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כיצד לארוז ולשלוח סוללות בבטחה
למרות שכיום השימוש בהן נפוץ מאוד במוצרי חשמל ניידים ,כלים ושימושים אחרים ,סוללות שאינן ארוזות כראוי למשלוח
עלולות להפוך למקור חום מסוכן ,ניצוצות או אש .מסיבה זו ,לקוחות UPS®חייבים להקפיד על תקנות הבטיחות החלות
ולנקוט את אמצעי הזהירות המתאימים בעת הכנת סוללות למשלוח .משלוחי סוללות עשויים להיות כפופים לתקנות בטיחות
שונות ,הן של ארצות הברית והן בינלאומיות ,ובשל הסכנות האפשריות הקשורות להפרות של תקנות אלו  -מי שאינם
מקפידים על התקנות בעת אריזת המשלוחים מסתכנים בקנסות או בעונשים אחרים.
 UPSבנתה מדריך זה כדי לסייע לך לארוז ולשלוח רבים מסוגי הסוללות בבטחה .במקרים מסוימים ,למשל עם סוללות
אלקאליין או סוללות עופרת-חומצה מסוימות שאינן דולפות ,ייתכן שאחריותך תוגבל להקפדה על פעולות פשוטות ,כגון:
בחירת אריזה חיצונית חזקה יותר; הגנה זהירה על הדקי הסוללה כדי למנוע ניצוצות או קצר; והכנה זהירה של רכיבי האריזה
הפנימית כדי להרחיק כלים או עצמי מתכת אחרים מהסוללות.
סוגים אחרים של סוללות ,לרבות ליתיום-יון וליתיום-מתכת ,עשויים להיות חומרים שהוסדרו באופן מלא כחומרים המסוכנים
(מכונים גם סחורות מסוכנות) לצורך הובלה ,ולכן ,בנוסף לאמצעי הזהירות הבסיסיים הללו ,הם מצריכים שימוש באריזות
מיוחדות ,תוויות אזהרה מיוחדות ,ומסמכים מסוימים המאשרים עמידה בתקנות החלות.
כל הלקוחות נדרשים להבין את התקנות הרלוונטיות והתעריפים של  UPSולהקפיד עליהם .מדריך זה
מספק מידע כללי על משלוחים הכפופים לתקנות שפורסמו על-ידי ארגון חברות התעופה הבינלאומי (,)IATA
 http://www.iata.orgועל-ידי מנהל בטיחות החומרים וצינורות הנפט ( )PHMSAשל מחלקת התחבורה של ארה"ב,
 .http://phmsa.dot.gov/hazmatבנוסף ,חלות דרישות רגולטוריות בינלאומיות אחרות ,למשל האמנה הבינלאומית
לשינוע חומרים מסוכנים בתובלה ימית ( , )IMDGתקנות  ADRבנושא חומרים מסוכנים להובלה יבשתית באירופה ,או
התקנות של קנדה בנושא הובלת חומרים מסוכנים (.)TDGR

הגנה על הסוללות ועל ההדקים

סוללות מוחזרות או המיועדות למיחזור

כאשר שולחים סוללות ,כמעט מכל סוג שהוא ,יש להגן על כל ההדקים כדי
למנוע קצרים שעלולים לגרום לשריפות .כדי להגן את ההדקים ,כסה אותם
לחלוטין באמצעות חומר מבודד ולא מוליך (למשל איזולירבנד או הכנסת
כל סוללה בנפרד לשקית ניילון) ,או ארוז כל אחת מהסוללות באריזה
פנימית סגורה ,כדי לוודא שההדקים החשופים מוגנים.

לעולם אין להשתמש בשירותי הובלה אווירית כדי לשלוח סוללות
שהוחזרו על-ידי היצרן מסיבות בטיחותיות ,וכל המשלוחים הללו אסורים
בתקנות (התקנות בדבר חומרים מסוכנים של  ,IATAתנאי מיוחד .)A154
בנוסף ,אין לשלוח באוויר סוללות שנאספו לצורך מיחזור:
https://www.ups.com/content/us/en/shipping/time/service/
 .index.htmlשירות  UPS® Groundבין אלסקה ,הוואי או פוארטו ריקו
ויבשת ארה"ב אינו זמין למשלוח סוללות מוחזרות או ממוחזרות ,מאחר
שהמשלוחים מנקודות אלו ואליהן מחייבים הובלה במקטע טיסה אחד
לפחות.

• ארוז את הסוללות כך שלא יימחצו או יינזקו ,וכדי שלא יזוזו ממקומן
במהלך הטיפול במשלוח.
• יש להקפיד תמיד שעצמים ממתכת או חומרים אחרים שעשויים לקצר
בין הדקי הסוללה יורחקו מהסוללות (למשל באמצעות תיבה פנימית
נפרדת לסוללות).
הערה :כדי למנוע שריפה ,אסור להפעיל אף מכשיר שמותקנות בו סוללות במהלך
ההובלה .הגן על המתגים שעלולים להיות מופעלים בשוגג .גם מכשירים פשוטים
מאוד ,כגון פנסים או מקדחות נטענות ,עלולים להפיק חום מסוכן כאשר הם מופעלים
בטעות.

לקוחות שמעוניינים להעביר סוללות פגומות או סוללות שהוחזרו (,)DDR
צריכים לקבל אישור מראש מ UPS .UPS-מקבלת משלוחי  DDRרק
באמצעות משלוח יבשתי ביבשת ארה"ב השירות מבוצע באמצעות אריזה
עם אישור מיוחד שמתוכננת להכיל אירוע טרמי .פנה לצוות המכירות
לקבלת מידע נוסף.
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פריטים חשמליים לתיקון
בעת שליחת ציוד לצורך תיקון ,למשל מחשבים וטלפונים סלולריים או מכשירים
אחרים המופעלים באמצעות סוללות ,אם קיים סיכון להתחממות יתר של המכשיר -
יש לשלוח אותו ללא סוללות.

סוכנויות תקינה

מה פירוש הקיצורים -PHMSAו ?IATA
 IATAהוא ארגון חברות התעופה הבינלאומי .זהו ארגון סחר גלובלי שמפתח תקנים
מסחריים ומפרסם תקנות בדבר חומרים מסוכנים ,אשר כוללים תקנים בנוגע
להובלה אווירית של חומרים מסוכנים .התקנות בדבר חומרים מסוכנים של IATA
מבוססות על ההנחיות הטכניות של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית ()ICAO
בדבר הובלה אווירית בטוחה של חומרים מסוכנים ICAO .הוא הגוף הפועל מטעם
האו"ם שלו סמכות שיפוטית בנוגע לסוגיות בינלאומיות בתחום התעופה.
 PHMSAהוא מנהל בטיחות החומרים וצינורות הנפט של מחלקת התחבורה של
ארה"ב ,אשר מפתח תקנות בנוגע להובלה של חומרים מסוכנים בכל האמצעים
בתחומי ארה"ב.

