامال
(انظر أيض ًا القسم  4-1-3ج).

 2-2-3اخلراطةم املرنة
جيب أن تكون مجيع اخلراطيم املرنة املستخدمة لوصل خطوط األنابيب أثناء الشحن والتفريغ من مادة
خاملة ،وتكون مقواة بطريقة مالئمة وذات طول مناسب من أجل تسهيل التنظيف .أما األطراف املكشوفة فيجب
تغطيتها عندما ال تكون مستخدمة .وجيب أن تكون وصالت الزوايا من الفوالذ املقاوم للصدأ أو من أي مادة خاملة
أخرى.
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 3-2-3اتعيل واتخازني
يف املناخات املعتدلة والباردة ،من املستحسن أن تكون خطوط األنابيب املستخدمة للزيوت والدهون اليت قد
تتجمد يف درجات احلرارة احمليطة معزولة ومزودة بوسائل التسخني ،مثل خطوط توصيل البخار أو شريط تسخني
كهربائي .وعند تنظيف خطوط األنابيب يف هذه املناخات ،ميكن استخدام البخار.

-4

اتعاملةر

1-4

اتشح واتخفرنغ

 1-1-4اتخازني
إن الزيوت والدهون الصلبة وشبه الصلبة وعالية اللزوجة املوجودة يف صهاريج التخزين واخلزانات الشاطيية
وخزانات السفن وخزانات النقل الربي وبالسكك احلديدية ينبغي أن تُسخن ببطء قبل نقلها حتى تصبح سائلة
ومتجانسة متاماً .وجيب أن يبدأ التسخني يف وقت حمسوب يحي يتسنى الوصول إىل درجة حرارة الضخ الالزمة دون
جتاوز احلد األقصى املتمثل يف  5درجات ميوية على امتداد فرتة مدتها  24ساعة .ويف حالة استخـدام البخار ،ينبغي
أال يتجاوز ئغط البخار  150كيلو باسكال ( 1.5بار) .للحيلولة دون حدوث سخونة مفرطة يف موائع معينة .ومن
الضروري تغطية اللفائف بشكل كامل قبل بدء عملية تسخني اخلزانات.

 2-1-4دسجر احلراسة أثنرء اتخزين واتنقل
للحيلولة دون حدوث تبلور وتصلب مفرطني أثناء التخزين والشحن لفرتة قصرية ،جيب احلفاظ على الزيوت
السائبة املوجودة يف اخلزانات ئمن نطاق درجات احلرارة املوئحة يف اجلدول .1
وتنطبق درجات احلرارة على الزيوت اخلام واملكررة من كل صنف.
ويتم اختيار درجات احلرارة للتقليل إىل أدنى حد من تلف الزيوت أو الدهون .وسيحدث بعض التبلور ولكن
ليس إىل احلد الذي يستوجب عملية تسخني لفرتة طويلة جدا قبل التسليم .لذلك ،فإن زيت النخيل املُخزّن عند درجة
حرارة ترتاوح بني  32و 40درجة ميوية سيحتاج إىل التسخني ملدة ثالثة أيام عند  5درجات ميوية على امتداد 24
ساعة لكي يصل إىل درجة احلرارة اليت تساعد على نقله .أمّا التخزين طويل األجل جلميع أنواع الزيوت اخلفيفة،
فيجب أن يكون عند درجة احلرارة احمليطة وجيب إيقاف عمليات التسخني كلي ًا .وإذا أصبح الزيت صلبا ،فيجب
مراعاة أقصى درجات احليطة أثناء عملية التسخني األوىل لضمان عدم حدوث سخونة مفرطة يف بعض املوائع.
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 3-1-4دسجر احلراسة أثنرء اتشح واتخفرنغ
ينبغي تسخني خمتلف املنتجات الزيتية لتصل قبل نقلها إىل درجة احلرارة املوئحة يف اجلدول .1
وتنطبق درجات احلرارة الدنيا على األنواع اليت تنصهر عند درجة انصهار منخفضة ،أما درجات احلرارة
األعلى فتنطبق على األنواع اليت تنصهر عند درجة انصهار مرتفعة .وتنطبق درجات احلرارة على كل من الزيت اخلام
والزيت املكرر من كل نوع.
وتشري درجات احلرارة أثناء الشحن أو التفريغ إىل متوسط درجات احلرارة املسجلة عند القمة والوسط والقاع.
وجيب أخذ البيانات من مسافة ال تقل عن  30سنتيمرتا من لفائف التسخني.
ويف الطقس البارد ،جيب أن تكون درجات احلرارة أثناء التفريغ عند احلد األقصى من درجات احلرارة
املوئحة يف اجلدول  1ملنع حدوث انسداد يف خطوط األنابيب اليت مل تتعرض للتسخني.

