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 1-2الفصل 
 المتفجرات

 تعاريف واعتبارات عامة 2-1-1

تولّـد يف حـد ذاهتـا نتيجـة قابلـة ألن مـواد)  مـادة صـلبة أو سـائلة (أو خملـوط املادة املتفجرة (أو املخلوط املتفجر)تعين  2-1-1-1
وتنــدرج حتــت هــذا التعريــف مــواد  .يرتتــب عليهــا حــدوث أضــرار باملنطقــة احمليطــة كيميــائي غــازات هلــا درجــة حــرارة وضــغط وســرعةتفاعــل  

 .النارية حىت لو مل تتولد عنها غازات أللعابا

أو ضـوئي أو صـويت  الغرض منه إحداث تـأثري حـراري أو مادة أو خملوط النارية األلعاب (أو خملوط مواد) مادةتعين و  
 .غري تفجرييةو  كيميائية طاردة للحرارة وذاتية املداومة توليد غاز أو دخان أو جمموعة من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت

 .املتفجرة أو املخاليط مادة أو أكثر من املوادعلى هي سلعة حتتوي  والسلعة املتفجرة

 .النارية األلعاب أو خماليط مادة أو أكثر من موادعلى هي سلعة حتتوي  النارية وسلعة األلعاب

 :رتبة املتفجرات، وهي تشمل 2-1-1-2

 املواد واملخاليط املتفجرة؛ أ)(
تسمح  ال أو ذات طبيعة مواد أو خماليط متفجرة بكمياتعلى اليت حتتوي  جهزةالسلع املتفجرة، باستثناء األو  ب)(

، هــازالنقــل إىل حــدوث أثــر خــارج اجل أثنــاء عــن غــري قصــد أو بصــورة عارضــةبــأن يــؤدي اشــتعاهلا أو تشــغيلها 
 ضوضاء عالية؛  سواء يف شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو

إلحـداث تـأثري عملـي مماثـل لالنفجـار  املواد واملخاليط والسلع الـيت مل تـرد يف (أ) و(ب) أعـاله، والـيت تصـنعو  ج)(
 .أو ألغراض األلعاب النارية

 معايير التصنيف 2-1-2

حتـت إحـدى الشـعب السـت التاليـة  ،مسـتقرةرج مواد وخماليط وسلع هـذه الرتبـة، الـيت ال تصـنف كمتفجـرات غـري تند 2-1-2-1
 :لنوع اخلطر الذي تنطوي عليه وفقاً 

 االنفجــار الشــامل هــو الــذي( االنفجــار الشــامل خبطــورةاملــواد واملخــاليط والســلع الــيت تتســم  1-1الشعبة  أ)( 
 )؛واحد تقريباً  بأكملها يف آنحيدث يف الكمية املوجودة 

 االنفجــارخطــورة تنطــوي علــى  االنتثـار ولكنهــا ال خبطــورةاملـواد واملخــاليط والســلع الــيت تتســم  2-1الشعبة  ب)( 
 الشامل؛

أو  ةضـئيل عصف خبطورة وتتسم حريقاشتعال  خطورةاملواد واملخاليط والسلع اليت تنطوي على  3-1الشعبة  ج)( 
 :الشامل االنفجار خطورةأو كليهما، ولكنها ال تنطوي على  ةانتثار ضئيل خطورة

 يؤدي احرتاقها إىل حرارة إشعاعية كبرية؛  '1'
 ؛يهماكل ف أو انتثار ضئيل أوـعص تأثري عنهاحترتق الواحدة تلو األخرى، وينتج أو  '2'
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الـــيت  واملخـــاليط والســـلع : املـــوادةكبـــري   خطـــورةاملـــواد واملخـــاليط والســـلع الـــيت ال تنطـــوي علـــى  4-1الشعبة  د)( 
اآلثـار إىل حـد كبـري  وتقتصـر .اشـتعاهلا بـدأإذا اشـتعلت أو  ةضـئيل خطـورةتنطوي إال على  ال

أو أن تصل إىل مدى بعيد.  حجم كبري ذات شظاياعلى العبوة وال يتوقع أن تتناثر منها أي 
 حمتويات العبوة؛ عظممل أي نار خارجية انفجار فوري علىعملياً وال يرتتب 

الشـــامل: املـــواد  االنفجـــار خطـــورة والـــيت تنطـــوي علـــى غـــري احلساســـة جـــداً املخـــاليط  وأاملـــواد  5-1الشعبة  (ه) 
حبيـث تقـل إىل حـد كبـري  لكنهـا غـري حساسـةاالنفجار الشامل و  خبطورةواملخاليط اليت تتسم 

ـــــــــة احتمـــــــــاالت اشـــــــــتعاهلا أو انتقاهلـــــــــا مـــــــــن جـــــــــداً  ـــــــــة االنفجـــــــــار يف  حال االحـــــــــرتاق إىل حال
 العادية؛ روفالظ

الـــيت  الشـــامل: الســـلع االنفجـــار خبطـــورةوالـــيت ال تتســـم  غـــري احلساســـة بدرجـــة قصـــوىالســـلع  6-1الشعبة  و)( 
بــدء  احتمــاالت تقــل أو خمــاليط غــري حساســة بدرجــة قصــوى مــواديف معظمهــا علــى حتتــوي 

 .إىل حد ال يذكر اشتعاهلا أو انتثارها عرضاً 

الســت املــذكورة أعــاله علــى  ، يف واحــدة مــن الشــعبمســتقرةوتصــنف املتفجــرات، الــيت ال تصــنف كمتفجــرات غــري  2-1-2-2
 توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات يف اجلــزء األول مــن 8إىل  2االختبــارات  جمموعــاتأســاس نتــائج 

 :، وفقاً للجدول التايلواملعايري

 معايير تصنيف المتفجرات :1-1-2الجدول 

 المعايير الفئة

أو  (أ)مســــتقرةمتفجــــرات غيــــر 
 1-1الشــعب مــن  متفجــرات

 6-1إلى 

 :إجراؤها ، فيما يلي اجملموعة األساسية لالختبارات اليت يلزم6-1إىل  1-1 شعبمتفجرات ال
 األمـــمتوصـــيات  مـــن 12 قســـمال( 2اختبـــارات األمـــم املتحـــدة  ةجملموعـــ وفقـــاً  القابلية لالنفجار:

ختضـــع  . ال)واملعـــايري املتحـــدة بشـــأن نقـــل البضـــائع اخلطـــرة، دليـــل االختبـــارات
 .2املتحدة  جملموعة اختبارات األمم (ب)العمدية املتفجرات

 توصـــيات األمـــم مـــن 13 قســـمال( 3جملموعـــة اختبـــارات األمـــم املتحـــدة  وفقـــاً  احلساسية:
 ).واملعايريبشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات  املتحدة

 مــــن 1-6-13(ج) (القســــم الفرعــــي 3جملموعــــة اختبــــارات األمــــم املتحــــدة  وفقـــاً  احلراري: االستقرار
 ).واملعايري توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات

 .الصحيحة يلزم إجراء اختبارات أخرى لتعيني الشعبة

للمناولــة واالســتخدام العــاديني. ويلــزم اختــاذ احتياطــات  و/أو مفرطــة احلساســية حراريــاً  مســتقرةهــي متفجــرات غــري  املســتقرةاملتفجـرات غــري  أ)(
 .خاصة بشأ�ا

 .ناري تشمل املواد واملخاليط والسلع اليت تصنع إلحداث تأثري عملي تفجريي أو ب)(

مث تــدرج، لــبعض  6-1إىل  1-1ســلع حتــت ُشــَعب مــن  قــد تصــنف املــواد أو املخــاليط املتفجــرة يف شــكل معبــأ أو :1مالحظة ال
املتحـدة  تقنيـة (انظـر توصـيات األمـمال شـرتاطاتاال جمموعات توافق مـن "ألـف" إىل "قـاف" لتمييـز األغراض التنظيمية، يف تقسيم فرعي يف

  ).1-2نموذجية، الفصل التنظيمية الالئحة البشأن نقل البضائع اخلطرة، 
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أو ُتذاب أو تعلق يف املاء أو يف مواد  ت أو ُختفف مبواد أخرىالكحوال املواد واملخاليط املتفجرة باملاء أوب بعض تُرطَّ  :2مالحظة ال
 )17-2وميكن أن تكون مرشـحة للتصـنيف كمتفجـرات منزوعـة احلساسـية (انظـر الفصـل . أو ختفيفها التفجريية واصهاخ لكبت سائلة أخرى

 تفجـراتباعتبارهـا م( املتفجـرة واملخـاليط )، بأسـلوب خمتلـف عـن معاملـة املـواديـة (كالنقـل مـثالً األغـراض التنظيم ميكن معاملتها، لبعضأو 
 .2-5-4-2-3-1منزوعة احلساسية، انظر 

. حســبما هــو مقــدمعلــى املــادة أو املخلــوط  اتإجــراء االختبــار  ينبغــي يف اختبــارات تصــنيف املــواد أو املخــاليط الصــلبة :3 مالحظةال
الشــكل الــذي مت اختبــاره،  أو النقــل يف شــكل فيزيــائي خيتلــف عــن لتزويــدإذا قــدمت املــادة الكيميائيــة نفســها ألغــراض ا علــى ســبيل املثــال،و 

 .التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجلديد يغري بدرجة كبرية أداءه يف اختبار على األرجح أنهويعترب 

 تبليغ معلومات الخطورة 2-1-3

 ).4-1 الفصـل( تبليـغ معلومـات اخلطـورة: الوسـم اعتبارات عامة واعتبـارات خاصـة بشـأن اشـرتاطات الوسـم حتـت عنـوانترد  
الـــيت ميكـــن  أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة 3عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق مـــوجزة جـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 .استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة

 : عناصر وسم المتفجرات2-1-2الجدول 

 الشعبة
1-6 

 الشعبة
1-5 

 الشعبة
1-4 

 الشعبة
1-3 

 الشعبة
1-2 

 الشعبة
1-1 

متفجر غير 
  مستقر

على  1-6
أرضية 
 )أ(برتقالية

لى ـع 1-5
أرضية 
 (أ)برتقالية

 أو؛ رةـة منفجـقنبل
على أرضية  1-4

 (أ)برتقالية

 الرمز قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة

بدون كلمة 
 تنبيه

كلمة  خطر خطر خطر خطر حتذير خطر
 التنبيه

بدون بيان 
 خطورة

قد تنفجر 
 انفجاراً 

يف  شامالً 
 النار

احلريق، أو  خطورة
 النتثارا

 خطورةمتفجر؛ 
احلريق، أو 

العصف، أو 
 االنتثار

متفجر؛ 
 انتثار خطورة

 شديد

خطورة متفجر؛ 
االنفجار 
 الشامل

متفجر غري 
 مستقر

بيان 
 الخطورة

 ).التنظيمية (مثل النقل ينطبق على املواد واملخاليط والسلع اليت ختضع لبعض األغراض )أ(

توضع عناصر الوسم التالية على املتفجرات غري املعبأة أو املتفجرات اليت أعيد تعبئتهـا يف عبـوات غـري العبـوات األصـلية  :1المالحظة 
 أو املشاهبة:

 متفجرة؛ قنبلة: الرمز (أ) 

 : "خطر"؛ كلمة التنبيه (ب) 

 : "متفجر؛ خطورة انفجار شامل"بيان اخلطورة (ج) 

، يعــني يف هــذه احلالــة الرمــز املنــاظر 2-1-2تنــاظر إحــدى فئــات اخلطــورة الــواردة يف اجلــدول وإذا مل يبــني أن اخلطــورة  
 وكذلك كلمة التنبيه و/أو بيان اخلطورة.
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مـن  12يف اجلـزء األول، القسـم  2 اتاالختبـار  جمموعـةاملواد واملخاليط، كمـا هـي مـورَّدة، الـيت تعطـي نتيجـة موجبـة يف  :2المالحظة 
توصيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، دليـل االختبـارات واملعـايري، والـيت هـي مسـتثناة مـن التصـنيف كمتفجـرات (اسـتناداً إىل 

مــــن توصــــيات األمــــم املتحــــدة بشــــأن نقــــل البضــــائع اخلطــــرة، دليــــل  16يف اجلــــزء األول، القســــم  6 اتاالختبــــار  جمموعــــةنتيجــــة ســــالبة يف 
 االختبارات واملعايري) تظل هلا خواص متفجرة. وينبغي إبالغ املستخدم هبذه اخلواص املتفجـرة املتأصـلة فيهـا ألنـه جيـب وضـعها يف احلسـبان

وعند التخزين. وهلذا السبب، ينبغي اإلبالغ عـن  -ادة أو املخلوط من عبوته أو إذا أُعيدت تعبئته وال سيما إذا ُأخرجت امل -عند املناولة 
(اخلـواص الفيزيائيـة والكيميائيـة) يف صـحيفة بيانـات السـالمة  9(حتديد اخلطورة) والقسـم  2اخلواص املتفجرة للمادة أو املخلوط يف القسم 

 .صحيفة بيانات السالمة، حسب االقتضاء، واألقسام األخرى من 2-5-1للجدول  وفقاً 

توجيهالالقرار و  منطق 2-1-4

هنـا كتوجيهـات إضـافية. ويوصـى  اندرِ يَ ا ماملنسق، ولكنه من نظام التصنيف جزءاً  انالتالي هالقرار والتوجي منطق ال ميثل
 القرار.منطق التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام  ة بأن يقوم الشخص املسؤول عنشدب

 القرار منطق 2-1-4-1

تتــألف مــن  ،عمليــة معقــدة جــداً  حمــددة ميثــل تصــنيف املــواد واملخــاليط والســلع يف رتبــة املتفجــرات مث إدراجهــا يف شــعبة
واخلطــوة . بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةمــن  1اجلــزء  ثــالث خطــوات. ويلــزم الرجــوع إىل