סוגי סוללות
כיום זמינות סוללות מסוגים רבים ,ולצורך הובלה רבות מהן מסווגות כחומרים
מסוכנים (או סחורות מסוכנות) שיישלחו על-ידי  UPSרק עבור לקוחות שחוזיהם
מתירים שירות הכולל חומרים מסוכנים/סחורות מסוכנות.

מספר מזהה

שם ותיאור הולמים לצורך משלוח

סיווג סיכון

UN2794

סוללות ,רטובות ,מלאות חומצה

8

UN2795

סוללות ,רטובות ,מלאות אלקלי

8

UN2800

סוללות ,רטובות ,ללא דליפה

8

UN3028

סוללות ,יבשות ,מכילות אשלגן הידרוקסידי
מוצק

8

UN3090

סוללות ליתיום מתכת

9

UN3091

סוללות ליתיום מתכת בתוך ציוד או סוללות
ליתיום מתכת הארוזות עם ציוד

9

UN3292

סוללות ,מכילות נתרן

UN3480

סוללות ליתיום-יון

9

UN3481

סוללות ליתיום-יון בתוך ציוד או סוללות ליתיום-
יון הארוזות עם ציוד

9

4.3

כמה מסוגי הסוללות שהוצגו לעיל ניתן לשלוח בכפוף לחריגות תקינה שמספקות
פטור מהדרישות המלאות של תקנות החומרים המסוכנים/הסחורות המסוכנות.
בנוסף ,ישנם מספר סוגי סוללות (למשל סוללת תא יבש רגילה או סוללות אלקאליין
בגדלים הזמינים לצרכנים בשוק) שאינן כפופות לתקינה כלל ,בתנאי שיוגנו כראוי
מפני קצרים.
מסמך זה אמנם מדגיש את אמצעי הבטיחות ללקוחות  UPSשאורזים ושולחים סוללות ,אך הוא אינו מחליף את
התקנות החלות .לקבלת מידע נוסף עיין בתקנות החומרים המסוכנים של משרד התחבורה של ארה"ב (.)49 CFR
תוכל לעיין גם במידע המקוון של משרד התחבורה של ארה"ב ,בכתובת  ,http://phmsa.dot.gov/hazmatאו
להתקשר למרכז המידע על חומרים מסוכנים של משרד התחבורה של ארה"ב ,בטלפון .1-800-467-4922
משלוחים אוויריים בינלאומיים עשויים בנוסף להיות כפופים לתקנות בדבר חומרים מסוכנים של ארגון חברות
התעופה הבינלאומי ( .)IATAלקבל מידע נוסף ,אפשר לבקר באתר  http://www.iata.orgאו לעיין בתקנות
המקומיות.
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סוגי סוללות (המשך)

סוללות רטובות ( UN2794ו)UN2795-
סוללות אלו נפוצות בשימוש במכוניות ,כסאות גלגלים חשמליים ,מלגזות ,חלק
ממקורות המתח הרציף למחשבים ,ועוד .הן כוללות אלקלי או חומצה בעלת
פוטנציאל גבוה ליצירת קורוזיה ,וקצר בהן עלול לגרום לשריפה .חובה להגן על כל
ההדקים מפני קצרים ,וכן לארוז ולבדוק את הסוללות על-פי  49 CFR 173.159אם
המשלוח בארה"ב ,או סעיף  5של  ,IATAהוראת אריזה  .870שים לב שללא קשר
לדרגת השירות ,במשלוחים של אריזות קטנות חובה להשתמש באריזה המתוארת
למשלוח אווירי — לדוגמה ,המשלוחים האוויריים חייבים לכלול ריפוד העמיד בפני
חומצה או אלקלי ,או לכלול אריזה נוספת ,חזקה מספיק ובעלת אטמים מתאימים,
כדי למנוע דליפת נוזל אלקטרוליטי במקרה של נזילה (ראה איורים  1ו .)2-באיור ,2
חובה לארוז באמצעות ריפוד העמיד בפני דליפות .שקית ניילון חזקה העמידה בפני
האלקטרוליטים מעוררי הקורוזיה היא אחת מהדרכים ליצירת ריפוד עמיד בפני
דליפות .חובה לעמוד בדרישות החלות בנוגע לשליחת נייר/הצהרות על סחורות
מסוכנות.

איור 1
דוגמה לאריזה חיצונית של
סוללות רטובות

איור 2
דוגמה לאריזת מספר סוללות רטובות
ריפוד סגור ועמיד
בפני דליפות

הגנה על הדקים
מחיצה לא מוליכה
מכסה מבודד
מכל פנימי

אריזה חיצונית קשיחה

סוללות ללא דליפה ()UN2800
סוללות אלו לא צריכות להיות כפופות לתקנות החומרים המסוכנים אם הן
עומדות בבדיקות הרטט ודיפרנציאל הלחץ שב ,49 CFR 173.159-וכן אם הן
מסומנות בצורה ברורה ויציבה את הכיתובים ( NONSPILLABLEללא דליפה) או
( NONSPILLABLE BATTERYסוללה ללא דליפה) מופיעים על האריזה החיצונית
(ראה איור  49 CFR 173.159a .)3היא תקנה שחובה לציית לה ,וחובה להכין את
הסוללות להובלה כדי למנוע קצרים והפעלה בשוגג של מכשירים או ציוד באריזה.
חובה להצהיר באופן מלא על משלוחים של סוללות חומצה או אלקלי ללא דליפה
שהוכנו בהתאם לתקנות בדבר חומרים מסוכנים של  ,IATAוהמשלוחים חייבים
לעמוד בדרישות של הוראת אריזה .872
סוללות חומצה או אלקלי ללא דליפה אשר עומדות בבדיקות נוספות מסוימות
אינן כפופות לתקנות אחרות ,ובלבד שההדקים יוגנו מפני קצר .דרישות נוספות
אלו ,אשר מפורטות תחת 49 CFR 173.159a(d)ובסעיף  4.4של ,IATA
תנאי מיוחד  ,A67קובעות שאסור שהסוללה תכיל נוזל הזורם בחופשיות ,וכי
אסור שהאלקטרוליט יישפך ממארז סדוק בטמפרטורה של .)131°F( 55°C
יש לסמן על הסוללה ועל האריזה ( NONSPILLABLEללא דליפה) או
( NONSPILLABLE BATTERYסוללה ללא דליפה).
איור 3
דוגמה לאריזת
סוללות ללא דליפה
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סוגי סוללות (המשך)