 4-1-4تالال اتشح واتخفرنغ
ينبغي أن تبقى الزيوت من أنواع ونوعية خمتلفة منفصلة ،وجيب جتنب ئخ زيت "جديد" إىل زيت "قديم"
ألسباب تتعلق باألكسدة واجلودة .ويفضل نقل الزيوت من أنواع ونوعية خمتلفة بواسطة أنابيب منفصلة.
وعندما يتم نقل عدد من املنتجات من نظام خط أنابيب مشرتك ،جيب تنظيف هذا النظام متاما بني خمتلف
املنتجات أو درجات النوعية .وينبغي اختيار تسلسل عمليات الشحن والتفريغ بعناية لتقليل االمتزاج.
وجيب مراعاة املبادئ التالية:






الزيوت املكررة تكريراً كامال تسبق املكررة جزئياً.
الزيوت املكررة تكريرا جزئيا تسبق الزيوت اخلام.
زيوت الطعام قبل الزيوت الفنية.
األمحاض الدهنية أو الزيوت احلمضية تضخ يف النهاية.
تتخذ احتياطات خاصة ملنع االمتزاج بني الزيوت اليت حتتوي على محض اللوريك وتلك اليت ال حتتوي
عليها.
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 5-1-4جيب ،حةثامر أمك  ،مجع نخرج عاملةر اتضخ األوىل م كل نتعةة يف خيانر منفصلة إلجراء عاملةر مراقةة
اجلتدة.
2-4

اتخنظةف
باإلئافة إىل ما ورد أعاله ،وحيثما استخدمت اخلزانات ملواد غري الصاحلة لألكل ،جيب توخي أكرب درجات
احليطة من خالل إجراء عمليات التنظيف والتفتيش للتأكد من أن مجيع املخلفات قد أزيلت متاما.
ويف حال استخدام البخار أو املاء يف عملية التنظيف ،جيب تفريغ ما يوجد بنظام خط األنابيب وجتفيفه متاما
قبل مناولة الزيت ،وجيب وئع نظام لتصفية األنابيب يف كل منشأة من منشآت التخزين .ويف حال استخدام مواد
التنظيف والقلويات ،جيب رش مجيع األجزاء السطحية اليت تعرئت هلذه املستحضرات رشاً جيداً باملاء العذب
لضمان عدم بقاء خملفات.

3-4

اتصةرنة
جيب إجراء عمليات صيانة دورية ،ويستحسن أن يكون ذلك جزءا من برنامج صيانة مُعد إعدادا جيدا.
وينبغي هلا أن تشمل التأكد من عمل صمامات تنظيم ئغط البخار؛ ومجيع صمامات إمدادات البخار؛ وحمابس البخار
للبح عن التسربات؛ ومقاييس احلرارة؛ وأجهزة تنظيم احلرارة؛ وأجهزة تسجيل درجات احلرارة؛ ومعدات الوزن
وأي أجهزة قياس أخرى ،للتأكد من عملها ودقتها ،وكذلك مجيع املضخات املزودة بأجهزة لتنظيم احلرارة للبح عن
التسربات ،والتأكد من سالمة طالءات اخلزانات ،واخلراطيم (الداخلية واخلارجية) وحالة اخلزانات وبقية املعدات.

4-4

أمتس أخرى
جيب أن تكون هناك نظم وائحة لوئع العالمات أو التعرف بالنسبة خلطوط األنابيب وصهاريج التخزين.
ينبغي أن يتوىل مشرف ذو مؤهالت مناسبة فحص احلالة العامة ،مثل نظافة صهاريج التخزين ،وخزانات شاحنات
الطرق الربية ،وخزانات السفن ،وخطوط األنابيب ،وذلك بعد كل عملية شحن وتفريغ للزيت ،مع تقديم تقارير
مكتوبة.
قد يرغب املستلم يف أن تبقى رواسب اخلزانات منفصلة عن الكميات السائبة.
جيب تقديم سجالت عن درجة حرارة شحنات السفينة.
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جيب تسليم عينات من شحنات السفينة ،مع عالمات وأختام وائحة ،طبق ًا ملا ينص عليه العقد.
جيب إبالغ اجلهة املستأجرة للسفينة باحلموالت الثالث السابقة احملمولة يف خزان السفينة ،وإتاحة السجالت جلميع
األطراف املعنية .وجيب أن يكون هذا احلكم جزءاً من مجيع عقود الشحن .وباإلئافة إىل ذلك ،قد تطلب السلطات
االطالع على دليل يثبت تفاصيل احلموالت السابقة.
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املرفق 1
اجلدول 1