ــ ). واخلطــوة1مــا إذا كانــت املــادة أو املخلــوط هلمــا تــأثريات تفجرييــة (جمموعــة االختبــارات  هــي تأكيــدىل األو  قبول ـالثانيــة هــي إجــراءات ال
). 7إىل  5املخلـــوط يف شـــعبة خطـــورة حمـــددة (جمموعـــة االختبـــارات  إدراج املـــادة أوهـــي ) واخلطـــوة الثالثـــة 4إىل  2(جمموعـــة االختبـــارات 

يسـتخدم يف  معلـق أو هـالم نـرتات أمونيـوم،ب أو مرشحة لرتبة "مسـتحل ما السؤال عما إذا كانت مادة عن 8عة االختبارات جممو  يبـوجت
دة ـ) أو كمــادة صــلبة مؤكســ13-2مؤكســد (الفصــل  غــري حساســة بالقــدر الكــايف حبيــث تــدرج كســائل" (ANE)العصــفية تفجــرات املصــنع 

 ).4-1-2إىل  1-1-2اختاذ القرار التايل (انظر األشكال  نطقالتصنيف وفقاً مل إجراء ). وحيدد14-2(الفصل 
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 )لغرض النقل 1(الرتبة  تفجراترتبة الم فيتصنيف مادة أو مخلوط أو سلعة  جراء: مخطط عام إل1-1-2 الشكل

ختصيص جمموعة التوافق

مادة أو خملوط أو سلعة للتصنيف

 صنفي
مستقرغري  متفجرك

يُرفض
ليس متفجراً 

طراخلشعبة  ختصيص

التصنيفرمز 

القبول إجراءات

 يصنف
كمتفجر

 ،2-1، أو 1-1 الشعبة
،5-1، أو 4-1 أو 3-1 أو

6-1أو 
 

جيم، أو باء،  أو توافق: ألف،ال جمموعة
أو زاي،أو واو،أوهاء،أودال،أو

نون، أوالم،أوكاف،أوياء،أوحاء،
 أو قاف 
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 لغرض النقل) 1: إجراءات القبول المؤقت لمادة أو مخلوط أو سلعة في رتبة المتفجرات (الرتبة 2-1-2 الشكل

____________ 
 .2ألغراض التصنيف، يبدأ مبجموعة االختبارات  *

 مادة/خملوط موضع تصنيف

 املخلوط /املادة تهل صنع
إلحداث تأثري عملي 

 تفجريي أو ناري؟

هل املادة/املخلوط مرشح  
كمستحلب/معلق/هالم نرتات 

يف صنع دام أمونيوم لالستخ
 ؟متفجرات عصفية

 نعم

ال

نعم

ال

 8موعة االختبارات جم
4-1-2انتقل إىل الشكل 

*1جمموعة االختبارات 

هل املادة/املخلوط 
 من املتفجرات؟

نعم

 2جمموعة االختبارات 

 هل املادة/املخلوط
 جداً  غري حساس
نعم ال الرتبة؟ ليقبل يف هذه

 يس متفجراً ل
 يصنف

 كمتفجر غري مستقر
 يصنف

 كمتفجر غري مستقر

 سلعة موضع تصنيف

مادة/خملوط موضع حبث للتصنيف 
 يف هذه الرتبة

 3جمموعة االختبارات 

 ال
 نعم

 ال

 نعم

 ال

 نعم

هل املادة/املخلوط  
 حراريًا؟ مستقر

 مفرطهل املادة/املخلوط 
 اخلطورة يف الشكل املخترب

 ؟به

 4جمموعة االختبارات 

 املادة/املخلوطتغليف و/أو تعبئة 

هل السلعة أو السلعة املعبأة 
مفرط  املخلوط املعبأاملادة/أو 

 اخلطورة؟

يف هذه  بل مؤقتاً يق
(انتقل إىل  الرتبة
 )3-1-2 الشكل

ال
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 لغرض النقل) 1: إجراءات تخصيص شعبة في رتبة المتفجرات (الرتبة 3-1-2الشكل 

____________ 
 .من االئحة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع اخلطرة ملزيد من التفاصيل 3-3انظر الفصل  )1(

سلعة أو مادة/خملوط مقبول مؤقتاً يف هذه الرتبة
 )2-1-2(من الشكل 

ال

نعم
نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

 ال

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

هل السلعة مرشحة 
هل املادة/؟6-1للشعبة 

املخلوط مرشح
؟5-1للشعبة 

توضع املادة أو 
املخلوط يف عبوة

7اختبارات اجملموعة 
5اجملموعة اختبارات 

هل النتيجة انفجار 
شامل؟

هل هي سلعة متفجرة غري
فائقةحساسة  ؟بدرجة

هل هي مادة/خملوط متفجر 
مع خطر غري حساس جدًا

شامل؟  انفجار

هل اخلطر الرئيسي
 انتشاراتانطالق 

خطرة؟

هل اخلطر الرئيسي إشعاع حراري 
و/أو احرتاق عنيف لكن بدون 

خطر؟احتمال عصف أو   انتثار

هل ميكن أن يعوَق هذا 
مكافحة احلريق اخلطر 

 يف اجلوار املباشر؟

، املخلوط هل صنعت املادة
السلعة إلحداث تأثري أو 

 تفجريي عملي أو ناري؟

هناك هل 
تأثريات خطرة خارج

 )1(العبوة؟

 هل املنتج سلعة 
 مستبعدة حبكم طبيعتها؟

(ب)) 2-1-1-2(انظر 

الشعبةمتفجراً ليست 
1-1

الشعبة
1-2

 الشعبة
1-3 

  4-1الشعبة 
 جمموعات توافق

قاف خالف
 4-1الشعبة 

 جمموعة التوافق قاف
الشعبة

1-5
 الشعبة

1-6 

 6اختبارات اجملموعة  

نعم

نعم
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 : إجراءات تصنيف مستحلب، أو معلق أو هالم نترات األمونيوم4-1-2الشكل 

يصنف كمتفجر غري مستقر 

خبالف خملوط تدرس املادة/املخلوط للتصنيف كمتفجر 
هل هي إذا كانت اإلجابة على السؤال "؛ غري مستقر

جداً مع خطر انفجار  غريحساسمادة/خملوط متفجر 
هي "ال"، تصنف  3-1-2" الوارد يف الشكل شامل؟

1-1املادة/املخلوط يف الشعبة 

 تدرس املادة/املخلوط للتصنيف
.5، انتقل إىل جمموعة االختبارات 5-1كمتفجر بالشعبة 

هل هي مادة/خملوط إذا كانت اإلجابة على السؤال "
" الوارد جداً مع خطر انفجار شامل؟ غري حساسمتفجر 

هي "نعم"، تصنف املادة/املخلوط يف  3-1-2يف الشكل 
 ؛5-1الشعبة 

 إذا كانت اإلجابة "ال" تصنف املادة/املخلوط يف
ال 1-1الشعبة 

8جمموعة االختبارات 

وط من مستحلب أو معلق أو هالم تصنف املادة/املخل
كمادة صلبة أو   2نرتات األمونيوم كسائل مؤكسد من الفئة 

 )14-2و 13-2؛ (الفصالن 2من الفئة مؤكسدة 

نعم

ال

ال

نعم

نعم

 إختبار االستقرار(أ) 8االختبار 
احلراري. هل املادة/املخلوط 

 مستقر حراريًا؟

(ب) اختبار الفجوة 8االختبار 
هل املادة/املخلوط  ANEالكبرية 

مفرط احلساسية للصدم حبيث يقبل 
أو مادة صلبة مؤكسد كسائل 

 مؤكسدة؟

(ج)8االختبار 
 اختبار كونن

مفرط احلساسية  هل املادة/املخلوط
 لتأثري احلرارة الشديدة حتت ظروف

 االحتباس؟
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 التوجيه 2-1-4-2

ميكنهـا أن تتفاعـل لتسـبب زيـادات سـريعة جـداً  اجلـزيءمعينـة يف  كيميائيـةجود جمموعات  بو اخلواص التفجريية  رتبطت 2-1-4-2-1
وقـدرهتا علــى حتريـر الطاقـة بســرعة.  التفاعليـةإىل حتديــد وجـود هـذه اجملموعــات  فحـص األويلالضـغط. وهتــدف عمليـة ال وأ احلـرارةيف درجـة 

(انظـر الفـرع  القبـول إلجـراءاملـادة أو املخلـوط قابـل لالنفجـار، يلـزم إخضـاع املـادة أو املخلـوط  أنعلـى  حـص األويلوعندما تدل عملية الف
.)االختبارات واملعايري دليلنقل البضائع اخلطرة، بشأن األمم املتحدة  توصيات من 10-3

جــول/غرام، أصــبح مــن غــري الضــروري تنفيــذ  800أقــل مــن  العضــويةإذا كانــت طاقــة التحلــل الطــارد للحــرارة للمــواد   :مالحظة
، 2مـن جمموعـة االختبـارات أ)، أو اختبـار احلساسـية ملوجـة الصـدم االنفجاريـة ( ، النـوع1من جمموعة االختبارات اختبار إشعال االنفجار 

جــول/غرام فــأكثر، ال يتطلــب األمــر إجــراء  800ويف حالــة املــواد العضــوية وخمــاليط املــواد العضــوية الــيت تصــل طاقــة حتللهــا إىل  .)أ( النــوع
)، أو اختبـار 2-)، أو اختبـار اهلـاون التسـياري (واو1-" (واوMK. IIId(أ) إذا كانـت نتيجـة اختبـار اهلـاون التسـياري "2(أ) و1االختبارين 

بدليل االختبارات واملعايري) هي "ال". ويف هذه  1(انظر التذييل  8التفجري بواسطة مفجر قياسي رقم  بدء ) يف حالة3-(واو BAMتراوزل 
 ".-(أ) هي "2(أ) و1االختبارين  ااحلالة، تعترب نتيجت

 :يف احلاالت التالية ”Explosives“يف رتبة اخلطورة "متفجرات"  يلزم تطبيق إجراء القبولال  2-1-4-2-2

أمثلــة للمجموعــات الــيت ميكــن أن  وتــردتفجرييــة.  واصأيــة جمموعــة كيميائيــة هلــا خــعلــى اجلــزيء ال حيتــوي  (أ)
بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات  املتحــدةاألمــم  توصــيات تفجرييــة يف خــواصتظهــر وجــود 

 ؛1-6ألف  اجلدول، 6التذييل  ؛واملعايري

األكسـجني  كميـة. وتقـل  األكسـجنيتفجرييـة تضـم  واصخب رتبطكيميائية تجمموعات  على املادة  حتتويأو  (ب)
 .200- احملسوبة عن

 للتفاعل الكيميائي: )oxygen balanceاألكسجني ( كمية وحتسب
CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)] O2 → x. CO2 + (y/2) H2O

 املعادلة: باستخدام
oxygen balance = -1600 [2x +(y/2) -z]/molecular weight؛ 

  ة (أو جمموعــات)جمموعــاحملتــوي علــى مــواد عضــوية مــن العضــوية أو املخلــوط املتجــانس  املــادةيف حالــة أو  (ج)
 :تفجريية صائصكيميائية هلا خ

  ،جول/غ 500طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من  إذا كانت -

 أو أكثر س°500للحرارة درجة حرارة بدء التحلل الطارد إذا كانت أو  -

 .3-1-2كما هو مبني يف اجلدول 
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: قرار تطبيق إجراء القبول على رتبة الخطورة "متفجرات" في حالة مادة عضوية 3-1-2الجدول 
 أو مخلوط متجانس من مواد عضوية

 هل يطبق إجراء القبول س)(°درجة حرارة بدء التحلل  طاقة التحلل (جول/غ)
 (نعم/ال)

 ال 500 < 500 <
 ال 500 ≥ 500<
 نعم 500 < 500 ≥
 ال 500 ≥ 500 ≥

وميكــــن حتديــــد طاقــــة التحلـــــل الطــــارد للحــــرارة باســـــتخدام طريقــــة مناســــبة لقيـــــاس كميــــة احلــــرارة (انظـــــر 
بنقــــل البضـــــائع اخلطــــرة، دليــــل االختبـــــارات  بشــــأن توصــــيات األمـــــم املتحــــدةمــــن  3-3-3-20 الفقــــرة
 )؛واملعايري

حالة خماليط املواد غري العضوية املؤكِسدة مع املواد غري العضوية املؤكِسدة يف  (املواد) تركيز املادةإذا كان أو  (د)
 العضوية:

 ؛2أو  1يف الفئة املادة املؤكِسدة مدرجة ، إذا كانت حسب الكتلة يف املائة 15من  أقل
  .3الفئة  يفاملادة املؤكِسدة مدرجة ، إذا كانت يف املائة حسب الكتلة 30من  أقل

أي متفجرات معروفة.على يف حالة املخاليط اليت حتتوي  القبول ( وجيب تطبيق إجراء 2-1-4-2-3
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2-2 الفصل
(القابلة لالشتعال)  وبةالله الغازات

ريفاتع 2-2-1

كيلوباسكال.  101.3وي معياري جس وضغط °20مع اهلواء عند درجة حرارة  احرتاقهو غاز له نطاق  اللهوب الغاز 2-2-1-1

أو أقل. س°54 حرارة لالشتعال تلقائياً يف اهلواء عند درجة قابلهو غاز هلوب  الغاز التلقائي االشتعال 2-2-1-2

.غاز هلوب قادر على أن يتفاعل تفاعًال متفجراً حىت يف غياب اهلواء أو األوكسجني هو ستقر كيميائياً املغاز غري لا 2-2-1-3