סוללות יבשות ,מכילות אשלגן הידרוקסידי מוצק ()UN3028
בארצות הברית חובה להכין סוללות אלו בהתאם לתנאי מיוחד
 237ב ,49 CFR 172.102-אשר קובע כי חומרי " UN3028מחייבים הכנה ואריזה
בהתאם לדרישות  173.159סעיפים ),(a ו .(c)-בהובלה אווירית חלים התנאים של
 ".173.159(b)(2)משלוחי אוויר בינלאומיים של סוללות מסוגים אלה חייבים לעמוד
בהוראת אריזה  871של .IATA
סוללות ,מכילות נתרן ()UN3292
סוללות אלו לא יתקבלו בסביבת האריזה של .UPS
סוללות יבשות וארוזות מסוג ( N.O.Sלא צוין מידע נוסף)
סוללות אלו לרוב משמשות לייצור אנרגיה ניידת ,הן אטומות הרמטית וככלל נעשה
בהן שימוש במתכות (שאינן עופרת) ו/או בפחמן כאלקטרודות .עליהן לעמוד בכל
הדרישות שהוגדרו בתנאי מיוחד  130ב ,49 CFR 172.102-אשר כולל מניעת
התפתחות חום מסוכנת כתוצאה מקצר או נזק .יש להקפיד על תנאי מיוחד A123
של  ,IATAאשר כולל הגנה על הדקים חשופים מפני קצר והגנה מפני הפעלה מקרית
של הסוללה.
סוללות אחרות
סוללות תאים יבשים מסוימות (למשל סוללות AAC , )D ,אמנם עשויות שלא להיות
כפופות לתקנות החומרים המסוכנים ,אולם כל הסוללות עלולות לגרום לשריפות
כתוצאה מקצר כאשר הסוללות וההדקים אינם מוגנים .כל משלוח סוללות חייב
לעמוד בכל הדרישות שהוגדרו בתנאי מיוחד  130ב ,49 CFR 172.102-אשר כולל
מניעת התפתחות חום מסוכנת כתוצאה מקצר או נזק .במקרה של אריזות למשלוח
אווירי הכולל סוללות תא יבש עם מתח (פוטנציאל חשמלי) הגבוה מתשעה וולט,
חובה לסמן את הכיתוב ( Not restrictedלא מוגבל) על האריזה כדי לציין עמידה
בתקנות .הדרישה המקבילה של  IATAלמשלוחים מופיעה בסעיף  4.4של התקנות
בדבר חומרים מסוכנים של  ,IATAכתנאי מיוחד ( A123ראה איור .)4
איור 4
אריזה לדוגמה של סוללות תא יבש
ריפוד
ניילון בועות

חוצץ

סוללות ליתיום

(UN3090UN3091 ,UN3480 ,)UN3481 ,
שינויים בתקינה
שים לב שהתקנות הרלוונטיות לסוללות ליתיום הן דינמיות .חברת  UPSתעדכן את מסמך ההדרכה
הזה במהירות האפשרית .אנשים אשר שולחים סוללות ליתיום חייבים להתעדכן לגבי השינויים.

מסמכי סיכום הבדיקה  UN38.3חייבים להיות זמינים לפי דרישה
“היצרנים והמפיצים הבאים של מכשירים סלולאריים וסוללות שיוצרו לאחר ה-
 30ביוני  2003חייבים לספק את סיכום הבדיקה כפי שצוין במסמך UN Manual
of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3, paragraph 38.3.5”.
.IATA 3.9.2.6.1(g)
כל אדם השולח סוללות ליתיום בהובלה אווירית חייב לציית לדרישות של IATA
 3.9.2.6.1(g)החל מה 1 -בינואר  .2020תקנות  ADRשילבו את הדרישה הזו
עבור הובלה יבשתית ( 1ביולי  )2019והצפי הוא שמערכות תקנות אחרות ישלבו
את הדרישה הזו בעתיד הקרוב.
הדבר חל על כל המשלוחים של סוללות ליתיום-יון וסוללות מתכת ,בין אם
הן נארזו בנפרד ,או כלולות בציוד ,או נארזו עם הציוד או אם הן מפעילות כלי
רכב.
אין ציפייה מהשולח/מהמפיץ לספק העתקים מודפסים עבור כל משגור שמכיל
סוללות ליתיום .מסמכי הדרכה לתקינה מעודדים את השימוש בטכנולוגיה כדי
לאפשר זמינות לפי דרישה (כגון קישורים לאתרי אינטרנט).
הערה UPS :לא תספק סיכום בדיקה עם כל משלוח אלא זו אחריות השולח להכין את המידע כך
שיהיה זמין לפי דרישה .ייתכן שהשירות ישתבש אם השולח לא יציית בעת קבלת הדרישה.

אודות סוללות ליתיום
משום שסוללות ליתיום מיועדות לספק רמות מתח גבוהות ,הן מכילות כמות
משמעותית של אנרגיה חשמלית ולכן במקרה של קצר ,סוללות מסוג זה עלולות
להפיק לעתים כמות רבה של חום .בנוסף ,ההרכב הכימי של סוללות אלה עלול
להתלקח אם ייגרם להן נזק או אם הן יחוברו או יורכבו באופן שגוי .מסיבות אלה,
קיימות תקנות בטיחות המסדירות את המשלוח של סוללות מסוגים אלה .שולחים
חייבים לפעול בהתאם לתקנות הרלוונטיות שפורסמו על-ידי  IATAו/או .PHMSA
למרות שכל סוללות הליתיום מסווגות כחומרים מסוכנים ,קיימים חריגים עבור
גדלים קטנים ונפוצים של סוללות אלה ,אשר מפשטים את הכללים החלים על
משלוח אווירי של פריטים אלה UPS .מקבלת סוללות ליתיום נפוצות מסוג זה בכפוף
לתקנות המחריגות הללו בלבד ,כאשר הסוללות ארוזות עם הציוד או נמצאות בתוכו
(.)UN3091 ,UN3481
עבור  ,UPSכל המשלוחים האוויריים של סוללות ליתיום-יון או מתכת שנשלחות
ללא ציוד (,UN3480 )UN3090חייבים לעמוד בכל התקנות המתייחסות לחומרים
מסוכנים ,והדבר מצריך חוזה  UPSלחומרים מסוכנים.
מסמך זה מתאר את הכללים למשלוח סוללות ליתיום קטנות הארוזות עם או
הכלולות בתוך ציוד ,שעבורן  UPSאינה דורשת חוזה  UPSלחומרים מסוכנים.
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משלוח סוללות ליתיום בשירות אווירי
התקנות משתנות בהתאם לסוג סוללת הליתיום הנשלח (ליתיום-יון או ליתיום-
מתכת) ובתלות באם הסוללות נשלחות כשהן ארוזות עם הציוד או בתוכו.
תזכורת UPS :אינה מקבלת משלוחי  Section IIשל  UN3090או UN3480
בשירותי משלוח אווירי .משלוחים אלו צריכים להיות משלוחי חומרים מסוכנים
שכפופים לרגולציה מלאה ,אשר דורשים חוזה חומרים מסוכנים של .UPS
ל UPS-דרישות סימון נוספות עבור משלוחים אוויריים של  UN3481וUN3091-
אשר מוכנים ומסומנים בהתאם ל Section II-של הוראת האריזה הרלוונטית.
ראה  .IATA Variation 5X-07שים לב שההוראה אופציונלית למשלוחים שבהם
גם המקור וגם היעד נמצאים בגבולות  48מדיניות ארה"ב ,לא כולל אלסקה והוואי.
http://www.iata.org/
 UPSמחייבת את כל הלקוחות השולחים סוללות ליתיום מתכת במשלוח
אווירי לקבל אישור לפני המשלוח .דרישה זו מתווספת לחוזה המתייחס לחומרים
מסוכנים ,אם נדרש .אנא עיין בדרישות המתייחסות לאישור סוללות ליתיום מתכת:
https://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/hazardous/
responsible/lithium-battery-preapproval.html