دسجر احلراسة أثنرء اتخزين واتنقل واتشح واتخفرنغ
اتخزين واتشحنر اتاريةة
زنت أو دوت
زيت اخلروع
زيت جوز اهلند
زيت بذور القطن
زيت السمك
زيت بذرة العنب
زيت الفول السوداني
الزيوت املُهدرجة
زبدة إيليب
دهن اخلنزير
زيت بذرة الكتان
زيت الذرة
زيت الزيتون
زيت النخيل
أولني (دهنني) النخيل
إستيارين النخيل
زيت مثار النخيل
أولني (دهنني) مثار
النخيل
إستيارين مثار النخيل
زيت اللفت /زيت اللفت
قليل احلموئة
زيت العُصفر
زيت السمسم
زبدة شيّا ()Sheanut

دسجة احلراسة
اتدنةر

دسجة احلراسة
اتقصتى

20

25

اتشح واتخفرنغ
دسجة احلراسة
اتدنةر

دسجة احلراسة
اتقصتى

30

35

27

32

( ) 40

( ) 45

اهلواء احمليط

اهلواء احمليط

20

(4) 25

20

25

25

30

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط
متنوعة

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط

10

(4) 20

1

1

20

( ) 25

متنوعة

(2) -

38

41

50

55

40

45

50

55

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط
اهلواء احمليط

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط
اهلواء احمليط

10

(4) 20

-

4

10

( ) 20

10

(4) 20

32

40

50

55

25

30

32

35

40

45

60

(3) 70

27

32

(1) 40

(1) 45

25

30

30

35

32

38

40

45

اهلواء احمليط

اهلواء احمليط

10

(4) 20

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط

10

(4) 20

38

41

4

10

( ) 20

50

55

4
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زيت فول الصويا
زيت عباد الشمس
الشحم احليواني (لرحالت
 10أيام أو أقل)
الشحم احليواني (لرحالت
أطول من  10أيام)

15

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط
اهلواء احمليط

اهلواء احمليط
اهلواء احمليط
اهلواء احمليط

35

45

20

(4) 25

10

( ) 20

55

65

55

65

4

مالحظر
( )1بالنسبة إىل املناخات األدفأ ،تكون درجات حرارة شحن وتفريغ زيت جوز اهلند ومثار النخيل  30درجة ميوية
كحد أدنى و 39درجة ميوية كحد أقصى أو حرارة اهلواء احمليط.
( )2ميكن أن ختتلف الزيوت املهدرجة اختالفا كبريا من حي نقاط االنصهار ،واليت جيب إعالنها دائما .ويوصى
أثناء الرحلة باإلبقاء على درجة حرارة قريبة من نقطة االنصهار املعلنة ،على أن تزيد قبل التفريغ لتصل درجة
احلرارة إىل ما بني  10درجات و 15درجة فوق نقطة االنصهار حتى تتم عملية التفريغ بطريقة نظيفة.
( )3قد تكون هناك اختالفات واسعة بني األصناف املختلفة من إستيارين النخيل من حي نقطة االنصهار ،ورمبا
جيب تعديل درجة احلرارة املعلنة مبا يتناسب مع الظروف النوعية.
( )4من املسلم به أنه يف بعض احلاالت ميكن أن تزيد درجة احلرارة احمليطة عن األرقام القصوى املوصى بها يف
اجلدول.
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املرفق 2

قريامة اتداختس اتذاايي برتشحنر اتاربقة املقةتتة
مالحظر :
-1

عندما يتعذر نقل الدهون والزيوت السائبة الصاحلة لألكل يف ناقالت سفن خمصصة للمواد الغذائية فقط ،يقل
احتمال حدوث تلوث عن طريق الشحن يف سفن كانت شحناتها السابقة مدرجة يف القائمة أدناه .وجيب أن
يقرتن تطبيق هذه القائمة بتصميم جيد للنظام ،وعمليات تنظيف دورية ،وإجراءات تفتيش فعالة (انظر
القسم  3-1-2من املدونة).