تصنيفال معايير 2-2-2

:للجدول التايل وفقاً يف إحدى فئتني يف هذه الرتبة  اللهوبالغاز  يصنف 2-2-2-1

 : معايير تصنيف الغازات اللهوبة1-2-2 الجدول

 المعايير الفئة
 كيلوباسكال:  101.3 معياريوضغط  س°20تكون عند درجة  غازات 1

 ؛يف اهلواء حسب احلجم أو أقل يف املائة 13مع اهلواء بنسبة  خملوطلالشتعال يف  قابلة (أ)
قابليـة كـان احلـد األدىن ل  أيـاً يف املائة،  12ال تقل عن  مئوية بنسبة اهلواءمع  قابلية اشتعالنطاق  هلاأو  (ب)

 االشتعال.
 س°20 درجـةعنـد ، مـع اهلـواء تلطختـعنـدما  قابلية اشـتعال نطاق هلا يكون ،1 الفئة غازات خبالف ،غازات 2

 .كيلوباسكال 101.3 معياريوضغط 

 .املثيل كحاالت خاصة وبروميدعينة معاملة األمونيا املتنظيمية الغراض بعض األلميكن  :1 مالحظةال 

  .3-2انظر الفصل ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كغازات هلوبة.  :2 مالحظةال 

يصنف كذلك الغاز اللهوب كغاز تلقائي االشتعال إذا استوىف املعايري الواردة يف اجلدول التايل: 2-2-2-2

 : معايير تصنيف الغازات التلقائية االشتعال2-2-2الجدول 

 المعايير الفئة
 أو أقل. س°54 حرارةغاز هلوب يشتعل تلقائياً يف اهلواء عند درجة  غاز تلقائي االشتعال

 ال حيدث االشتعال التلقائي للغازات التلقائية االشتعال فورياً بصورة دائمة، وميكن أن حيدث تأخري.  :1المالحظة 

بيانات بشأن تلقائية االشتعال، ينبغي تصنيف خملوط الغازات القابلة لالشتعال كغاز تلقـائي االشـتعال  عندما ال توجد :2لمالحظة ا
 يف املائة (باحلجم) من مكون أو مكونات تلقائية االشتعال. 1إذا كان حيتوي على أكثر من 
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ـــًاغـــري مســـتقر كيميائيـــاً يف إحـــدى فئـــيت  يصـــنف كـــذلك الغـــاز اللهـــوب الـــذي هـــو أيضـــاً  2-2-2-3 الغـــازات غـــري املســـتقرة كيميائي
 :باستخدام الطرق الواردة يف اجلزء الثالث من دليل االختبارات واملعايري وفقا للجدول التايل

معايير تصنيف الغازات غير المستقرة كيميائياً : 3-2-2 الجدول

 المعايير الفئة
 كيلوباسكال.  101.3س وضغط معياري  20º حرارة غازات هلوبة تكون غري مستقرة كيميائياً عند درجةألف 
س و/أو ضـــغط معيـــاري أكـــرب  20ºغـــازات هلوبـــة تكـــون غـــري مســـتقرة كيميائيـــاً عنـــد درجـــة حـــرارة أكـــرب مـــن باء 

 كيلوباسكال.   101.3 من

معلومات الخطورة تبليغ 2-2-3

"معلومــات اخلطــورة: الوســم تبليــغحتــت عنــوان "ات الوســم ـباشرتاطــ لقةـاملتعــ عتبــارات احملــددةاالعتبــارات العامــة واال تــرد 2-2-3-1
للبيانـات التحذيريـة والرسـوم التخطيطيـة  أمثلـة 3جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن املرفق  1). ويتضمن املرفق 4-1(الفصل 

 املختصة. السلطةاليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 

 (القابلة لالشتعال) : عناصر وسم الغازات اللهوبة4-2-2 الجدول

 فئات فرعية إضافيةالغازات اللهوبة 
الغازات غير المستقرة كيميائياً  الغازات التلقائية االشتعال

الفئة باء  الفئة ألف  الغازات التلقائية االشتعال 2 الفئة 1 الفئة
 بدون رمز إضايف بدون رمز إضايف هلب بدون رمز هلب الرمز

 ال توجد كلمة تنبيه إضافية ال توجد كلمة تنبيه إضافية خطر حتذير خطر كلمة التنبيه
غاز هلوب  الخطورة بيان

 بدرجة فائقة
قد يشتعل تلقائياً عند تعرضه  غاز هلوب

 للهواء
قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت 

 يف غياب اهلواء
قد يتفاعل تفاعالً متفجراً حىت 

 يف غياب اهلواء عند ضغط
 حرارة مرتفعةدرجة و/أو  مرتفع

ينبغـــي اإلبـــالغ عـــن مجيـــعإذا جـــرى كـــذلك تصـــنيف غـــاز هلـــوب أو خملـــوط غـــازات هلوبـــة يف فئـــة فرعيـــة واحـــدة أو أكثـــر،  2-2-3-2
وإدراج عناصــر اإلبــالغ عــن اخلطــورة ذات الصــلة علــى  4التصــنيفات ذات الصــلة يف صــحيفة بيانــات الســالمة علــى النحــو املبــني يف املرفــق 

 .بطاقة الوسم

التوجيهو  القرار نطقم 2-2-4

ات إضـافية. ويوصــى توجيهــهنـا ك يـردانا مــ، ولكنهاملنسـقمـن نظــام التصـنيف  جــزءاً  توجيـه التاليـانالقــرار وال منطـق ميثـل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدب

للغازات اللهوبة  القرار نطقم 2-2-4-1

  .(أ) 2-2ملنطق القرار . وحيدد التصنيف وفقاً شتعالقابليته لال عنغاز هلوب، يلزم توفر بيانات  لتصنيف
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 (أ) 2-2القرار  منطق

 منطق القرار للغازات التلقائية االشتعال 2-2-4-2
. وحيـدد التصـنيف وفقـاً شـتعال يف اهلـواءقابليتـه لال عـن، يلـزم تـوفر بيانـات كغـاز تلقـائي لالشـتعال  غاز هلوب لتصنيف

 .(ب)2-2 ملنطق القرار
 (ب) 2-2القرار  منطق

____________ 
عــن تلقائيــة االشــتعال، ينبغــي تصــنيف املخلــوط الغــازي القابــل لالشــتعال كغــاز تلقــائي االشــتعال إذا كــان حيتــوي علــى أكثــر  عنــدما ال توجــد بيانــات )1(

 يف املائة (باحلجم) من مكون أو مكونات تلقائية لالشتعال. 1 من

 حـرارة هل هلا نطاق قابلية اشتعال مـع اهلـواء عنـد درجـة
20o كيلوباسكال؟  101.3س وضغط معياري 

ـــــــاري 20o حـــــــرارة هـــــــل عنـــــــد درجـــــــة س وضـــــــغط معي
كيلوباسكال:  101.3

يف املائـة أو أقـل  13تشتعل يف خملـوط بنسـبة  (أ)
اهلواء؟؛  يفحسب احلجم 

ــــة اشــــتعال مــــع اهلــــواء بنســــبة أو  (ب) هلــــا نطــــاق قابلي
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة بصـــرف النظـــر  12مئوي يف املائ

عن احلد األدىن لقابلية االشتعال؟

ال يصنف

1الفئة 

خطر

2الفئة 
 بدون كلمة تنبية

 حتذير

نعم

ال

اتمادة غازية أو خملوط غاز 

انتقل إىل منطقي القرار 
-2(ب) و2-2

(ج)2

انتقل إىل منطقي القرار 
-2(ب) و2-2

(ج)2

غاز هلوب أو خملوط غازي

غاز تلقائي االشتعال

خطر
هل يشتعل الغاز اللهـوب أو املخلـوط الغـازي تلقائيـاً عنـد درجـة حـرارة 

54º1(؟أو أقل س( 

 ال

نعم

نعم
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 للغازات غير المستقرة كيميائياً  القرار نطقم 2-2-4-3

لتصــنيف غــاز هلــوب بأنــه غــري مســتقر كيميائيــاً، يلــزم تــوفري بيانــات عــن عــدم اســتقراره الكيميــائي. ويكــون التصــنيف 
 .(ب)2-2يتفق مع منطق القرار  مبا

 ) ج(2-2القرار  منطق

 التوجيه 2-2-4-4

أو باحلساب وفقاً للطرائق اليت تتبعها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي باالختبارات شتعالالقابلية لال عنيتُ ينبغي أن  2-2-4-4-1
ISO انظـر)ISO 10156: 2010 “Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of 

cylinder valve outlets”.( يف هـذه الطرائـق، ميكـن اسـتخدام اختبـارات بطريقـة مماثلـة تعـرتف هبـا  امهاالسـتخدبيانات كافيـة  تاحوحيثما ال ت
 .املختصةالسلطة 

 IEC 60079-20-1 ed1.0 (2010-01)وفقـــاً للمعيـــار  س54ºينبغـــي حتديـــد تلقائيـــة االشـــتعال عنـــد درجـــة احلـــرارة  2-2-4-4-2
طرائــق االختبــار والبيانــات"  -: اخلصــائص املاديــة لتصــنيف الغــازات واألخبــرة 1-20اجلــزء  -األجــواء الــيت تســاعد علــى حــدوث انفجــار "
 "حتديد درجة حرارة اشتعال املنتجات النفطية". DIN 51794املعيار  أو

املـــادةاملناولـــة أن  وأعنـــدما توضـــح اخلـــربة يف اإلنتـــاج ال يلـــزم تطبيـــق إجـــراءات تصـــنيف للغـــازات التلقائيـــة االشـــتعال  2-2-4-4-3
أمـا خمـاليط الغـازات اللهوبـة، الـيت مل تكـن قـد اختـربت لتعيـني  .أو أقـل س54º حـرارة ةدرجـ عنـدعنـد الـتالمس مـع اهلـواء  شتعل تلقائياً ت ال

نبغـي يف املائة من املكونات التلقائية االشتعال، فينبغي تصنيفها كغـازات تلقائيـة االشـتعال. وي 1تلقائيتها لالشتعال وحتتوي على أكثر من 
استعمال رأي خبري بشأن اخلصائص واخلطورة الفيزيائيـة للغـازات وخماليطهـا التلقائيـة االشـتعال مـن أجـل تقـدير احلاجـة إىل تصـنيف خمـاليط 

 الفئة باء
(غاز غري مستقر كيميائياً)

 بدون رمز إضايف
 بدون كلمة تنبية إضافية

س وضــــغط  20ºهــــو غــــري مســــتقر كيميائيــــاً عنــــد درجــــة حــــرارة هــــل 
 كيلوباسكال؟   101.3معياري 

 هو غري مستقر كيميائياً عند درجة حرارة أكرب منهل 
20º كيلوباسكال؟  101.3س و/أو ضغط معياري أكرب من

 الفئة ألف
)(غاز غري مستقر كيميائياً 

 بدون رمز إضايف
 بدون كلمة تنبية إضافية

ال يصنف كغاز غري
مستقر كيميائياً 

ال

نعم

غاز قابل لالشتعال أو خملوط غازي قابل لالشتعال 

 ال

نعم
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 إذا يف املائـة أو أقـل مـن املكونـات التلقائيـة االشـتعال. ويف هـذه احلالـة، ال يتعـني النظـر يف االختبـار إال 1الغازات اللهوبة اليت حتتـوي علـى 
 دل رأي اخلبري على احلاجة إىل بيانات إضافية لدعم عملية التصنيف.

إذاالثالـــث مـــن دليـــل االختبـــارات واملعـــايري. و اً للطريقـــة املبينـــة يف اجلـــزء ينبغـــي حتديـــد عـــدم االســـتقرار الكيميـــائي وفقـــ 2-2-4-4-4
للغـازات غـري هلـوب، انتفـت ضـرورة إجـراء االختبـارات لتحديـد مـدى عـدم  أن خملوطـاً  ISO 10156:2010أظهـرت احلسـابات مبوجـب املعيـار 

 . االستقرار الكيميائي ألغراض التصنيف

 ISO 10156: 2010 للمعيار: تصنيف مخلوط غازات لهوبة بالحساب وفقاً مثال 2-2-5

 املعادلة

 :حيث
Vi %= ؛املكافئ من الغاز اللهوب احملتوى 

Tci= ؛اهلواءيف النرتوجني الذي يظل عنده املخلوط غري هلوب يف  وبهاألقصى للغاز الل الرتكيز 
i= ؛املخلوط يفاألول  الغاز 
n= رقم  الغازn ؛املخلوط يف 

Ki= ؛خامل مقابل النرتوجني غازتكافؤ  معامل 

حجـم هــذا املخفــف إىل احلجــم  عــدليأخــرى غـري النرتوجــني،  خاملــة مــادة ختفيـفعلــى حيتــوي خملــوط غـازي  وحيثمـا
 ).Ki( اخلاملاملكافئ من النرتوجني باستخدام معامل التكافؤ للغاز 

 :املعيار

> 1

 :الغازي املخلوط

 :التايلألغراض هذا املثال يستخدم املخلوط الغازي 

2% (H2) + 6%(CH4) + 27%(Ar) + 65%(He) 

 :احلساب

كما يلي:  النرتوجنيتعني معامالت التكافؤ للغازات اخلاملة مقابل  -1

Ki (Ar) = 0.5

Ki (He) = 0.5

 :اخلاملة للغازات) Ki( أرقاماملخلوط املكافئ مع النرتوجني كغاز موازن باستخدام  حيسب -2

2%(H2) + 6%(CH4) + [27%×0.5 + 65%×0.5](N2) = 2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2) = 54%

∑
n

i ci

i

T
%V
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يف املائة: 100جمموع احملتويات إىل  يضبط -3

54
100

 × [2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2)] = 3.7%(H2) + 11.1%(CH4) + 85.2%(N2) 

 كما يلي:  اللهوبة للغازات Tciمعامالت  تعني -4

Tci H2 = 5.7%

Tci CH4 = 14.3%

:للمخلوط املكافئ باستخدام املعادلة شتعالقابلية اال حتسب -5

∑
n

i ci

i

T
%V

 = 
[ ]

7.5
7.3

+
3.14
1.11

= 1.42 1.42> 1

يف اهلواء. شتعاللال قابالً املخلوط  ولذلك، يكون
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3-2 الفصل
 يروسوالتاأل

تعريف 2-3-1

مصــنوعة مــن املعــدن أو  لءهــي أي أوعيــة غــري قابلــة إلعــادة املــو  ،(الــرذاذات) لرشاشــاتويقصــد هبــا ا األيروســوالت،
مـع أو بـدون سـائل أو عجينـة أو مسـحوق، ومـزودة  الضـغط،غـاز مضـغوط، أو مسـيل أو مـذاب حتـت على أو البالستيك وحتتوي  جالزجا 

أو يف  مسحوقيف صورة رغوة، أو عجينة أو أو يف شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة يف غاز،  احملتوياتبوسيلة إطالق تسمح خبروج 
 حالة سائلة أو حالة غازية.