שירות  UPS® Groundלאלסקה ,הוואי ,פוארטו ריקו ואיים קטנים רבים ,ומיעדים אלה ,מחייב גם
הובלה במקטע טיסה אחד לפחות .לא ניתן להשתמש בשירותים כאלה להובלת סוללות ליתיום.

מהן הדרכים שבהן אני יכול למנוע קצר או הפעלה של סוללות ליתיום במשלוח שלי
בעת שהוא נמצא בהובלה?
אחד הסיכונים העיקריים בעת משלוח סוללות ליתיום הוא קצר הסוללה או הפעלה
במקרה במהלך ההובלה .כל הסוללות חייבות להיות ארוזות כדי לבטל את
האפשרות לקצר או להפעלה (ראה איור  5לקבלת דוגמה) .ודא שאף סוללה לא
יכולה לבוא במגע עם סוללות ,עם משטחים מוליכים או עם אובייקטים מתכתיים
אחרים בעת ההובלה .התקנות מחייבות לארוז כל סוללה במארז פנימי סגור
לחלוטין העשוי מחומרים שאינם מוליכים (לדוגמה שקיות פלסטיק) ולוודא שהדקים
או מחברים חשופים מוגנים במכסה או בסרט שאינו מוליך או באמצעים דומים
אחרים .בנוסף ,מומלץ לרפד ולארוז את הסוללות בצורה בטוחה כדי למנוע תזוזה
במהלך ההובלה או שחרור של מכסי ההדקים .אל תשתמש במעטפות או בכל מארז
בעל דפנות רכות .לקבלת עצות והנחיות נוספות ,בקר באתר של  IATAבכתובת:
.http://www.iata.org/lithiumbatteries
איור 5
אריזה לדוגמה של סוללות
ליתיום

סוגים של סוללות ליתיום
קיימים שני סוגים עיקריים של סוללות ליתיום ,שניהם מכילים רמות גבוהות
מאוד של אנרגיה:

ניילון בועות

Blister Pack

ריפוד

Cushioning

חוצץ

Divider

סוללות ליתיום-יון ( )Li-ionהן סוללות נטענות.
• הן נקראות לעתים "סוללות ליתיום משניות"
• הן כוללות סוללות ליתיום-פולימר ()Li-Po

• לעתים קרובות ניתן למצוא סוללות אלו בהתקנים אלקטרוניים נפוצים
דוגמת טלפונים סלולריים ומחשבים ניידים
סוללות ליתיום-מתכת בדרך כלל אינן נטענות.
• הן נקראות לעתים "סוללות ליתיום עיקריות"
משלוח סוללות ליתיום בשירות יבשתי
ארה"ב בלבד :חלות דרישות סימון ומשקל נוספות על משלוחים יבשתיים של סוללות
ליתיום בארה"ב .הדרישות משתנות בהתאם לסוג סוללת הליתיום הנשלח (ליתיום-יון
או ליתיום-מתכת) והאם הסוללות הנשלחות ארוזות ללא ציוד ,ארוזות עם ציוד או אם
הן סוללות הכלולות בציוד( .ראה עמודים  9 ,7ו 11-לקבלת הנחיות נוספות).
מחוץ לארה"ב :מרבית תקנות השילוח היבשתי ,כגון  ADRו ,TDGR-כוללות החרגות
למשלוחים של סוללות ליתיום קטנות .בדוק את התקנות המקומיות כדי לוודא
עמידה בגרסאות השונות החלות במקום או במדינה.
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תקנות כלליות ושאלות נפוצות

האם מגבלת הכמות על תאים וסוללות חלה על מארזים חיצוניים?
למטרות התקנה ,מה נחשב "חבילה"?
ניתן להשתמש באריזה חיצונית כדי לאחד מספר חבילות שהוכנו כהלכה למשלוח,
אך חשוב להבין שלא ניתן לאחד את כל משלוחי סוללות הליתיום באריזה חיצונית.
סוללות ליתיום-יון או ליתיום-מתכת שנארזו עם ציוד או שכללות בו ,ושהוכנו לפי
 Section IIבהוראות האריזה של  IATAמס'  969 ,967 ,966או  ,970ניתן לאחד
באריזה חיצונית חבילות בודדות שתואמות לתקנות .אולם ,נדרש שהחבילות
הבודדות יעמדו בדרישות הנחוצות (כגון מגבלות על משקל הסוללה נטו או היכולת
לעמוד במבחן נפילה מגובה  1.2מטר ,כפי שרלוונטי) .יש לסמן את המארז החיצוני
במילה  overpackוכן בסימון הנכון לסוללות ליתיום .ראה איור  6להלן.
איור 6
מארז חיצוני

חבילות בודדות
(עם סימון) בתוך מארז
חיצוני
סימון סוללות ליתיום
והצהרת מארז חיצוני

מהו "תא" לעומת "סוללה" במסגרת תקנה זו?
• סוללה היא שני תאים או יותר שמחוברים יחד מבחינה חשמלית על-ידי אמצעים
קבועים ,כולל מארז ,הדקים וסימונים.
הערה :במסגרת תקנה זו ,ההתייחסות אל "מארזי סוללות"" ,מודולים" או "מכלולי סוללות" היא
כאל סוללות.

• תא הוא יחידה אלקטרוכימית יחידה וארוזה .יש לו אלקטרודה חיובית אחת
1
ושלילית אחת שביניהן הבדל מתח בין שני ההדקים.
הערה :תאים רבים נקראים "סוללה" או "סוללה של תא יחיד" בשפת היומיום ,אולם במסגרת
תקנה זו תא יחיד חייב להשתמש בדרישות הקשורות ל"תאים" בלבד .דוגמה ל"תא" יכולה
להיות סוללת ליתיום  CR123של תא אחד שמשמשת למצלמות ולפנסים.