-2

ال تقبل الشحنات السابقة اليت ال ترد يف القائمة إال مبوافقة السلطات املختصة للبلد املستورد (انظر
القسم  3-1-2من املدونة).

-3

إن القائمة أدناه ليست بالضرورة قائمة نهائية ،ولكنها ختضع للمراجعة وإمكانية التعديل ملراعاة التطورات
العلمية والتقنية .وجيري النظر يف مواد إئافية إلدراجها يف القائمة وقد تدرج باعتبارها مقبولة بعد تقييم مالئم
للمخاطر .وينبغي أن يشمل ذلك النظر يف:








اخلصائص السمية ،مبا يف ذلك إمكانات السمية الوراثية واإلصابة بالسرطان (وميكن مراعاة آراء جلنة
اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية أو أجهزة أخرى معرتف بها)؛
كفاءة إجراءات التنظيف بني الشحنات؛
عامل التخفيف بالنسبة إىل الكمية احملتملة ملخلفات الشحنة السابقة وأي شوائب تكون الشحنة السابقة
قد احتوت عليها ،وحجم الزيوت أو الدهون املنقولة؛
قابلية املخلفات امللوثة احملتملة للذوبان؛
التكرير/التجهيز الالحق للزيوت أو الدهون؛
توافر أساليب حتليلية للكشف عن كميات ئييلة من املخلفات أو للتحقق من عدم وجود تلوث؛
تفاعل الزيوت /الدهون مع املخلفات امللوثة.
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قريامة اتشحنر اتاربقة املقةتتة
سقم تاجةل املُركب

)املردة (املرادف

)CAS( اتكامةريي
64-19-7
108-24-7
67-64-1
1336-21-6
68333-79-9

8006-40-4
8012-89-3
100-51-6
107-88-0
110-63-4
123-86-4
110-19-0
105-46-4
540-88-5
6484-52-2
10043-52-4
8061-52-7
35054-52-5
8006-44-8
8015-86-9
110-82-7
64-17-5
141-78-6
104-76-7
506-30-9
112-85-6
107-92-6
334-48-5
142-62-1
124-07-2
112-86-7

Acetic acid (ethanoic acid; vinegar acid; methane carboxylic acid)
Acetic anhydride (ethanoic anhydride)1
Acetone (dimethylketone; 2-propanone)
Acid oils and fatty acid distillates - from animal, marine and vegetable fats and oils
Ammonium hydroxide (ammonium hydrate; ammonia solution; aqua ammonia)
Ammonium polyphosphate
Animal, marine and vegetable oils and fats (including hydrogenated oils and fats) other than cashew shell nut oil and tall oil
Beeswax – white2
Beeswax – yellow2
Benzyl alcohol (pharmaceutical and reagent grades)
1,3-Butanediol (1,3-butylene glycol)
1,4-Butanediol (1,4-butylene glycol)1
Butyl acetate, nButyl acetate, isoButyl acetate, sec-1
Butyl acetate, tert-1
Calcium ammonium nitrate solution1
Calcium chloride solution
Calcium lignosulphonate liquid (lignin liquor; sulphite lye) 1
Calcium nitrate (CN-9) solution1
Candelilla wax2
Carnauba wax (Brazil wax)2
Cyclohexane (hexamethylene; hexanaphthene; hexahydrobenzene)1
Ethanol (ethyl alcohol; spirits)
Ethyl acetate (acetic ether; acetic ester; vinegar naphtha)
2-Ethylhexanol (2-ethylhexy alcohol)
Fatty acids
Arachidic acid (eicosanoic acid)
Behenic acid (docosanoic acid)
Butyric acid (n-butyric acid; butanoic acid; ethyl acetic acid; propyl forinic
acid)
Capric acid (n-decanoic acid)
Caproic acid (n-hexanoic acid)
Caprylic acid (n-octanoic acid)
Erucic acid (cis-13-docosenoic acid)

.قيد االستعراض من جانب الفاو ومنظمة الصحة العاملية
.عادة ما يتم نقلها بكميات صغرية

1
2
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سقم تاجةل املُركب
)CAS( اتكامةريي
111-14-8
143-07-7
4998-71-4
60-33-3
463-40-1
544-63-8
544-64-9
112-80-1
57-10-3
373-49-9
112-05-0
141-22-0
57-11-4
109-52-4