تصنيفال معايير 2-3-2

هذه، تبعاً خلواصها اللهوبة وحرارة احرتاقها. وينبغي األيروسوالت يف واحدة من الفئات الثالث لرتبة اخلطورة ُتصنف 2-3-2-1
يف املائة من املكونات (بالنسبة الوزنية) الـيت تصـنف كأيروسـوالت هلوبـة  1أكثر من نسبة على حتتوي  تإذا كان 2 أو 1تصنيفها يف الفئة 

 ملعايري النظام املنسق عاملياً، أي: وفقاً 

 )؛2-2(انظر الفصل  اللهوبة الغازات
 )؛6-2(انظر الفصل  اللهوبة السوائل

 ).7-2اللهوبة (انظر الفصل  الصلبة املواد

 .كيلوجول/غ على األقل  20أو إذا كانت حرارة احرتاقها تبلغ 

التسـخني أو املتفاعلـة مـع املـاء ألن مثـل هـذه  الذاتيـةأو  التلقائيـة االشـتعال ال يغطي مصطلح املكونات اللهوبة املواد :1 حظةمالال
 األيروسوالت. حمتوياتيف  ال تستخدم مطلقاً  املواد

ــــك يف نطــــاق الفصــــول  :2مالحظة ال (الغــــازات حتــــت  5-2(الغــــازات اللهوبــــة)، و 2-2ال تقــــع األيروســــوالت باإلضــــافة إىل ذل
(املواد الصلبة اللهوبة). غري أنـه جيـوز أن تقـع يف نطـاق رتـب خطـورة أخـرى، وفقـاً حملتوياهتـا،  7-2و (السوائل اللهوبة)، 6-2الضغط)، و

 .ويشمل ذلك عناصر ومسها
الكيميائيــة، وعنــد هأســاس مكوناتــه، وحــرارة احرتاقــ علــى ويصــنف األيروســول يف إحــدى الفئــات الــثالث هلــذه الرتبــة 2-3-2-2
القرار  نطق(أليروسوالت الرغوة) واختبار مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق (أليروسوالت الرذاذ). انظر م الرغوة، نتائج اختبار نطباقاال
(أيروسوالت هلوبة بدرجة فائقة أو هلوبة) ينبغي تصنيفها 2أو الفئة  1األيروسوالت اليت ال تستويف معايري اإلدراج يف الفئة . و 2-3-4-1

. هلوبة)(أيروسوالت غري  3يف الفئة 

يف املائــة أو الـــيت تبلــغ حـــرارة  1ينبغــي تصــنيف األيروســـوالت الــيت حتتــوي علـــى مكونــات هلوبــة بنســـبة تتجــاوز  مالحظة:
أيروسوالت من ختضع إلجراءات تصنيف القابلية لالشتعال يف هذا الفصل بوصفها كيلو جول/غم على األقل واليت مل   20احرتاقها 

  .1الفئة 
معلومات الخطورة تبليغ 2-3-3

 ).4-1 (الفصـل : الوسـماخلطـورةمعلومـات  تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  عتبارات احملـددةالعامة واال االعتبارات ترد
أمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  3. ويتضـــمن املرفـــق والوســـمجـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف  1ويتضـــمن املرفـــق 

 حيثما تسمح هبا السلطة املختصة. استخدامها
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: عناصر وسم األيروسوالت 1-3-2الجدول 

 3الفئة  2الفئة  1الفئة 
 بدون رمز هلب هلب الرمز

 حتذير حتذير خطر كلمة التنبيه
 أيروسول هلوب بدرجة فائقة بيان الخطورة

 وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخِّن
 أيروسول هلوب

 سخِّن وعاء منضغط: قد ينفجر إذا
وعاء منضغط: قد ينفجر 

 إذا سخِّن

والتوجيه القرار نطقم 2-3-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال
 .القرارمنطق قبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار نطقم 2-3-4-1

يلزم لتصنيف األيروسول توفري بيانات عن مكوناته اللهوبة، وحرارة احرتاقه الكيميائية، وعند االنطباق، نتائج اختبار 
وفقــاً ملنطــق الرغــوة (أليروســوالت الرغــوة) واختبــار مســافة االشــتعال واختبــار احليــز املغلــق (أليروســوالت الــرذاذ). وينبغــي أن حيــدد التصــنيف 

 (ج).3-2(أ) إىل 3-2القرارات 

 يروسوالتألبشأن ا (أ)3-2القرار  منطق

 (ب)؛3-2الرذاذ، انتقل إىل منطق القرار  بشأن أيروسوالت
 (ج)؛3-2بشأن أيروسوالت الرغوة، انتقل إىل منطق القرار 

لـه  وهل يف املائة 1 ≤مكونات هلوبة بنسبة (وزنية) على هل حيتوي 
كيلوجول/غرام؟  20 <حرارة احرتاق 

لـه  وهليف املائة  85 ≥مكونات هلوبة بنسبة (وزنية) على هل حيتوي 
 كيلوجول/غرام؟  30 ≥حرارة احرتاق 

األيروسول

 3الفئة 
 بدون رمز

حتذير

1الفئة 

خطر

نعم

ال

نعم

ال
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 (ب) بشأن أيروسوالت الرذاذ3-2منطق القرار 

كيلوجول/غرام؟  20 <هل له حرارة احرتاق 

هل حيدث االشتعال على ، يف اختبار مسافة االشتعال
سم؟ 75  ≥مسافة 

أيروسول الرذاذ

1الفئة 

خطر

نعم

2الفئة 

حتذير

يف اختبار مسافة االشتعال، هل حيدث االشتعال علـى مسافة 
 سم؟ 15 ≥

:يف اختبار االشتعال يف حيز مغلق
؛ 3ث/م 300 ≤هل زمن االشتعال املكافئ  (أ) 
؟3غم/م 300 ≤أو كثافة االحرتاق  (ب) 

نعم

نعم

2الفئة 

حتذير

ال

 3الفئة 
 بدون رمز 

حتذير

ال

نعم

2الفئة 

حتذير

ال

 ال
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 الرغوة (ج) بشأن أيروسوالت3-2منطق القرار 

 التوجيه 2-3-4-2
حــرارة االحــرتاق النظريــة وكفــاءة االحــرتاق، وهــي  نــاتجول/غرام هــي جــبوحــدات كيلو  Hc∆االحــرتاق الكيميــائي  حـرارة 2-3-4-2-1

 ).يف املائة 95 أو 0.95عادة  املعامل(يكون هذا  1.0أقل من  عادة

 للمكونـــاتحـــة جممـــوع قـــيم حـــرارة االحـــرتاق املرجّ  الكيميـــائي يروســـول، متثـــل حـــرارة االحـــرتاقاأل مركبـــات حالـــة ويف
 املفردة، على النحو التايل:

∆Hc (product)  = ∑
n

i
 [wi% × ∆Hc(i)] 

 حيث:
∆Hc = حرارة االحرتاق الكيميائي (كيلوجول/غرام)؛ 
wi% =  النسبة الوزنية للمكون(i) ؛يف املنتج 

∆Hc(i)  =  حرارة االحرتاق النوعية (كيلوجول/غرام) للمكون(i) يف املنتج. 

رها باالختبـارات يحرارة االحرتاق الكيميائي من الدراسات املنشورة، وميكن حساهبا أو تقـد وميكن احلصول على قيم
 ).ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l to 86.3 and NFPA 30B انظر(

رغــوة األيروســول، قابليــة اشــتعاليف احليــز املغلــق واختبــار  االشــتعالشــعال واختبــار طــالع علــى اختبــار مســافة االالل 2-3-4-2-2
 .واملعايري االختباراتتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل  من 6-31و 5-31و 4-31األقسام الفرعية  انظر

 يف اختبار الرغوة، هل:
ث؛  2 ≥سم ومدته  20≥ ارتفاع اللهب  (أ)

ث؟  7 ≥سم ومدته  4 ≥ارتفاع اللهب أو  (ب)

أيروسول الرغوة

1الفئة 

خطر  نعم

2الفئة 

حتذير
ث؟ 2 ≥سم ومدته  4 ≥يف اختبار الرغوة، هل ارتفاع اللهب 

 3الفئة 
 بدون رمز

حتذير

ال

نعم

 

 ال
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4-2 الفصل
 دةالمؤكسِ  الغازات

تعريف 2-4-1

م يف احــرتاق مــواد أخــرى أكثــر ممــا ـأو يسهــ أن يســبب ،، بتــوفري األكســجني عمومــاً هــو أي غــاز ميكــن املؤكســد الغـاز
 يفعل اهلواء.

غــازات أو خمــاليط  تعــين" تســبب أو تســهم يف احــرتاق مــادة أخــرى أكثــر ممــا يفعــل اهلــواء الــيت غــازاتال" مالحظة:
 .ISO 10156:2010وصوفة يف املطريقة اليف املائة حسبما هو حمدد يف  23.5 أكرب منغازات نقية ذات قدرة أكسدة 

تصنيفال معايير 2-4-2

 هذه الرتبة وفقاً للجدول التايل: حتتالغاز املؤكسد يف فئة وحيدة  يصنف

 : معايير تصنيف الغازات المؤكِسدة1-4-2 الجدول

 المعايير الفئة
 .مادة أكثر مما يفعل اهلواء احرتاقيف  بتوفري األكسجني عموماً، ،يسبب أو يسهم ميكن أن غاز أي 1

معلومات الخطورة تبليغ 2-4-3

 ).4-1(الفصـل  معلومـات اخلطـورة: الوسـم تبليـغيف باشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة عتبارات احملـددةارات العامة واالـاالعتب ترد
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 : عناصر الوسم للغازات المؤكسدة2-4-2الجدول 

 1 الفئة
 فوق دائرة هلب الرمز
 خطر التنبيه كلمة
 مؤكِسد ؛احلريقيسبب أو يؤجج  قد الخطورة بيان

والتوجيه القرار نطقم 2-4-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال
 .القرارمنطق قبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
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 القرار نطقم 2-4-4-1

"الغـــازات وخمـــاليط  ISO 10156:2010يف  وصـــوفةغـــاز مؤكســـد إجـــراء طرائــق االختبـــار أو احلســـاب امل لتصـــنيفينبغــي 
 .فذ صمامات األسطوانات"احتديد إمكانية اشتعال حريق وقدرة األكسدة فيما يتعلق باختيار من -الغازات 

 لغازات المؤكِسدةبشأن ا 4-2القرار  نطقم

التوجيه  2-4-4-2

 .IS0 10156:2010 لمعيار لوفقاً  باحلساب مثال لتصنيف خملوط من غازات مؤكِسدة

دا املعيار الذي يقضـي بأنـه ينبغـي اعتبـار خملـوط الغـاز مؤكِسـ ISO 10156تستخدم طريقة التصنيف املبينة يف املعيار 
 .يف املائة) 23.5( 0.235أكثر من اهلواء إذا كانت قوة أكسدة خملوط الغاز أكرب من 

 وحتسب قوة األكسدة على النحو التايل:

∑ ∑

∑

= =

=

+

=
n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

BKx

Cx
OP

 :حيث
xi= رقم  للغاز املؤكسداجلزيئي كسر الi يف املخلوط؛ 
Ci= رقمللغاز املؤكسد  تكافؤ األكسجني معامل i i يف املخلوط؛ 
Kk=  امل اخل الغازمعامل تكافؤk مقابل النرتوجني؛ 
Bk=  رقم للغاز اخلامل اجلزيئي الكسرk يف املخلوط؛ 
n=  ِدة يف املخلوط؛الرقم الكلي للغازات املؤكس 
p= الرقم الكلي للغازات اخلاملة يف املخلوط؛ 

مـــواد أخـــرى أكثـــر ممـــا يفعلـــه هـــل الغـــاز يســـهم يف احـــرتاق 
اهلواء؟

 

 مادة غازية أو خملوط غازات

نعم

ال يصنف

1الفئة 

خطر  

ال
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 16%(N2O) + 75%(He) + (O2)%9 :ثال للمخلوطم

 :الحسابخطوات 

 :1اخلطوة 

) للغــازات غــري اللهوبــة وغــري Kk) للغــازات املؤكســدة يف املخلــوط ومعامــل تكــافؤ النيرتوجــني (Ciيعــني معامــل تكــافؤ األوكســجني (
. املؤكسدة

Ci (N2O) = 0.6 (أكسيد النرتوز) 
Ci (O) = 1 (أكسجني) 