הנחיה למשלוח מטענים ניידים של סוללות ליתיום
תקנות החומרים המסוכנים של  IATAלשנת  ,2017וכן ההנחיה בנושא סוללות
ליתיום של  ,IATAמבהירות כי אריזות סוללות ,מודולים או מכלולי סוללות ,המכונים
לעתים גם 'מטענים ניידים' ,כפופים לתקנות החלות על סוללות ליתיום-יון
( .)UN3480משלוחים אלה כפופים לדרישת  UPSלפיה כל סוללות הליתיום-יון
והמתכת הנשלחות אווירית חייבות להישלח כחומרים מסוכנים בפיקוח מלא ,אשר
דורש חוזה חומרים מסוכנים של .UPS
שאלות סיווג הקשורות למוצר מסוים יש להפנות לרשות הלאומית המתאימה בארץ
שממנה או בתוכה הלקוח מעוניין לשלוח את סוללות הליתיום.

התוויות והסימונים הנדרשים
הדרישות לשימוש בתוויות ובסימונים המתוארות בעמוד הבא משתנות בהתאם
לסוג הסוללה הנשלחת (ליתיום-יון או ליתיום-מתכת) וכן באם הסוללות ארוזות עם
הציוד או כלולות בתוכו.

מה פירוש הקיצור ?Wh
המשמעות של  Whהיא "ואט-שעה" .זהו מדד המשמש לציין את קיבולת האנרגיה
של תא או סוללת ליתיום-יון (אמפר שעה  xמתח = ואט-שעות).
מהו "מצב הטעינה" ( ,)state of chargeאו ?SoC
מונח זה מתייחס לאחוז הקיבולת החשמלית המאוחסנת בתא או בסוללה נטענים
(לדוגמה ,תאים או סוללות ליתיום-יון) אשר זמינה לשימוש .סוללת ליתיום-יון טעונה
במלואה היא בעלת מצב טעינה ( )SoCשל  .100%מחקרים הראו שעבור סוללות
ליתיום-יון SoC ,מופחת עשוי לספק רמת בטיחות נוספות במהלך הובלה ולצמצם
את הסבירות לאירוע טרמי .בהתאם לדרישות  ,IATAאסור שה SoC-של כל סוללות
הליתיום-יון (ללא ציוד) הנשלחות אווירית יעלה על .30%
מהי "סוללת כפתור"?
סוללת כפתור היא סוללה קטנה ועגולה שבה הגובה קטן מהקוטר .1היא מכונה
לעתים "סוללת מטבע" .ניתן למצוא דוגמאות בשעונים ,מחשבונים ,שעונים
חשמליים ,צעצועים ומכשירים אחרים.

ראה עמודים  8ו 10-לקבלת מידע כיצד ומתי יש להשתמש בסימונים אלה
למשלוחים אוויריים של סוללות ליתיום הארוזות עם ציוד או כלולות בתוכו ,כפי
שנדרש בתקנות .ראה עמודים  9ו 11-לקבלת דרישות הסימון במשלוחים יבשתיים.
זכור שמשלוחים אוויריים של סוללות ליתיום-יון ( )UN3480וליתיום מתכת
( )UN3090ללא ציוד ,הנשלחים על-ידי  ,UPSחייבים להתבצע כמשלוח של חומרים
מסוכנים עם פיקוח מלא ,אשר דורש חוזה חומרים מסוכנים של .UPS
מה המשמעות של "ציוד" בהקשר של משלוחי סוללות ליתיום?
על-פי התקנות ,סוללות ליתיום-יון או מתכת ניתן לסווג כ"ארוזות עם הציוד" או
"כלולות בתוך הציוד" כאשר הסוללות נלוות למכשיר או מותקנות במכשיר שיספקו
את הכוח החשמלי להפעלתו.
אילו תוויות אזהרה דרושות?
עבור משלוחים עם פיקוח מלא ,דרושה תווית  .Class 9 Lithium Batteryשים לב
שחובה להשתמש בתווית החדשה החל מ 1-בינואר .2019

ישנה

חדשה

 1מקור ."IATA Lithium Battery Guidance Document: Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries". IATA. 2016 :אינטרנטhttp://www.iata.org/lithiumbatteries .
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ההתוויות והסימונים הנדרשים (המשך)
משלוחים אוויריים
סוללות ליתיום-יון הארוזות עם
הציוד:

סוללות ליתיום-יון הכלולות בתוך הציוד:

ליתיום-יון

במקרה של סוללות ליתיום-יון הכלולות בתוך ציוד,
אין צורך להשתמש בסימון כאשר (א) האריזה
לא מכילה יותר מ 4-תאים או  2סוללות ,וכן (ב)
המשגור לא כולל יותר משתי אריזות של סוללות
ליתיום-יון הכלולות בתוך הציוד.

זהירות!

סימונים נוספים כדלהלן:
– סוללות ליתיום-יון הארוזות עם הציוד:
“*”P.I. 966-II

אם יש פגם

סוללת ליתיום-יון
אין להעמיס את החבילה או
להובילה אם היא פגומה

או

UN3481
**

למידע נוסף ,התקשר ......................

**Place for telephone number for additional information

אסורה לשימוש אחרי
 31בדצמבר 2018

סוללות ליתיום מתכת הארוזות
עם הציוד:

סימונים נוספים כדלהלן:
– סוללות ליתיום-יון הכלולות בתוך הציוד*”P.I. 967-II“ :

**מקום למספר טלפון לקבלת
מידע נוסף

סוללות ליתיום מתכת הכלולות בתוך
הציוד:

ליתיום מתכת

סימונים נוספים כדלהלן:
– סוללות ליתיום מתכת הארוזות עם הציוד:
“*”P.I. 969-II

במקרה של סוללות ליתיום מתכת הכלולות בתוך
ציוד ,אין צורך להשתמש בסימון כאשר (א) האריזה
לא מכילה יותר מ 4-תאים או  2סוללות ,וכן (ב)
המשגור לא כולל יותר משתי אריזות של סוללות
ליתיום מתכת הכלולות בתוך הציוד.

זהירות!

אם יש פגם

סוללת ליתיום מתכת
אין להעמיס את החבילה או
להובילה אם היא פגומה

או

סימונים נוספים כדלהלן:
– סוללות ליתיום מתכת הכלולות בתוך הציוד*”P.I. 970-II“ :

למידע נוסף ,התקשר ......................