71-36-3
78-83-1
111-27-3
111-87-5
36653-82-4
112-30-1
25339-17-7
111-70-6
112-53-8
112-72-1
143-08-8
27458-94-2
143-28-2
112-92-5
27458-92-0

67762-27-0

110-36-1
110-63-2
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)املردة (املرادف
Heptoic acid (n-heptanoic acid)
Lauric acid (n-dodecanoic acid)
Lauroleic acid (dodecenoic acid)
Linoleic acid (9,12-octadecadienoic acid)
Linolenic acid (9,12,15-octadecatrienoic acid)
Myristic acid (n-tetradecanoic acid)
Myristoleic acid (n-tetradecenoic acid)
Oleic acid (n-octadecenoic acid)
Palmitic acid (n-hexadecanoic acid)
Palmitoleic acid (cis-9-hexadecenoic acid)
Pelargonic acid (n-nonanoic acid)
Ricinoleic acid (cis-12-hydroxy octadec-9-enoic acid; castor oil acid)
Stearic acid (n-octadecanoic acid)
Valeric acid (n-pentanoic acid; valerianic acid)
Unfractionated fatty acid mixture or mixtures of fatty acids from natural oils
and
Fatty
Fats alcohols
Butyl alcohol (1-butanol; butyric alcohol)
iso-Butanol (2-methyl-1-propanol)
Caproyl alcohol (1-hexanol; hexyl alcohol)
Capryl alcohol (1-n-octanol; heptyl carbinol)
Cetyl alcohol (alcohol C-16; 1-hexadecanol; cetylic alcohol; palmityl
alcohol; n-prirnary hexadecyl alcohol)
Decyl alcohol (1-decanol)
Iso decyl alcohol (isodecanol)1
Enanthyl alcohol (1-heptanol; heptyl alcohol)
Lauryl alcohol (n-dodecanol; dodecyl alcohol)
Fatty alcohols (continued)
Myristyl alcohol (1-tetradecanol; tetradecanol)1
Nonyl alcohol (1-nonanol; pelargonic alcohol; octyl carbinol)
Iso nonyl alcohol (isononanol)1
Oleyl alcohol (octadecenol)
Stearyl alcohol (1-octadecanol)
Tridecyl alcohol (I-tridecanol)1
Unfractionated fatty alcohol mixture or mixtures of fatty alcohols from
natural oils and fats1
Fatty alcohol blends
Cetyl stearyl alcohol (C16-C18)
Lauryl myristyl alcohol (C12-C14)
Fatty acid esters – combination of above fatty acids and fatty alcohols
e.g.
Butyl myristate
Cetyl stearate
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سقم تاجةل املُركب
)CAS( اتكامةريي
2906-55-0

111-82-0
112-62-9
112-39-0
112-61-8
64-18-6
56-81-5
142-82-5
110-54-3
1332-58-7
138-86-3
7786-30-3
67-56-1
79-20-9
78-93-3
108-10-1
1634-04-4
8012-95-1

57-50-1
8002-53-7
26952-21-6
109-66-0
8002-74-2
7664-38-2
7732-18-5
25322-69-4
1310-58-3
109-60-4
71-23-8
67-63-0
57-55-6
504-63-2
6842-15-5

)املردة (املرادف
Oleyl palmitate
Unfractionated fatty esters or mixtures of fatty esters from natural oils and fats
Fatty acid methyl esters (these include for example)
e.g. Methyl laurate (methyl dodecanoate)
Methyl oleate (methyl octadecenoate)
Methyl palmitate (methyl hexadecanoate)
Methyl stearate (methyl octadecanoate)
Formic acid (methanoic acid; hydrogen carboxylic acid)
Fructose
Glycerine (glycerol, glycerin)
Heptane
n-Hexane
Hydrogen peroxide
Kaolin slurry
Limonene (dipentene)
Magnesium chloride solution
Methanol (methyl alcohol)
Methyl acetate
Methyl ethyl ketone (2-butanone; MEK)
Methyl isobutyl ketone (4-methyl-2-pentanone; iso propylacetone; MIBK)
Methyl tertiary butyl ether (MBTE)1
Mineral oil, high viscosity
Mineral oil, medium viscosity
Mineral oil, medium and low viscocity, class II
Mineral oil, medium and low viscocity, class III
Molasses obtained from citrus, sorghum, sugar beet and sugar cane
Montan wax1
iso-Octyl alcohol (isooctanol)1
Pentane1
Petroleum wax (parafin wax)
Phosphoric acid (ortho phosphoric acid)
Potable water
Polypropylene glycol
Potassium hydroxide solution (caustic potash)
Propyl acetate
Propyl alcohol (propane-1-ol; l-propanol)
iso-Propyl alcohol (isopropanol; dimethyl carbinol; 2-propanol)
Propylene glycol, 1,2- (1,2-propylene glycol; propan-1,2-diol; 1.2dihydroxypropane; monopropylene glycol (MPG); methyl glycol)
1,3 -Propylene glycol1
Propylene tetramer ((tetrapropylene; dodecene)1
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سقم تاجةل املُركب
)CAS( اتكامةريي
1310-73-2
1344-09-8
50-70-4
8013-07-8
7664-93-9