Kk (He) = 0.9 (هليوم) 

 :2اخلطوة 

 حتسب قوة األكسدة ملخلوط الغاز

0.201
0.90.750.160.09

0.60.1610.09

BKx

Cx
OP n

1i

p

1k
kki

n

1i
ii

=
×++

×+×
=

+
=

∑ ∑

∑

= =

=

 .داً غازاً مؤكسِ يعترب املخلوط  الوبالتايل، 

20.1 < 23.5
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 5-2 الفصل
 الضغط تحت الغازات

 تعريف 2-5-1

(ضـغط مـانومرتي) أو أكثـر كيلوباسـكال   200 يبلـغعنـد ضـغط  وعاء يفعبأة املغازات الهي  حتت الضغط الغازات 
 .س أو اليت تكون مسيَّلة أو مسيَّلة وُمَربدة 20ºعند 

 لة املربدة.والغازات املسيَّ  املذابةوالغازات  ،لةاملسيَّ والغازات  ،وهي تشمل الغازات املضغوطة 

 تصنيفال معايير 2-5-2

يف واحــدة مــن أربــع جمموعــات كمــا يف  كــون معبــأة،عنــدما ت ،الفيزيائيــةوفقــاً حلالتهــا حتــت الضــغط الغــازات  تصــنف  2-5-2-1
 اجلدول التايل:

 : معايير تصنيف الغازات تحت الضغط1-5-2 الجدول

 المعايير المجموعة
 الغـازاتس، مبا يف ذلك مجيع °50-ضغط يف احلالة الغازية متاماً عند درجة حرارة  حتتيكون عند تعبئته  غاز مضغوط غاز

 .س°50-≤اليت تكون درجة حرارهتا احلرجة 
ويـتم التمييـز  .س°50-مـن  أعلـىحـرارة درجـات  عنـد سائلة جزئياً  ةضغط يف حال حتتيكون عند تعبئته  غاز لمسيَّ  غاز

 بني:
  ؛س°65و+ س°50- بنيغاز مسيل حتت ضغط مرتفع: غاز درجة حرارته احلرجة  (أ)

 .س°65من + أعلىغاز مسيل حتت ضغط منخفض: غاز درجة حرارته احلرجة و   (ب)
 .بسبب اخنفاض درجة حرارته تعبئتهعند  يسيل جزئياً  غاز دل مبرّ مسيَّ  غاز
 .ضغط يف مذيب يف الطور السائل حتتيذاب عند تعبئته  غاز مذاب غاز

 ال ميكن فوقها إسالة غاز نقي، بصرف النظر عن درجة انضغاطه. اليتاحلرارة احلرجة هي الدرجة  درجة

 .3-2ينبغي عدم تصنيف األيروسوالت كغازات حتت الضغط. انظر الفصل  مالحظة :

 معلومات الخطورة تبليغ 2-5-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة عتبارات احملـددةاالعتبارات العامة واال ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 
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 : عناصر وسم الغازات تحت الضغط2-5-2 الجدول

 مذاب غاز ل مبردمسيَّ  غاز لمسيَّ  غاز مضغوط غاز 
 غاز سطوانةأ غاز سطوانةأ غاز سطوانةأ غاز سطوانةأ الرمز
 حتذير حتذير حتذير حتذير التنبيه كلمة
غاز حتت على  حتتوي الخطورة بيان

إذا  تنفجرضغط؛ قد 
 سخنت

غاز حتت على  حتتوي
إذا  تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

غاز مربد؛ قد على  حتتوي
أو إصابات حروقاً  يسبب

 )كريوجينية( قرية

غاز حتت على  حتتوي
إذا  تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

 التوجيهو  القرار نطقم 2-5-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يَــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايريوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة بأن يقُ شدوصى بويُ 

 القرار نطقم 2-5-4-1

 .5-2القرار  ملنطقإجراء التصنيف وفقاً  ميكن 
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 بشأن الغازات تحت الضغط 5-2منطق القرار   

 

 كغاز حتت الضغط   ال يصنف

 غاز مذاب
 

 نعم حتذير

 

 ال

 نعم

 ال

 ؟الغاز سائل جزئياً بسببب اخنفاض درجة حرارتةهل 

 ال

 س؟°65+درجة حرارتة احلرجة تتجاوز هل 
 ال

 س؟°50-هل يكون الغاز يف احلالة الغازية متاماً عند 

 ال

 مربد غاز مسّيل
 

 حتذير
 نعم

 (منخفض الضغط) غاز مسّيل
 

 حتذير

 نعم
 (مرتفع الضغط)غاز مسّيل 

 
 حتذير

 غاز مضغوط
 

 حتذير 
 نعم

 س؟○50- الغاز سائل جزئياً عند درجة حرارة أعلى منهل 

 ؟يف طور سائلهل الغاز مذاب يف مذيب 
 

كيلو باسكال (ضغط مانومرتي) أو   200وعاء حتت ضغط  ههل الغاز حيتوي
 ؟س أو الغاز مسيل أو مسيل ومربد 20ºأكثر عند درجة حرارة 

 غاز املادة أو املخلوط

 نعم

 س؟°65س و+°50-درجة حرارتة احلرجة بني هل 

 نعم
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 التوجيه 2-5-4-2

 تصنيف هذه اجملموعة من الغازات: أجلتوفري املعلومات التالية من  يلزم 

 س؛°50البخاري عند  الضغط (أ) 

 ؛يط املعياريس والضغط اجلوي احمل°20الفيزيائية عند  احلالة (ب) 

 احلرارة احلرجة. درجة (ج) 

أو  املنشــورة،وميكــن احلصــول عليهــا مــن الدراســات أعــاله. مــا، يلــزم احلصــول علــى البيانــات املــذكورة  غــاز ولتصــنيف 
الالئحــة األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة،  توصــياتباالختبــار. ومعظــم الغــازات النقيــة مصــنفه بالفعــل يف تعيينهــا باحلســاب أو 

 .إضافية ميكن أن تكون معقدة جداً  حسابات جةر معظم خماليط الغازات غري الدا وتتطلب. التنظيمية النموذجية
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 6-2 الفصل
 (القابلة لالشتعال) بةو الله السوائل

 تعريف 2-6-1

 .س93ºتزيد على  النقطة وميض  له هو سائل اللهوب السائل 

 تصنيفال معايير 2-6-2

 :تندرج حتت هذه الرتبة وفقاً للجدول التايل فئاتالسائل اللهوب يف إحدى أربع  يصنف 

 : معايير تصنيف السوائل اللهوبة1-6-2 الجدول

 المعايير الفئة
 س35º ≤الغليان  بدءس ونقطة 23º <الوميض  نقطة 1
 س35º >س ونقطة بدء الغليان 23º <الوميض  نقطة 2
 س60º ≤س و23º ≥الوميض  نقطة 3
 س93º ≤س و60º >الوميض  نقطة 4

جمموعــة  س75ºو س55ºالــيت تــرتاوح نقطــة وميضــها بــني  اخلفيفــةقــد يعتــرب املــازوت وزيــت الــديزل وزيــوت التدفئــة  :1 مالحظةال
 خاصة لبعض األغراض التنظيمية.

ســوائل غــري هلوبــة لــبعض األغــراض  س60º لــىال تزيــد عس و 35ºقــد تعتــرب الســوائل الــيت تزيــد نقطــة وميضــها علــى  :2 مالحظةال
توصـيات األمـم املتحـدة  يف اجلـزء الثالـث، 32القسـم ، "L.2"يف اختبـار االحرتاقيـة املسـتمرة  لبيةنتائج سـ أعطتالتنظيمية (مثل النقل) إذا 

 اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري. البضائعبشأن نقل 

، واملــواد الالصـــقة ومـــواد الصـــقل  ورنيشاللـــك، والـــطـــالء و  واملينــا،قــد تعتـــرب الســـوائل اللهوبــة اللزجـــة مثـــل الـــدهانات،  :3 مالحظةال
تصنيف هذه  ذات الصلة الالئحة التنظيمية أو السلطة املختصة جيوز أن حتددو  .(مثل النقل) التنظيميةكمجموعة خاصة لبعض األغراض 

 مواد غري هلوبة.اختاذ قرار باعتبارها أو  املواد

 .3-2ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كسوائل هلوبة. انظر الفصل  :4مالحظة ال

 معلومات الخطورة تبليغ 2-6-3

 ).4-1(الفصـل  ـممعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفاملتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  عتبارات احملـددةاالعتبارات العامة واال ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.
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 لسوائل اللهوبةا: عناصر وسم 2-6-2 الجدول

 4 الفئة 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة 
 رمزبدون  هلب هلب هلب الرمز
 حتذير حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
 قابل لالحرتاق سائل سائل وخبار هلوب سائل وخبار هلوب بشدة سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-6-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار نطقم 2-6-4-1

املتعلقــة املعلومــات  علــىنقطــة الــوميض ونقطــة بــدء الغليــان، أمكــن تصــنيف املــادة أو املخلــوط واحلصــول  عرفــت مــىت 
 :6-2القرار  ببطاقات الوسم املنسقة ذات الصلة وفقاً ملنطق
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 بشأن السوائل اللهوبة 6-2منطق القرار 

____________ 
 س كمجموعـة خاصـة لـبعض األغـراض التنظيميـة75ºس و55ºقد يعترب املازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة اخلفيفة اليت ترتاوح نقطـة وميضـها بـني  )1(

دد تصــنيف هـذه املنتجــات يف حيـ ويف هـذه احلالــة جيـوز أنبـالنظر إىل أن هـذه املخــاليط مـن اهليـدروكربونات هلــا نقـاط ومــيض خمتلفـة يف ذلـك النطــاق. 
 يف الالئحة التنظيمية أو وفقاً لتعليمات السلطة املختصة. 4أو  3الفئة 

س سوائل غري هلوبة لبعض األغراض التنظيمية (مثل النقل) إذا أعطت 60ºتزيد على س وال 35ºوائل اليت تزيد نقطة وميضها على قد تعترب الس )2(
يف توصــــيات األمــــم املتحــــدة بشــــأن نقــــل البضــــائع اخلطــــرة، دليــــل  "L.2, Part III, section 32"نتــــائج ســــلبية يف اختبــــار االحرتاقيــــة املســــتمرة 

 االختبارات واملعايري.

4الفئة 
 بدون رمز

حتذير )2) (1(نعم

نعم

ال

س ؟°35 >هل درجة بدء الغليان 

ال يصنف ال

س؟°23 ≥هل نقطة الوميض 

س؟°60 >هل نقطة الوميض 

س؟°93 ≤هل نقطة الوميض 

املادة/املخلوط يف شكل سائل

3الفئة 

حتذير  )2) (1(نعم

ال
2الفئة 

خطر 
نعم

ال
1الفئة 

خطر 
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 التوجيه 2-6-4-2

بـدء غليانــه. وميكـن حتديـد البيانـات باالختبــار أو  ونقطـةلتصـنيف سـائل هلــوب تـوفري بيانـات عـن نقطــة وميضـه  يلـزم 2-6-4-2-1
 أو باحلساب. املنشورة دراساتاحلصول عليها من ال

مكونــات علــى  احتوائهــاســوائل هلوبــة معروفــة برتكيــزات حمــددة، رغــم إمكــان علــى حتتــوي  الــيت )3(ويف حالــة املخــاليط 2-6-4-2-2
إذا كانـت نقطـة الـوميض  التجـاربالـوميض عـن طريـق  نقطـة حتديـد، ال يتطلب األمـر افات، واملض(املتماثرات) طيارة، مثل البوليمرات غري

معيـار التصـنيف  نعلـى األقـل عـ )4(س5ºأدنـاه، تزيـد مبقـدار  3-2-4-6-2الطريقة املشـروحة يف الفقـرة  باستخداماحملسوبة للمخلوط، 
 وشريطة: س، على التوايل) 60ºس و 23º( الصلة ذي

تركيـب حمـدد، ينبغـي أن خيتـار للتقـدير  نطاقبدقة (إذا كانت املادة ذات  يكون تركيب املخلوط معروفاً  أن (أ)
 )؛حمسوبةالرتكيب الذي يتسم بأدىن درجة وميض 

 البيانــات(ينبغـي تطبيـق عالقـة تــرابط مناسـبة عنـد اسـتكمال هـذه  اً أدىن حـد لالنفجـار لكـل مكــون معروفـكـون ي أن (ب)
 ؛فضالً عن طريقة حلساب أدىن حد النفجار املخلوط الستنتاج درجات حرارة أخرى خبالف ظروف االختبار)

 لكـــل مكـــون كمـــا هـــو موجـــود يف نيدرجـــة حـــرارة ضـــغط البخـــار املشـــبع ومعامـــل النشـــاط معـــروف ارتبـــاط كـــونيأن  (ج)
 املخلوط؛

 يكون الطور السائل متجانساً. أن (د)

ويف حالـة  Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982)) وصـف لطريقـة مناسـبة يف ويـرد 2-6-4-2-3
، حتســب نقطــة الــوميض مــن املكونــات الطيــارة. افاتأو املضــ (املتمــاثرات) البــوليمرات مثــلمكونــات غــري طيــارة، علــى املخلــوط الــذي حيتــوي 

 من القيمة املقيسة. أقل قليالً  وبةـاحملسغري الطيار ينقص بشكل طفيف الضغط اجلزئي للمذيبات وتكون نقطة الوميض  املكونويعترب أن 

 نقطــة الــوميض الغليــان عــن طريــق االختبــار. وتعــني بــدءنقطــة الــوميض ونقطــة  حتــدديف حالــة عــدم تــوفر بيانــات، و  2-6-4-2-4
 تقبل اختبارات البوتقة املفتوحة إال يف حاالت خاصة. والبطريقة اختبار البوتقة املغلقة. 

 ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة وميض السوائل اللهوبة: 2-6-4-2-5

 :الدولية املعايري
ISO 1516 
ISO 1523 
ISO 2719 

ISO 13736 
ISO 3679 
ISO 3680 

____________________ 

إن طريقــــة احلســــاب حمققــــة، حــــىت اآلن، للمخــــاليط الــــيت حتتــــوي حــــىت ســــتة مكونــــات طيــــارة. وميكــــن أن تكــــون هــــذه املكونــــات ســــوائل هلوبــــة مثــــل  )3(
ات علـى مركبـ اهليدروكربونات، واإليثرات، والكحوالت، واإلسرتات (باستثناء األكـريالت)، وامليـاه. بيـد أ�ـا غـري حمققـة بالنسـبة للمخـاليط الـيت حتتـوي

 مهلجنة و/أو كربيتية و/أو فوسفورية فضالً عن أكريالت متفاعلة.
معيــار التصــنيف ذي الصــلة، جيــوز عــدم اســتخدام طريقــة احلســاب وينبغــي حتديــد  علــى س5ºإذا كانــت نقطــة الــوميض احملســوبة تزيــد مبقــدار أقــل مــن  )4(

 نقطة الوميض عن طريق التجارب.
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 :الوطنية املعايري
American Society for Testing Materials International, 100Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West Conshohocken, Pennsylvania, 
USA 19428-2959: 

ASTM D 3828-07a, “Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester” 

ASTM D 56-05, “Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester”  

ASTM D 3278-96(2004)el, “Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed Cup Apparatus”  

ASTM D 0093-08, “Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester” 

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé. 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex: 
French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011/NF T 30 - 050/NF T 66 - 009 

French Standard NF M 07 - 036 

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenster 6, D-10787 Berlin: 

Standard DIN 51755 (flash points below 65  ° C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9: 
GOST 12.1.044-84 

 ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة الغليان األولية للسوائل اللهوبة: 2-6-4-2-6

 :املعايري الدولية
ISO 3924 
ISO 4626 
ISO 3405 

 املعايري الوطنية:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:  

ASTM D86-07a, “Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure”  
ASTM D1078-05, “Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids” 

 الطرائق املقبولة األخرى:

Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No. 440/2008
)5(
. 

____________ 
بالالئحة (املفوضـية اليت حتدد طرائق االختبار عمًال  2008أيار/مايو  30املؤرخة  440/2008الئحة املفوضية (املفوضية األوروبية) رقم  )5(

الصــادرة عــن الربملــان األورويب واجمللــس املعــين بتســجيل وتقيــيم وتــرخيص وتقييــد اســتخدام املــواد الكيميائيــة  1907/2006األوروبيــة) رقــم 
)REACH اجلريــــــدة الرمسيــــــة لالحتــــــاد األورويب، رقــــــم) (L142  و 739-1، الصــــــفحات 2008أيار/مــــــايو  31املؤرخــــــةL143  3املؤرخــــــة 

.)55، الصفحة 2008ن/يونيه حزيرا
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 7-2 الفصل
 (القابلة لالشتعال) اللهوبة الصلبة المواد

 تعاريف 2-7-1
أو تســهم فيــه مــن  ب حريقــاً بـــأو قــد تس بســهولة،هــي مــادة صــلبة حتــرتق  القابلــة لالشــتعال) اللهوبــة ( الصــلبة املــادة 

 خالل االحتكاك.
وهي خطرة إذا كان يسهل اشتعاهلا  ةأو يف شكل عجين ةمسحوقة أو حبيبي موادهي  الصلبة السهلة االحرتاق واملواد 

 مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر بسرعة. القصريبالتالمس 
 تصنيفال معايير 2-7-2
مســحوق أو حبيبــات أو عجينــة أو خمــاليط هــذه املــواد باعتبارهــا مــواد صــلبة ســهلة  شــكلتصــنف املــواد الصــلبة يف  2-7-2-1

بشأن نقل  املتحدة األممتوصيات يف واحد أو أكثر من االختبارات اليت جترى وفقاً للطريقة املبينة يف  االحرتاقزمن  يكون عندما االحرتاق
ث أو عنـدما يكـون معـدل االحـرتاق  45مـن  أقـل، 1-2-33اجلـزء الثالـث، القسـم الفرعـي  ، دليـل االختبـارات واملعـايري،البضائع اخلطرة

 مم/ث. 2.2أكرب من 
ميكنهـا أن تشــتعل وينتشـر التفاعـل علــى  عنـدماقابلــة لالشـتعال الفلـزات كمـواد  ســبائكمسـاحيق الفلـزات و  وتصـنف 2-7-2-2

 دقائق أو أقل. 10طول العينة بالكامل يف 
املـواد املوجـودة تسبب حدوث حريق مـن خـالل االحتكـاك يف هـذه الرتبـة بالقيـاس مـع  قدواد الصلبة اليت وتصنف امل 2-7-2-3

 حني وضع معايري �ائية بشأ�ا.ىل املثال، أعواد الثقاب) إ سبيل(على 
 هـو مبـني يف كمـا "N.1"يف إحدى فئتني حتت هذه الرتبة باستخدام الطريقة القابلة لالشتعال وتصنف املادة الصلبة  2-7-2-4

، وفقـاً للجـدول ، دليل االختبارات واملعايريبشأن نقل البضائع اخلطرة األمم املتحدة توصياتمن  1-2-33اجلزء الثالث، القسم الفرعي 
 التايل:

 القابلة لالشتعال: معايير لتصنيف المواد الصلبة 1-7-2 الجدول

 المعايير الفئة
 معدل االحرتاق: اختبار 1

 الفلزات: مساحيقاملخاليط خبالف  وأ املواد 
  ؛النار توقفاملبللة ال  املنطقة (أ)  
 مم/ث 2.2ث أو معدل االحرتاق >  45 <االحرتاق  زمنو  (ب)  
 دقائق 5 ≤االحرتاق  زمن الفلزات: مساحيق 

 معدل االحرتاق: اختبار 2
 املخاليط خبالف مساحيق الفلزات: وأ املواد 
  ؛دقائق على األقل 4ملدة  الناراملبللة توقف  املنطقة (أ)  
 مم/ث 2.2 >االحرتاق  معدلث أو  45 <االحرتاق  زمنو  (ب)  
 دقائق 10 ≤دقائق و 5 >االحرتاق  زمن الفلزات: مساحيق 
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علـى و املقـدم.  بالشـكلاالختبار علـى املـادة أو املخلـوط  إجراءينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة   :1 مالحظةال
الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه  عنأو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف  تزويدقدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال إذاسبيل املثال، 
 .التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجلديد اختباربدرجة كبرية أداءه يف  مادياً  يغري على األرجح

  .3-2ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كمواد صلبة هلوبة. انظر الفصل  :2مالحظة ال

 الخطورة معلومات تبليغ 2-7-3

 ).4-1(الفصـل  مـمعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة عتبارات احملـددةاالعتبارات العامة واال ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 لمواد الصلبة القابلة لالشتعالا: عناصر وسم 2-7-2 الجدول

 2 الفئة 1 الفئة 
 هلب هلب الرمز
 حتذير خطر التنبيه كلمة
 لالشتعالصلبة قابلة  مادة لالشتعالصلبة قابلة  مادة الخطورة بيان

 القرار نطقم 2-7-4

بـــأن يقـــوم  شـــدةإضـــايف. ويوصـــى ب توجيـــههنـــا ك يـــرد، ولكنـــه املنســـقمـــن نظـــام التصـــنيف  القـــرار جـــزءاً  نطـــقم ميثـــل ال 
 .منطق القراروأثناء استخدام  قبلالشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري 

ــــار ـة لالشــــتعال، جتــــرى طريقـــــصــــلبة قابلــــ ادةـمــــ لتصــــنيفو   اجلــــزء الثالــــث، القســــم  بينــــة يفامل "N.1"ة االختب
مــن  جــراءتكــون اإلي. و بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةمــن  1-2-33 الفرعــي

 .7-2القرار  نطقاالحرتاق. وحيدد التصنيف وفقًا مل معدلواختبار  حص أويلاختبارين: اختبار ف
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 قابلة لالشتعالالبشأن المواد الصلبة  7-2القرار  نطقم 

 
 

 

 إجيايب

 اختبار أويل

 اختبار معدل االحرتاق
 للمواد أو املخاليط خبالف مساحيق الفلزات: (أ)

 مم/ث؟ 2.2 >ث أو معدل االحرتاق  45 <زمن االحرتاق  
 الفلزات:مساحيق  (ب)

 دقائق؟ 10 ≤زمن االحرتاق  

 يصنف ال

 1الفئة 

 
 خطر

 

 2الفئة 

 
 حتذير

 ليبس

 املادة/املخلوط يف شكل صلب

 للمواد أو املخاليط خبالف مساحيق الفلزات: (أ)
 ة انتشار اللهب؟بللهل توقف املنطقة امل 

 مساحيق الفلزات: (ب)
 دقائق ؟ 5 >زمن االحرتاق  

 نعم

 ال يصنف

 ال

 نعم 

 ال
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 8-2 الفصل
 الذاتية التفاعلوالمخاليط  وادمال

 ريفاتع 2-8-1

معرضـة حلـدوث حتلـل طـارد  حرارياً  مستقرةسائلة أو صلبة غري  خماليطهي مواد أو  أو املخاليط الذاتية التفاعل املواد 2-8-1-1
يف إطـــار النظـــام املنســـق عامليـــاً   املصـــنفة اشـــرتاك األكســـجني (اهلـــواء). وال يشـــمل هـــذا التعريـــف املـــواد واملخـــاليط بـــدونللحـــرارة بقـــوة حـــىت 

 أو عوامل مؤكسدة. عضويةكمتفجرات أو أكاسيد فوقية 

لي، قابلـــة ـار املعمــــيف االختبـــ ،تفجرييـــة عنـــدما تكـــون الرتكيبـــة خـــواص ذات لعتـــرب املـــواد أو املخـــاليط الذاتيـــة التفاعـــت 2-8-1-2
 ز حمصور.يّ عند التسخني يف حَ  عنيفبسرعة أو إلحداث تأثري  لالحرتاقلالنفجار أو 

 تصنيفال معايير 2-8-2

 مل تكن: إذاذاتية التفاعل يف هذه الرتبة  خماليطينظر يف تصنيف أي مواد أو  2-8-2-1

 ؛1-2الفصل  يفوفقاً ملعايري النظام املنسق عاملياً املبينة  متفجرة (أ)

، باســــتثناء أن خمــــاليط املــــواد 14-2أو  13-2الفصــــل  ملعــــايريدة وفقــــاً أو مــــواد صــــلبة مؤكِســــ ســــوائلأو  (ب)
يف املائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة لالحرتاق تصنف كمواد ذاتية التفاعل  5 على املؤكسدة اليت حتتوي

 ؛لإلجراء املبني يف املالحظة الواردة أدناه وفقاً 

 ؛15-2يف الفصل  املبينةفوقية عضوية وفقاً ملعايري النظام املنسق عاملياً  أكاسيدأو  (ج)

  غرام؛جول/ 300حتللها أقل من  حرارةأو  (د)

 كغ.50للعبوة زنة  س75ºمن  أعلىحرارة حتللها الذايت التسارع  درجةأو  )ه(

يف املائـة أو أكثـر مـن مـواد  5.0 علـى املواد املؤكسدة، الـيت تسـتويف معـايري التصـنيف كمـواد مؤكسـدة وحتتـويخماليط  مالحظة: 
 ) أعاله، ختضع إلجراءات تصنيف املواد الذاتية التفاعل؛هعضوية قابلة لالحرتاق وال تستويف املعايري املبينة يف (أ) أو (ج) أو (د) أو (

)، يصـنف كمـادة ذاتيـة 2-2-8-2ذاتية التفاعـل مـن النـوع بـاء إىل واو (انظـر واملخلوط الذي يظهر خواص مادة  
 التفاعل.