UN3091
**

אסורה לשימוש אחרי
 31בדצמבר 2018

**מקום למספר טלפון לקבלת
מידע נוסף

**Place for telephone number for additional information

*אופציונלי כאשר גם המקור וגם היעד נמצאים בגבולות  48מדינות ארה"ב.

משלוחים יבשתיים
במקרה של משלוחים יבשתיים ,הסימונים המוצגים לעיל נפוצים במרבית הארצות בעולם (ראה ADR SP 188 TDGR SP 34 ,או בדוק את התקנות המקומיות).
בנוסף ,ארה"ב מחייבת שמשלוחים יבשתיים של סוללות ליתיום קטנות יזוהו כאסורות על מטוסי נוסעים .ניתן להשתמש בתווית ( Cargo Aircraft Onlyמטוס מטען בלבד) ,או באחד מהמשפטים
הבאים ,באותיות שגובהן לפחות  6מ"מ:
"סוללות ליתיום יון  -אסורות להובלה במטוסי
נוסעים".

– או –

"סוללות ליתיום-מתכת  -אסורות להובלה במטוסי
נוסעים".

– או –

"סוללות ליתיום עיקריות  -אסורות להובלה במטוסי
נוסעים"

בארה"ב מורשות גם החרגות ייחודיות להובלה יבשתית של סוללות ליתיום בינוניות ,שאינן מזוהות בתקנות בינלאומיות אחרות .עבור סוללות ליתיום-יון ,ההספק של תאים בינוניים הוא >  20 Whאם גם ≤ ;60 Wh
 1אך גם ≤  .300 Whעבור סוללות ליתיום מתכת ,בתאים בינוניים יש תכולת ליתיום של >  1גרם אך גם ≤  5גרם; ובסוללות ליתיום מתכת יש תכולת ליתיום של >  2גרם
ובסוללות בינוניות ההספק הוא >  00 Wh
אך גם ≤  25גרם .סוללות/תאי ליתיום בגודל בינוני ניתן לשלוח במשלוח יבשתי תוך עמידה בדרישות פעוטות ,בתנאי שהן נושאות את הסימון המתאים לליתיום-יון או לליתיום מתכת (כמוצג לעיל) וכי מופיע עליהן
הסימון הבא:
"סוללות ליתיום—אסורות להובלה במטוסים ואוניות".
הערה :לא ניתן להשתמש בשירות  Groundלמשלוחי סוללות ליתיום לאלסקה ,הוואי ,פוארטו ריקו או אוואלון ,קליפורניה (ארה"ב).

 © 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc.הלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של  .United Parcel Service of America, Incכל הזכויות שמורות5/19 .
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איור 7
משלוחים אוויריים של סוללות ליתיום-יון
האם משלוח סוללות הליתיום-יון האווירי שלי מוסדר באופן מלא כך שהוא מחייב שירות  UPSלחומרים מסוכנים?
(לקבלת מידע מפורט על התיעוד והתוויות הנדרשים המצוינים להלן ,ראה עמוד ).7

האם סוללות ליתיום-יון כלשהן במשלוח שלך הן בעלות הספק הגבוה מ100-
ואט-שעה או תאי ליתיום-יון של יותר מ 20-ואט-שעה?

לא

כן
יידרש חוזה  UPSלחומרים
מסוכנים **.נדרשים תווית UN spec
,packaging, Class 9 Lithium Battery
הצהרה או ניירת למשלוח חומרים
מסוכנים וסימון חבילה .לפרטים נוספים,
עיין בתקנות :IATA
http://www.iata.org/

האם אתה שולח סוללות ליתיום הכלולות
בציוד או ארוזות עם ציוד?

לא

כן
האם משקל הנטו הכולל של כל
סוללות הליתיום בחבילה שלך גדול
מ 5-ק"ג?

יידרש חוזה  UPSלחומרים מסוכנים **.עיין
בדרישות  IATAעבור UN3480 Section IB
(סוללות במשקל ≤ 10ק"ג) או בSection IA-
(> 10ק"ג).

http://www.iata.org/

כן
יידרש חוזה  UPSלחומרים מסוכנים**.
עיין בתקנות  IATAלקבלת פרטים
נוספים לגבי דרישות משלוח לפי
.UN3481 Section I

http://www.iata.org/

לא
אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים מסוכנים בפיקוח
מלא .עיין בתקנות  IATAלגבי דרישות UN3481
.Section II
http://www.iata.org/
כל האריזות של "סוללות ליתיום-יון הארוזות עם ציוד"*
מחייבות סימון של סוללות ליתיום  .UN3481בנוסף יש
†
לסמן על האריזה "".P.I. 966-II
עבור "סוללות ליתיום-יון הכלולות בציוד" ,יש להציג סימון
של סוללות ליתיום  UN3481על כל אריזה בודדת שמכילה
יותר מ 4-תאים או יותר מ 2-סוללות .בנוסף ,יש לסמן על
†
אריזות אלו "".P.I. 967-II
הערה :אם המשגור לא כולל יותר מ 4-תאים או  2סוללות
ולא יותר מ 2-אריזות ,אין צורך בסימונים או בתוויות.

*האריזה עבור משלוחי סוללות ליתיום "הארוזות עם הציוד" חייבת לעמוד בבדיקת נפילה מגובה  1.2מטר וכל הסוללות חייבות להיות ארוזות כדי לבטל אפשרות של קצר או הפעלה .אל תשתמש במעטפות או
במארזים אחרים בעלי דפנות רכות.
**נדרשים חוזים עבור שירותי  UPS Small Packageו UPS Air Cargo-אך לא עבור משלוחי  ;UPS Air Freight hazmatלקבלת פרטים ,פנה לנציג הלקוחות.
†אופציונלי כאשר גם המקור וגם היעד נמצאים בגבולות  48מדינות ארה"ב.
 © 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc.הלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של .United Parcel Service of America, Inc
 © 2012-2019 United Parcel Serviceהלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של  .United Parcel Service of America, Incכל הזכויות שמורות5/19 .
of America,
שמורות5/19 .
Inc.הזכויות
כל

8

כיצד לארוז ולשלוח סוללות בבטחה
בתוקף ממאי 2019

איור 8
משלוחים יבשתיים של סוללות ליתיום-יון*
האם משלוח סוללות הליתיום-יון היבשתי שלי מוסדר באופן מלא כך שמחייב שירות  UPSלחומרים מסוכנים?
(לקבלת מידע מפורט על הסימון והתוויות הנדרשים המצוינים להלן ,ראה עמוד ).7
הערה :אין לבצע משלוחים יבשתיים של סוללות ליתיום לכתובת כלשהי באלסקה ,הוואי ,פוארטו ריקו ,או יעדים באיים כגון אוואלון ,קליפורניה.
האם לסוללות הליתיום-יון הספק של
 < 100 Whאו תאי ליתיום-יון עם הספק
של > ?20 Wh

כן

לא

 1אך ≤ ,300 Wh
האם לסוללות הספק של >  00 Wh
 2אך ≤ ?60 Wh
או תאים של >  0 Wh

האם האריזה מכילה סוללות ליתיום-יון הארוזות
עם ציוד?