20

)املردة (املرادف
Sodium hydroxide solution (caustic soda, lye; sodium hydrate; white caustic)
Sodium silicate (water glass)
Sorbitol (D-sorbitol; hexahydric alcohol; D-sorbite)
Soybean oil epoxidized1
Sulphuric acid
Urea ammonia nitrate solution (UAN)
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3 املرفق

قريامة اتداختس اتذاايي برتشحنر اتاربقة املةرررة واظحمظتسة
: مالحظر
) الشحنات غري املدرجة يف القائمة ال تقبل إال مبوافقة السلطات املختصة يف البلد املستورد (انظر أيضاً الفقرة1(
.) من املدونة3-1-2
)قريامة اتشحنر اتاربقة املةرررة واظحمظتسة (برترتتةب األجبدي اإلجنلةيي
سقم تاجةل املُركب

)املردة (املرادف

)CAS( اتكامةريي
75-86-5
79-10-7
107-13-1
111-69-3
62-53-3
71-43-2
106-99-0
141-32-2
1663-39-4
56-23-5
11120-34-6
8007-24-7
67-66-3
95-48-7
108-39-4
106-44-5
111-92-2
111-42-2
111-40-2
1675-54-3
110-97-4
108-18-9
1324-74-0
106-89-8
140-88-5
106-93-4
107-06-2

Acetone cyanohydrin (ACH; -hydroxyisobutyronitrile; 2-methyllactonitrile)
Acrylic acid (acroleic acid; propenoic acid)
Acrylonitrile (ACN; 2-propenenitrile; vinyl cyanide)
Adiponitrile (1,4-dicyanobutane)
Aniline (phenylamine; aminobenzene)
Benzene
1,3-Butadiene (vinylethylene)
n-Butylacrylate
tert-Butylacrylate
Carbon tetrachloride (CTC; tetrachloromethane; perchloromethane)
Cardura E (tradename for glycidyl esters of versatic 911 acid)
Cashew nut shell oil (CNSL; cashew nut shell liquid)
Chloroform (TCM)
Cresol - ortho, meta, para (cresylic acid)

Dibutylamine
Diethanolamine (DEA; di-2-hydroxyethylamine)
Diethylenetriamine
Diglycidylether of bisphenol A
Di-isopropylamine
Dipropylamine
m-Divinylbenzene (DVB; vinyl styrene)
Epichlorohydrin (chloropropylene oxide; EPI)
Epoxy resins (uncured)
Ethyl acrylate
Ethylene dibromide (EDB; 1,2-dibromoethane; ethylene bromide)
Ethylene dichloride (EDC; 1,2-dichloroethane; ethylene chloride) *
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)املردة (املرادف

)CAS( اتكامةريي
107-21-1
111-76-2
75-21-8
103-11-7
141-43-5
107-15-3
50-00-0
98-00-0
111-30-8
124-09-4

1321-38-6
9016-87-9
101-68-8
624-83-9
4747-90-4

96-33-3
80-62-6
25013-15-4
98-83-9
622-97-9
75-09-2
107-21-1
110-91-8
622-40-2
7697-37-2
108-03-2
79-46-9