وفقـاً  الرتبـة،هـذه  حتـتألـف إىل زاي"  األنـواعالتفاعل يف واحدة من سبع فئات من " الذاتيةتصنف املواد واملخاليط  2-8-2-2
 للمبادئ التالية:

تصــنف كمــواد ذاتيــة أن تنفجــر أو حتــرتق بســرعة، وهــي معبــأة،  ميكــنمــواد أو خمــاليط ذاتيــة التفاعــل  أي (أ)
 التفاعل من النوع ألف؛

ا ـ، ولكنهـوهي معبـأةانفجارية وال تنفجر أو حترتق بسرعة،  خبواص تتسمواد أو خماليط ذاتية التفاعل ـم أي (ب)
 ؛باء تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوعإحداث انفجار حراري يف هذه العبوة،  علىقادرة 
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، أن تنفجر أو حترتق وهي معبأةانفجارية ولكن ال ميكنها،  خبواص تتسمالتفاعل  ذاتيةمواد أو خماليط  أي (ج)
 ؛تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع جيم، حرارياً  أو حتدث انفجاراً  بسرعة

 :يف االختبار املعمليكانت   إذامواد أو خماليط ذاتية التفاعل  أي (د)

يف حيز حمصور؛  التسخنيعند  عنيفاً  ، وال حترتق بسرعة، وال حتدث تأثرياً جزئياً  تنفجر '1'

يف حيز حمصور؛  التسخنيعند  عنيفاً  ، وحترتق ببطء، وال حتدث تأثرياً تنفجر مطلقاً  الأو  '2'

 يف حيز حمصور؛ التسخنيمتوسط القوة عند  وحتدث تأثرياً  تنفجر أو حترتق مطلقاً  الأو  '3'

 ؛ذاتية التفاعل من النوع دالكمواد   تصنف

 تأثرياً  وتظهر حترتق مطلقاً  ال ال تنفجر أو يف االختبار املعمليمواد أو خماليط ذاتية التفاعل، إذا كانت  أي )ه(
 ؛هاء من النوعلتفاعل ا ذاتيةتصنف كمواد  صور،التسخني يف حيز حم عند ال تظهر تأثرياً  أو بطيئاً 

 أو وضـعها يف فجــوةل حـاال تنفجــر يف  يف االختبـار املعملـيأي مـواد أو خمـاليط ذاتيـة التفاعــل، إذا كانـت  (و)
بال تأثري عند التسخني يف حيز حمصور، وليس هلا تكون أو  ضعيف، وال تظهر سوى تأثري حترتق مطلقاً  ال

 ؛واو التفاعل من النوعتصنف كمواد ذاتية قوة انفجارية،  بالتكون سوى قوة انفجارية ضعيفة أو 

 حـــال وضـــعها يف فجـــوةال تنفجـــر يف  يف االختبـــار املعملـــيأي مـــواد أو خمـــاليط ذاتيـــة التفاعـــل، إذا كانـــت  (ز)
تأثري عند التسخني يف حيز حمصور، وليست  بالتكون وى تأثري ضعيف أو ظهر سِ ، وال تُ حترتق مطلقاً  وال

س °60(درجــة حــرارة التحلــل الــذايت التســارع بــني  حراريــاً  مســتقرةهلــا أيــة قــوة انفجاريــة، شــريطة أن تكــون 
 )، ويف حالة املخاليط السائلة، عنـدما تسـتخدم مـادة ختفيـف لنـزع احلساسـيةكغ 50س للعبوة زنة °75و

 غــري. وإذا كــان املخلــوط تصــنف كمــواد ذاتيــة التفاعــل مــن النــوع زايس، °150 ≥ ذات نقطــة غليــان
 نفيصــــس، °150 ذات نقطــــة غليــــان < أو اســــتخدمت مــــادة ختفيــــف لنــــزع احلساســــية حراريــــاً  مســــتقر

 .المخلوط كمادة ذاتية التفاعل من النوع واو

الـيت تنتمـي إىل رتـب  اخلـواصينبغـي دراسـته مـن حيـث  لكـنمعلومـات اخلطـورة، لتبليـغ ه عناصـر ـالنوع زاي ليسـت لـ : 1 مالحظةال
 اخلطورة األخرى.

 النظم. جلميعبالنسبة  يكون التصنيف ألف إىل زاي ضرورياً قد ال  : 2 مالحظةال

 معايير ضبط درجة الحرارة 2-8-2-3

س. °55 ≤ التســارع يلــزم إخضــاع املــواد الذاتيــة التفاعــل لضــبط درجــة احلــرارة إذا كانــت درجــة حــرارة حتللهــا الــذايت
الثـــاين  مـــن اجلـــزء 28القســـم طرائـــق االختبـــار لتعيـــني درجـــة التحلـــل الـــذايت التســـارع واشـــتقاق درجـــات حـــرارة الضـــبط والطـــوارئ يف  وتـــرد
. وُجيـرى االختبـار املختـار بشـكل ميثـل العبـوة، مـن حيـث توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبـارات واملعـايري من

 احلجم واملواد.
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معلومات الخطورة تبليغ 2-8-3

 ).4-1(الفصـل معلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  عتبارات احملـددةارات العامة واالـاالعتب ترد
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 عناصر وسم المواد والمخاليط الذاتية التفاعل: 1-8-2 الجدول

 (أ)زاي النوع هاء وواو النوعان جيم ودال النوعان باء النوع ألف النوع
 ختصص ال هلب هلب متفجرة وهلب قنبلةمتفجرة  قنبلة الرمز

 عناصر وسم
 اخلطورةلفئة 

 هذه

 حتذير خطر خطر خطر التنبيه كلمة
يسبب التسخني  قد الخطورة بيان

 انفجاراً 
يسبب التسخني  قد

 أو انفجاراً  الناراندالع 
يسبب التسخني  قد

 الناراندالع 
يسبب التسخني  قد

 الناراندالع 
 اليت تنتمي لرتب اخلطورة األخرى.دراسته من حيث اخلواص  ينبغيطورة، لكن اخل معلومات تبليغعناصر ل ليست له زاي النوع (أ)

التوجيهو  القرار نطقم 2-8-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار نطقم 2-8-4-1

يف اجلــزء  مبــنيأو خملــوط ذايت التفاعـل ينبغــي إجــراء جمموعــة االختبـارات مــن ألــف إىل حــاء، كمـا هــو  مــادة لتصـنيف
 .8-2 القرار نطق. ويتبع يف التصنيف مة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدالثاين من 

. وتــرد طرائــق رباالتجــاملــواد واملخــاليط الذاتيــة التفاعــل الــيت تعتــرب حامســة لتصــنيفها عــن طريــق  خــواص تعيــني وينبغــي
(جمموعــة  الثــايناجلــزء  ،بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةتقيــيم مناســبة يف  مــع معــايرياختبــار 

 حاء). إىلألف  من االختبارات
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 بشأن المواد والمخاليط الذاتية التفاعل 8-2منطق القرار 

املادة/املخلوط
1املربع 

 االختبار ألف
 هل تنشر انفجاراً؟

ال 1-3

جزئياً  1-2

نعم  1-1
2املربع 

 االختبار باء

هل تنفجر نعم 2-1
 يف عبوهتا؟

ال 2-2
3املربع 

 االختبار جيم
هل تنشر احرتاقاً 

 بفرقعة؟

هل تنشر احرتاقاً 
 بفرقعة؟

هل تنشر احرتاقاً 
 بفرقعة؟

هل حترتق بسرعة 
 ؟يف العبوة وبفرقعة

ما هو تأثري التسخني 
 يف ظروف االحتباس؟

ما هو تأثري تسخينها يف 
 ظروف احتباس حمددة؟

ما هو تأثري تسخينها يف 
 ؟احتباس حمددةظروف 

  400هل تعبأ يف عبوات > 
لرتاً أو ينظر يف  450كغ أو 

إعفائها؟

ما هي قوهتا 
 التفجريية؟

يف  تسخينهاما هو تأثري 
 ؟ظروف احتباس حمددة

هل التحلل الذايت 
س يف  60oرع <االتس

 كغ؟  50عبوة من 

 هل املادة صلبة؟

هل اسُتخدمت
ختفيف درجة غليا�ا مادة

 >150o س؟ 

النوع زاي النوع واو النوع هاء النوع دال النوع جيم النوع باء النوع ألف

هل تنفجر يف عبوة 
 النقل؟

3-1
 2-3 نعم بسرعة

3-3

4املربع 
 االختبار جيم

6املربع 
 االختبار دال

نعم 6-1

10املربع 
 االختبار زاي

 نعم، ببطء
 ال

4-
2 

 نعم، ببطء
 ال

5املربع 
 االختبار جيم

ال 5-3
5-1 

 نعم، بسرعة
نعم، ببطء 5-2

4-1
 نعم، بسرعة

ال 6-2

7-1
 عنيف

متوسط 7-2
ضعيف 7-3
ال 7-4

ال 10-2

10-1
ن

متوسط 8-2
بطيء 8-3
ال 8-4

9-1
 عنيف

9-2 
 متوسط

7املربع 
 االختبار هاء

8املربع 
 االختبار هاء

9املربع 
 االختبار هاء

ضعيف 9-3
ال 9-4

 11املربع 
نعم 11-1

12املربع 
 االختبار واو
ال شيء 12-3

13املربع 
االختبار هاء

14املربع 
 االختبار حاء

 15املربع 

نعم 15-1

 نعم 16-1
ال 16-2

 16املربع 

ال 14-2

نعم 14-1

ال 15-2

 11املربع 

13-1
 ضعيف

ال شيء 13-2

ال 11-2

ال 12-1
ضعيفة 1-12 ضعيفة

8-1
 عنيف
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 التوجيه 2-8-4-2

 واملخاليط الذاتية التفاعل يف احلاالت التالية: املوادتطبيق إجراءات التصنيف على  يلزمال 

انفجاريـــة أو ذاتيـــة التفاعـــل؛ وتـــرد أمثلـــة هلـــذه  خبـــواصمرتبطـــة  ءياجلـــز مل توجـــد جمموعـــات كيميائيـــة يف  ذاإ (أ)
بشــأن نقــل  توصــيات األمــم املتحــدة مــن 2-6ألــف و  1-6ألــف  اجلــدولنييف  6يف التــذييل اجملموعــات 

؛ ، دليل االختبارات واملعايريالبضائع اخلطرة

مــن مــواد عضــوية، إذا كانــت قيمــة درجــة حــرارة  تجــانساملخلــوط املفــردة أو املعضــوية الادة املــحالــة  يفأو  (ب)
 300 للحـــــرارة أقـــــل مـــــن الطـــــاردس أو كانـــــت طاقـــــة التحلـــــل °75مـــــن  ىأعلـــــالتحلـــــل الـــــذايت التســـــارع 

طريقــة مناســبة لقيــاس كميــة احلــرارة  باســتخدامجــول/غرام. وميكــن تقــدير درجــة حــرارة البــدء وطاقــة التحلــل 
دليل  بشأن البضائع اخلطرة، املتحدةتوصيات األمم  من 3-3-3-20اجلزء الثاين، القسم الفرعي  (انظر

 ).االختبارات واملعايري
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 9-2 الفصل
 تلقائية االشتعالال السوائل

 تعريف 2-9-1

دقـائق مـن تالمسـه مـع  5 خـالليف كميـات صـغرية، لالشـتعال بهو سـائل معـرض، حـىت  التلقائي االشتعال السائل 
 اهلواء.

 تصنيفال معايير 2-9-2

 القسـماجلـزء الثالـث،  يف N.3حتـت هـذه الرتبـة باسـتخدام االختبـار  وحيـدةيف فئـة التلقـائي االشـتعال  السائل يصنف 
 التايل: للجدول وفقاً  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري، توصيات األمم املتحدة من 5-1-3-33 الفرعي

 التلقائية االشتعال: معايير تصنيف السوائل 1-9-2 الجدول

 المعايير الفئة
أو ترشيح  ورقةض للهواء، أو يسبب اشتعال عرَّ املة ويُ خعندما يضاف إىل مادة  دقائق 5السائل يف خالل  يشتعل 1

 دقائق.  5خالل  يف بالتالمس مع اهلواءتفحمها 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-9-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم عتبارات احملـددة االعتبارات العامة واال ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 لسوائل التلقائية االشتعالا: عناصر وسم 2-9-2 الجدول

 1 الفئة 
 هلب الرمز
 خطر التنبيه كلمة
 للهواء شتعل فور التعرضي الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-9-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
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 القرار نطقم 2-9-4-1

 اجلــزء الثالــث، القســم هــو مبــني يف كمــا N.3تلقــائي االشــتعال، ينبغــي إجــراء طريقــة االختبــار  ســائل لتصــنيف 
 جـــراءتضـــمن اإلي. و بشـــأن نقـــل البضـــائع اخلطـــرة، دليـــل االختبـــارات واملعـــايري توصـــيات األمـــم املتحـــدةمـــن  5-1-3-33الفرعـــي 

 . 9-2نطق القرار وفقاً مل التصنيفخطوتني. وحيدد 

 بشأن السوائل التلقائية االشتعال 9-2القرار  نطقم

 التوجيه 2-9-4-2

أو  املـــادةللســوائل التلقائيــة االشــتعال عنــدما توضــح اخلــربة يف اإلنتــاج واملناولــة أن  تصــنيفتطبيــق إجــراءات  يلــزم ال 
 عاديـةرارة الاحلـعنـد درجـة  باسـتقرارها(أي أن املـادة معروفـة  العاديـةعنـد الـتالمس مـع اهلـواء يف درجـات احلـرارة  املخلوط ال يشتعالن تلقائيـاً 

 أيام)).(لفرتات طويلة 
  

 مملوءة بالرتاب دقائق عند صبها يف بوتقة خزفية 5تشتعل يف خالل هل 
 الدياتومي أو هالم السليكا؟

 املادة/املخلوط يف شكل سائل

 1الفئة 

 
 خطر

 نعم

 1الفئة 

 
 خطر

 

 نعم دقائق؟ 5هل تسبب احرتاق أو تفحم ورقة الرتشيح يف خالل 

 

 ال تصنف

 ال

 ال
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 10-2 الفصل
 الصلبة التلقائية االشتعال المواد

 تعريف 2-10-1

دقــائق مــن  5 خـاللميــات صـغرية، لالشــتعال يف بك هــي مـادة صــلبة معرضـة، حــىت الصــلبة التلقائيـة االشــتعال املـادة 
 تالمسها مع اهلواء.