לא

כן

כן

לא

האם האריזה מכילה סוללות ליתיום-יון הארוזות
עם ציוד?

כן

האם האריזה מכילה סוללות ליתיום-יון הכלולות
בתוך הציוד?

לא
האם האריזה מכילה סוללות
ליתיום-יון הכלולות בתוך הציוד?

לא

לא

האם משקל האריזה ברוטו
הוא >  30ק"ג?

כן

כן

כן

ארה"ב בלבד :אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים
מסוכנים בפיקוח מלא .ראה תקנות החומרים המסוכנים
של משרד התחבורה של ארה"ב לקבלת פרטים נוספים על
דרישות המשלוח.
נדרשים :סימוני אזהרה המציינים "סוללות ליתיום  -אסורות
להובלה במטוסים ואוניות".
סימון של סוללת ליתיום-יון נדרש עבור אריזות הכוללות יותר
מ 4-תאים או יותר מ 2-סוללות.

האם משקל האריזה ברוטו
הוא >  30ק"ג?

לא

לא

כן

יידרש חוזה  UPSלחומרים מסוכנים **.נדרשים
תווית UN spec packaging, Class 9 Lithium
 ,Batteryניירת למשלוח חומרים מסוכנים
וסימון חבילה .ראה תקנות החומרים המסוכנים
של משרד התחבורה של ארה"ב לקבלת
פרטים נוספים על דרישות המשלוח.

אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים
מסוכנים בפיקוח מלא .אנא עיין בתקנות
השילוח היבשתי המקומיות לקבלת פרטים
נוספים על דרישות המשלוח.
סימון של סוללת ליתיום-יון נדרש עבור
אריזות הכוללות יותר מ 4-תאים או יותר
מ 2-סוללות וסימוני אזהרה המציינים
"סוללות ליתיום יון— אסורות במטוסי
נוסעים".
ייתכן שלא יחול על שירותי משלוח אווירי.
ראה איור  7בעמוד .8

לא חל על שירותי משלוח אווירי.

ארה"ב בלבד :אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים מסוכנים בפיקוח מלא .ראה תקנות
החומרים המסוכנים של משרד התחבורה של ארה"ב לקבלת פרטים נוספים על דרישות
המשלוח.

אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים מסוכנים בפיקוח מלא.
ראה תקנות החומרים המסוכנים של משרד התחבורה של
ארה"ב לקבלת פרטים נוספים על דרישות המשלוח.

נדרשים :סימוני אזהרה המציינים "סוללות ליתיום  -אסורות להובלה במטוסים ואוניות",
סימון של סוללת ליתיום-יון.

נדרשים :סימון של סוללת ליתיום-יון וסימוני אזהרה
המציינים "סוללות ליתיום יון— אסורות במטוסי נוסעים".

לא חל על שירותי משלוח אווירי.
נתון לפיקוח מלא בשטחים שמחוץ לארה"ב

ייתכן שלא יחול על שירותי משלוח אווירי.
ראה איור  7בעמוד .8

 ,United Parcel Service of America, Inc. UPS 2017-© 2012סמל המותג של  UPSוהצבע החום הם סימנים מסחריים של .United Parcel Service of America, Inc
כל הזכויות שמורות17/1 .

*האריזה עבור משלוחי סוללות ליתיום הנשלחות לבד או כשהן ארוזות עם ציוד חייבת לעמוד בבדיקת נפילה מגובה  1.2מטר ועל הסוללות להיות ארוזות באופן שיבטל אפשרות לקצר או הפעלה .אל תשתמש במעטפות
או בכל מארז בעל דפנות רכות .לקבלת מידע נוסף ראה עמוד .5
**נדרשים חוזים עבור שירותי  UPS Small Packageו UPS Air Cargo®-אך לא עבור משלוחי  ;UPS Air Freight hazmatלקבלת פרטים ,פנה לנציג הלקוחות.
 © 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc.הלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של .United Parcel Service of America, Inc
 © 2012-2019 United Parcel Serviceהלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של  .United Parcel Service of America, Incכל הזכויות שמורות5/19 .
of America,
שמורות5/19 .
Inc.הזכויות
כל
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איור 9
משלוחים אוויריים של סוללות ליתיום-מתכת
האם משלוח סוללות הליתיום מתכת האווירי שלי מוסדר באופן מלא כך שהוא מחייב שירות  UPSלחומרים מסוכנים?
(לקבלת מידע מפורט על התיעוד והתוויות הנדרשים המצוינים להלן ,ראה עמוד ).7
הערה :נדרש אישור מראש כדי לשלוח סוללות ליתיום-מתכת שארוזות ללא ציוד באמצעות שירות  .UPS Airבקר באתר  ups.comלקבלת מידע נוסף.
האם סוללות ליתיום מתכת כלשהן במשלוח שלך כוללות
יותר מ 2-גרם ליתיום מתכת ,או האם התאים כוללים יותר
מגרם אחד של ליתיום מתכת?

כן

לא

יידרש חוזה  UPSלחומרים מסוכנים **.נדרשים תווית
,UN spec packaging, Class 9 Lithium Battery
הצהרה או ניירת למשלוח חומרים מסוכנים וסימון
חבילה .לפרטים נוספים ,עיין בתקנות :IATA
http://www.iata.org/

האם אתה שולח סוללות ליתיום הכלולות
בציוד או ארוזות עם ציוד?

כן

לא

האם משקל הנטו הכולל של כל סוללות
הליתיום בחבילה שלך גדול מ 5-ק"ג?

יידרש חוזה  UPSלחומרים מסוכנים**.
עיין בדרישות  IATAעבור UN3090
( Section IBסוללות במשקל ≤ 2.5ק"ג)
)או >  Section IA (2.5ק"ג.

http://www.iata.org/

לא

כן
יידרש חוזה  UPSלחומרים
מסוכנים **.עיין בתקנות IATA
לקבלת פרטים נוספים לגבי דרישות
משלוח לפי .UN3091 Section I

http://www.iata.org/

אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים מסוכנים בפיקוח
מלא .עיין בתקנות  IATAלגבי דרישות UN3091
.Section II
http://www.iata.org/
כל האריזות של "סוללות ליתיום-מתכת הארוזות עם
ציוד"* מחייבות סימון של סוללות ליתיום .UN3091
†
בנוסף יש לסמן על האריזה "".P.I. 969-II
עבור "סוללות ליתיום מתכת הכלולות בציוד" ,יש להציג
סימון של סוללות ליתיום  UN3091על כל אריזה בודדת
שמכילה יותר מ 4-תאים או יותר מ 2-סוללות .בנוסף יש
†
לסמן על האריזה "".P.I. 970-II
הערה :אם המשגור לא כולל יותר מ 4-תאים או  2סוללות
ולא יותר מ 2-אריזות ,אין צורך בסימונים או בתוויות.