131-17-9
19269-67-1
68515-48-0
27554-26-3
117-81-7
622-80-0
75-56-9

Ethylene glycol (MEG; monoethylene glycol)
Ethylene glycol monobutyl ether (2-butoxyethanol)
Ethylene oxide (E0)
2-Ethylhexyl acrylate
Ethanolamine (MEA; monoethanolamine; colamine; 2-aminoethanol;
hydroxyethylamine)
Ethylenediamine (1,2-diaminoethane)
Formaldehyde
Furfuryl alcohol (furyl carbinol)
Glutaraldehyde
Hexamethylenediamine (1,6-diaminohexane; 1,6-hexanediamine)
Isocyanates
These include for example:
Toluene di-isocyanate (TDI)
Polyphenyl polymethylene isocyanate (PAPI, PMPPI)
Di-phenyl methane di-isocyanate (MDI)
Methyl isocyanate
Methylene diisocyanate (diisocyanatomethane)
Leaded products (shall not be carried as three previous cargoes)
Lube oil additives
Methyl acrylate
Methyl methacrylate monomer
Methyl styrene monomer (vinyl toluene)
 Methyl styrene monomer (AMS)
 Methyl styrene monomer (PMS)
Methylene chloride (MEC; dichloromethane; methylene dichloride)
Monoethylene glycol (MEG; ethylene glycol)
Morpholine
Morpholine ethanol (N-hydroxyethyl morpholine)
Nitric acid (aqua fortis; engravers acid; azotic acid)
Nitropropane (1 isomers and mixtures)
(2 isomers and mixtures)
Perchloroethylene (PEC)
Phthalates
(These include Di-allyl phthalate (DAP)
Di-isodecyl phthalate (DIDP)
Di-isononyl phthalate (DINP)
Di-isooctyl phthalate (DIOP)
Di-octyl phthalate (DOP)
n-Propylamine
Propylene oxide (methyl oxirane; 1,2-epoxypropane)

2-
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سقم تاجةل املُركب

)املردة (املرادف

)CAS( اتكامةريي
110-86-1
100-42-5
8002-26-4
61790-12-3

25323-29-2

75-01-4

Pyridine
Styrene monomer (vinyl benzene; phenyl ethylene; cinnamene) *
Tall oil
Tall oil fatty acid equivalent to ASTM TYPE III
Telone II (1-propene, 1,3-dichloro; 1,3-dichloropropene)
Toluene
Toluidine (ortho)
Transformer oils of PCB type ( e.g. trichlorobiphenyl)
Trichloroethane (1,1,1- and 1,1,2-isomers)
Triethylene glycol (TEG)
Vinyl acetate monomer (VAM)
Vinyl chloride monomer
Xylene (ortho, meta, para)

* حمظورة كأي واحدة من آخر شحنتني يف خزانات مطلية عضوياً وكآخر شحنة يف خزانات مصنوعة من صلب ال
.ًيصدأ وخزانات غري مطلية عضويا
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4 املرفق

املراجع
European Commission Scientific Committee for Food (SCF) Opinion on the Potential Risk to

)1(

Human Health Arising from the Transport in Ships' Tanks of Oils and Fats from Substances
Proposed as Acceptable Previous Cargoes. Opinion expressed on 20 September 1996: Minutes
of 103rd SCF Plenary Meeting (European Commission), Annex VII (Doc.III/5693/96).
Federation of Oils, Seeds and Fats Associations (FOSFA International). International List of

)2(

Acceptable Previous Cargoes (giving synonyms and alternative chemical names).
FOSFA International List of Banned Immediate Previous Cargoes.
FOSFA International Qualifications for All Ships Engaged in the Ocean Carriage and
Transhipment of Oils and Fats for Edible and Oleo-Chemical Use.
FOSFA International Operational Procedures for All Ships Engaged in Ocean Carriage of Oils
and Fats for Edible and Oleo-Chemical Use.
FOSFA International Code of Practice for Superintendents.
International Organisation for Standardisation (ISO) Sampling Standard ISO 5555 (1991).
National Institute of Oilseed Products (NIOP) Acceptable Prior Cargo - List No 1.
NIOP Acceptable Prior Cargo - List No 2.
NIOP Unacceptable Prior Cargo List.
NIOP Trading Rules.
PORAM (Palm Oil Refiners Association of Malaysia) Processed Palm Oil Storage,
Transportation, Sampling and Survey Guide.
ISO 1496-3 (1991) on Tank Containers (ISO 20 ft IMO2).
Tank Cleaning Guide (1996) - published by Chemical Laboratory ‘Dr A Verwey’ Rotterdam.

)3(
)4(
)5(
)6(
)7(
)8(
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