*האריזה עבור משלוחי סוללות ליתיום "הארוזות עם הציוד" חייבת לעמוד בבדיקת נפילה מגובה  1.2מטר וכל הסוללות חייבות להיות ארוזות כדי לבטל אפשרות של קצר או הפעלה .אל תשתמש במעטפות או במארזים
אחרים בעלי דפנות רכות.
**נדרשים חוזים עבור שירותי  UPS Small Packageו UPS Air Cargo-אך לא עבור משלוחי  ;UPS Air Freight hazmatלקבלת פרטים ,פנה לנציג הלקוחות.
†אופציונלי כאשר גם המקור וגם היעד נמצאים בגבולות  48מדינות ארה"ב.
 © 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc.הלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של .United Parcel Service of America, Inc
 © 2012-2019 United Parcel Serviceהלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של  .United Parcel Service of America, Incכל הזכויות שמורות5/19 .
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כיצד לארוז ולשלוח סוללות בבטחה
בתוקף ממאי 2019

איור 10
משלוחים יבשתיים של סוללות ליתיום מתכת*
האם משלוח סוללות הליתיום מתכת היבשתי שלי מוסדר באופן מלא כך שהוא מחייב שירות  UPSלחומרים מסוכנים?
(לקבלת מידע מפורט על הסימון והתוויות הנדרשים המצוינים להלן ,ראה עמוד ).7
הערה :אין לבצע משלוחים יבשתיים של סוללות ליתיום לכתובת כלשהי באלסקה ,הוואי ,פוארטו ריקו ,או יעדים באיים כגון אוואלון ,קליפורניה.
האם סוללות הליתיום מתכת כוללות יותר מ 2-גרם
ליתיום מתכת או תאי ליתיום מתכת עם יותר מ 1-גרם
ליתיום מתכת?

כן

לא

האם הסוללות כוללות >  2גרם אך גם ≤  25גרם
ליתיום מתכת ,או תאים של >  1גרם אך גם ≤ 5
גרם ליתיום מתכת?

האם האריזה כוללת סוללות ליתיום מתכת
הארוזות עם ציוד או הכלולות בתוך ציוד?

לא

כן

לא

כן
האם הציוד כלול באריזה שבה כלולות סוללות
הליתיום מתכת?

כן

האם משקל האריזה ברוטו
הוא >  30ק"ג?

לא

כן

האם האריזה המכילה את סוללות
הליתיום מתכת כלולה בתוך
הציוד?

לא

האם משקל האריזה ברוטו
הוא >  30ק"ג?

כן
ארה"ב בלבד :אין צורך לשלוח את החבילה שלך
כחומרים מסוכנים בפיקוח מלא .ראה תקנות החומרים
המסוכנים של משרד התחבורה של ארה"ב לקבלת פרטים
נוספים על דרישות המשלוח.
נדרשים :סימוני אזהרה המציינים "סוללות ליתיום  -אסורות
להובלה במטוסים ואוניות".

האם האריזה כוללת סוללות
ליתיום מתכת במשקל נטו של
>  5ק"ג?

לא
כן

לא
יידרש חוזה  UPSלחומרים מסוכנים **.נדרשים תווית
UN spec packaging, Class 9 Lithium Battery,
ניירת למשלוח חומרים מסוכנים וסימון חבילה .ראה
תקנות החומרים המסוכנים של משרד התחבורה של
ארה"ב לקבלת פרטים נוספים על דרישות המשלוח.

כן

לא

אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים מסוכנים
בפיקוח מלא .אנא עיין בתקנות השילוח היבשתי
המקומיות לקבלת פרטים נוספים על דרישות
המשלוח.
נדרשים :סימוני אזהרה המציינים "סוללות ליתיום -
אסורות להובלה במטוסי נוסעים" ,סימון של סוללת
ליתיום מתכת.
ייתכן שלא יחול על שירותי משלוח אווירי.
ראה איור  9בעמוד .10

סימון של סוללת ליתיום מתכת נדרש עבור אריזות הכוללות
יותר מ 4-תאים או יותר מ 2-סוללות.
לא חל על שירותי משלוח אווירי.
אין צורך לשלוח את החבילה כחומרים
מסוכנים עם פיקוח מלא .ראה תקנות
החומרים המסוכנים של משרד התחבורה של
ארה"ב לקבלת פרטים נוספים על דרישות
המשלוח.
ארה"ב בלבד :אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים מסוכנים בפיקוח
מלא .ראה תקנות החומרים המסוכנים של משרד התחבורה של ארה"ב
לקבלת פרטים נוספים על דרישות המשלוח.
נדרשים :סימוני אזהרה המציינים "סוללות ליתיום  -אסורות להובלה
במטוסים ואוניות" ,סימון של סוללת ליתיום מתכת.
לא חל על שירותי משלוח אווירי.
נתון לפיקוח מלא בשטחים שמחוץ לארה"ב

נדרשים :סימון של סוללת ליתיום מתכת.
ייתכן שלא יחול על שירותי משלוח אווירי.
ראה איור  9בעמוד .10

"ארוזה עם ציוד"
"כלולה בתוך ציוד"
אין צורך לשלוח את האריזה כחומרים מסוכנים בפיקוח מלא.
אנא עיין בתקנות השילוח היבשתי המקומיות לקבלת פרטים
נוספים על דרישות המשלוח.
סימון של סוללת ליתיום מתכת נדרש עבור אריזות הכוללות
יותר מ 4-תאים או יותר מ 2-סוללות.
ייתכן שלא יחול על שירותי משלוח אווירי.
ראה איור  9בעמוד .10

*האריזה עבור משלוחי סוללות ליתיום הנשלחות לבד או כשהן ארוזות עם ציוד חייבת לעמוד בבדיקת נפילה מגובה  1.2מטר ועל הסוללות להיות ארוזות באופן שיבטל אפשרות לקצר או הפעלה .אל תשתמש במעטפות
או בכל מארז בעל דפנות רכות .לקבלת מידע נוסף ראה עמוד .5
**נדרשים חוזים עבור שירותי  UPS Small Packageו UPS Air Cargo®-אך לא עבור משלוחי  ;UPS Air Freight hazmatלקבלת פרטים ,פנה לנציג הלקוחות.
 © 2012-2019 United Parcel Service of America, Inc.הלוגו של  UPSוהצבע החום הם הסימנים המסחריים של .United Parcel Service of America, Inc
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