 تصنيفال معايير 2-10-2

اجلـزء  يف املبـني N.2االختبار  باستخدامحتت هذه الرتبة  وحيدة فئة يف االشتعالاملادة الصلبة التلقائية  تصنف 
وفقــاً  ،بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري املتحــدةتوصــيات األمــم  مــن 4-1-3-33الثالــث، القســم الفرعــي 

 للجدول التايل:

 االشتعال: معايير تصنيف المواد الصلبة التلقائية 1-10-2 الجدول

 المعايير الفئة
 تالمسها مع اهلواء. مندقائق  5 خالليف املادة الصلبة  تشتعل 1

علـى و املقـدم.  شـكلالباالختبار على املـادة أو املخلـوط  إجراءينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة   :مالحظة
 الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه عنأو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف  تزويدقدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال إذاسبيل املثال، 
 .ديدالتصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجل اختبارأداءه يف  مادياً  يغّري  على األرجح

 معلومات الخطورة تبليغ 2-10-3

 ).4-1 (الفصـلم معلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفاملتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 : عناصر وسم المواد الصلبة التلقائية االشتعال2-10-2 الجدول

 1 الفئة 
 هلب الرمز
 خطر التنبيه كلمة
 تعرض للهواءال يشتعل فور الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-10-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردان امــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايريقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة بأن يَ شدويوصى ب
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 القرار منطق 2-10-4-1

 اجلـــــزء الثالـــــث، القســـــم هـــــو مبـــــني يف كمـــــا N.2صـــــلبة تلقائيـــــة االشـــــتعال، جتـــــرى طريقـــــة االختبـــــار  مـــــادة لتصـــــنيف 
نطــق وفقــاً مل التصــنيف. وحيــدد بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري توصــيات األمــم املتحــدةمــن  4-1-3-33 الفرعــي
 . 10-2 القرار

 بشأن المواد الصلبة التلقائية االشتعال  10-2القرار  نطقم

 التوجيه 2-10-4-2

اخلربة يف اإلنتاج أو املناولة أن املادة ال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف للمواد الصلبة التلقائية االشتعال عندما توضح  
درجـة  أو املخلوط ال يشتعالن تلقائياً عند التالمس مع اهلواء يف درجات احلرارة العادية (أي أن املادة أو املخلوط معروفـان باالسـتقرار عنـد

 احلرارة العادية لفرتات طويلة (أيام)).

 دقائق من تعرضها للهواء؟ 5هل تشتعل يف خالل 

 املادة/املخلوط يف شكل مادة صلبة

 1الفئة 

 
 خطر

 نعم

 

 

 ال تصنف

 ال
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 11-2 الفصل
 الذاتية التسخينوالمخاليط  المواد

 تعريف 2-11-1

، خبـــالف الســوائل واملـــواد الصــلبة التلقائيـــة أو ســائلة هــي مـــواد أو خمــاليط صـــلبة التســـخنيأو املخـــاليط الذاتيــة  املــواد 
هــذه املـــواد أو املخــاليط عـــن املـــواد أو  وختتلـــفمعرضـــة عــن طريـــق التفاعــل مـــع اهلــواء وبـــدون تزويـــد بالطاقــة، للتســـخني الــذايت؛  االشــتعال،

 .أيام) أوتشتعل إال يف الكميات الكبرية (كيلوغرامات) وبعد فرتات طويلة من الزمن (ساعات  الئية االشتعال يف أ�ا املخاليط التلقا

إن التســـخني الـــذايت ملـــادة أو خملـــوط هـــو عمليـــة ينـــتج عنهـــا حـــرارة نتيجـــة التفاعـــل التـــدرجيي للمـــادة أو املخلـــوط مـــع  :مالحظة
إنتاج احلرارة يتجاوز معدل فقدان احلرارة، سرتتفع درجة حرارة املادة أو املخلوط مما قد يؤدي، بعد األكسجني (يف اهلواء). وإذا كان معدل 
 فرتة حث، إىل اشتعال ذايت أو احرتاق.

 التصنيف معايير 2-11-2

كانــت يف االختبــارات الــيت جتــرى وفقــًا   إذايف هــذه الرتبــة  التســخني ذاتيــة مــوادكتصــنف املــواد أو املخــاليط   2-11-2-1
، اجلـزء الثالـث، القسـم دليـل االختبـارات واملعـايري ،بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة املتحـدةتوصيات األمم لطريقة االختبار املبينة يف 

 :6-1-3-33الفرعي 

 س؛°140مم عند  25 هاطول ضلع مكعبةنة باستخدام عيّ  إجيابيةنتيجة  عطيت (أ)

س °140مــم عنــد درجــة  100 هاطــول ضــلعيف اختبــار تســتخدم فيــه عينــة مكعبــة  إجيابيــةنتيجــة  تعطــي (ب)
من املقرر  وكانس، °120 عندمم  100 هاطول ضلعة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة يونتيجة سلب

 ؛ةمكعب أمتار 3تعبئة املادة أو املخلوط يف عبوات يتجاوز حجمها 

س ونتيجـة °140مـم عنـد  100 هاطـول ضـلعتبـار تسـتخدم فيـه عينـة مكعبـة يف اخ إجيابيـةنتيجـة  تعطي (ج)
مـن املقـرر تعبئـة  كـانس، و °100مـم عنـد  100 هاطول ضـلعة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة يسلب

 ؛لرتاً  450حجمها  يتجاوزاملادة أو املخلوط يف عبوات 

نتيجـة و س °140مـم عنـد  100 هاطـول ضـلعيف اختبـار تسـتخدم فيـه عينـه مكعبـة  إجيابيـةنتيجـة  تعطي (د)
 س.°100مم عند  100 هاطول ضلعباستخدام عينة مكعبة  إجيابية

هذه الرتبة إذا كانت النتيجة تستويف املعـايري املبينـة يف  حتت نيتالتسخني يف إحدى فئ الذاتيةتصنف املواد واملخاليط  2-11-2-2
توصيات األمم من  6-1-3-33 اجلزء الثالث، القسم الفرعي يف املبينة N.4االختبار  لطريقةوفقاً  يف اختبار جيرى ،1-11-2اجلدول 
 .بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري املتحدة
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 التسخين: معايير لتصنيف المواد والمخاليط الذاتية 1-11-2 الجدول

 المعايير الفئة
 س140oعند مم  25 هاطول ضلعفيه عينة مكعبة  تستخدمموجبة يف اختبار  نتيجةتعطي  1
نتيجــة تعطــي س و 140oمــم عنــد  100 هاطــول ضــلعفيــه عينــة مكعبــة  تســتخدميف اختبــار  إجيابيــة نتيجــةتعطـي  (أ) 2

املــادة  مــن املقــرر تعبئــة وكــانس، 140oمــم عنــد  25 هاطــول ضــلعفيــه عينــة مكعبــة  تســتخدمة يف اختبــار يســلب
  ؛3م 3عبوات يزيد حجمها على  يفاملخلوط  أو

نتيجـة تعطي س و 140oمم عند  100 هاطول ضلعاختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  يف إجيابية نتيجةتعطي أو  (ب)
نتيجـة موجبـة يف اختبـار تعطـي س و 140oمـم عنـد  25 هاطـول ضـلعتستخدم فيه عينة مكعبة  اختبارة يف يسلب

 يفاملــادة أو املخلــوط  مــن املقــرر تعبئــة كــانو س، 120o مــم عنــد 100 طــول ضــلعهافيــه عينــة مكعبــة  تســتخدم
 ؛ لرتاً  450عبوات يزيد حجمها على 

ة يس ونتيجـة سـلب140oمم عند  100 هاطول ضلعيف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة  إجيابيةنتيجة تعطي أو  (ج)
اختبــــار  يفنتيجـــة موجبـــة تعطــــي و س 140oمـــم عنـــد  25 هاطـــول ضــــلعاختبـــار تســـتخدم فيـــه عينــــة مكعبـــة  يف

 س.°100مم عند  100 هاطول ضلعتستخدم فيه عينة مكعبة 

 علـىو  املقـدم. بالشـكلالصلبة إجراء االختبار على املـادة أو املخلـوط  املخاليطينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو  : 1 مالحظةال
فيزيائي خمتلف عن الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه  شكلأو النقل يف  تزويدسبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال

 .اجلديدأداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل  كبريةبدرجة   مادياً  يغري على األرجح

. 3م 27حبجــم  س لعينــة مكعبــة°50النبــايت وهــي  للفحــمدرجــة حــرارة االشــتعال الـذايت  أســاس املعــايري علــى وضـعت  :2 مالحظةال
تصــنف  وال يف رتبــة اخلطــورة هــذه. 3م 27حلجــم  س°50علــى  ا الــذايتدرجــة حــرارة اشــتعاهل تزيــدوينبغــي أال تصــنف املــواد واملخــاليط الــيت 

 هذه الرتبة. من  1يف الفئة  لرتاً  450 حلجمس °50املواد واملخاليط اليت تزيد درجة حرارة اشتعاهلا التلقائي على 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-11-3

 ).4-1 (الفصـلم معلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغ يفاملتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

 لمواد والمخاليط الذاتية التسخينا: عناصر وسم 2-11-2 الجدول

 2 الفئة 1 الفئة 
 هلب هلب الرمز
 حتذير خطر التنبيه كلمة
 النار يلتقطقد  ؛الكبرية الكمياتالتسخني يف  ذايت النار يلتقطقد  ؛التسخني ذايت الخطورة بيان

 التوجيهو  القرار نطقم 2-11-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال نطــقم ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدى بوصَ ويُ 
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 القرار نطقم 2-11-4-1

 6-1-3-33 اجلـزء الثالـث، القسـم الفرعـي هـو مبـني يف كمـا N.4ذاتية التسخني، جتـرى طريقـة االختبـار  مادة لتصنيف 
 .11-2نطق القرار وحيدد التصنيف وفقاً مل .بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري املتحدة األممتوصيات من 

 والمخاليط الذاتية التسخينبشأن المواد  11-2منطق القرار  
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 نعم

 

 ال

 نعم

 ال

 ؟3م 3هل عبواهتا أكرب من 

 ال

 لرتاً ؟ 450 حجم هل عبواهتا أكرب من

 نعم

 100 طـول ضـلعهاهل حيدث تسـخني ذايت خطـر لـدى اختبارهـا يف عينـة مكعبـة 
 ؟س°100مـم يف درجة حرارة 

 ال

 2الفئة 

 
 حتذير

 نعم

 ال

 2الفئة 

 نعم حتذير 

 2الفئة 

 
 حتذير

 نعم

 100 طـول ضـلعهاهل حيدث تسـخني ذايت خطـر لـدى اختبارهـا يف عينـة مكعبـة 
 ؟س°120مم يف درجة حرارة 

 25 طــول ضــلعهاهــل حيــدث تســخني ذايت خطــر لــدى اختبارهــا يف عينــة مكعبــة 
 ؟س°140مم يف درجة حرارة 

 100 طـول ضـلعهاتسـخني ذايت خطـر لـدى اختبارهـا يف عينـة مكعبـة  حيدثهل 
 ؟س°140مم يف درجة حرارة 

 املادة/املخلوط

  تصنف ال

  ال تصنف

 

 ال
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 التوجيه 2-11-4-2

ميكــن  حــص األويلالتســخني إذا كانــت نتــائج اختبــار الف الذاتيــةأو املخــاليط تطبيــق إجــراءات التصــنيف للمــواد  يلــزم 
 ما يلي: فحص األويلمن أمثلة اختبارات الو . مناسب تطبيق هامش أمان معربطها باختبار التصنيف 

اختبـار لتعيـني مواصـفات  طرائـق ,VDI guideline 2263, part 1, 1990) (Grewer)رويـر غفـرن  اختبـار (أ)
درجــة احلــرارة املرجعيــة حلجــم  علــىدرجــة كلفــن  80تزيــد مبقــدار  بــدءمــع درجــة حــرارة  )غبــارأمــان ال
 لرت؛ 1مقداره 

درجــة  علــى لفــنك  درجــة 60درجــة حــرارة بــدء تزيــد مبقـدار  مـع الفحــص األويل للمســاحيق الســائبة اختبـار (ب)
 Gibson, N. Harper, D. J., Rogers, R. Evaluation of the fire and( لـرت 1احلـرارة املرجعيـة حلجـم مقـداره 

explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress 4 (3), 181-189, 1985(. 
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12-2 لفصلا
 (قابلة لالشتعال) التي تطلق غازات لهوبةوالمخاليط  المواد

 لماءامع  سمتاللاب

تعريف 2-12-1

 املاءهي مواد صلبة أو سائلة معرضة نتيجة التفاعل مع  هلوبة بالتالمس مع املاء غازاتأو املخاليط اليت تطلق  املواد
 خطرة. بكمياتأو تطلق غازات هلوبة  أو تطلق غازات هلوبة تلقائياً اً ألن تصبح هلوبة تلقائي

تصنيفال معايير 2-12-2

مـع املــاء غـازات هلوبــة يف واحـدة مـن ثــالث فئـات حتــت هـذه الرتبــة،  بتالمسـهااملـواد أو املخــاليط الـيت تطلــق  تصـنف
بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة،  املتحــدة األمــمتوصــيات مــن  4-1-4-33 اجلــزء الثالــث، القســم الفرعــي يف املبــني N.5 االختبــارباســتخدام 

 للجدول التايل:، وفقاً دليل االختبارات واملعايري

 مع الماء بالتالمس لهوبة غازات: معايير تصنيف المواد والمخاليط التي تطلق 1-12-2 الجدول

 المعايير الفئة
االشــتعال  إىلميــل الغــاز املنطلــق  بقــوة مــع املــاء عنــد درجــات احلــرارة العاديــة وتظهــر عمومــاً  تتفاعــلمــواد أو خمــاليط  أي 1

يسـاوي اللهـوب ون معدل انطالق الغاز يك حبيث العاديةالتلقائي، أو اليت تتفاعل بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة 
 .دقيقة واحدةأي كغ من املادة يف   1لرتات لكل  10أو يزيد على 

كــون أقصــى معــدل النطــالق الغــاز ي حبيــثبســهولة مــع املــاء عنــد درجــات احلــرارة العاديــة  تتفاعــلمــواد أو خمــاليط  أي 2
 .1كغ من املادة يف الساعة، وال تستويف معايري الفئة   1لكل  لرتاً  20يزيد على  أويساوي اللهوب 

اللهوب كون أقصى معدل النطالق الغاز ي حبيثببطء مع املاء عند درجات احلرارة العادية  تتفاعلمواد أو خماليط  أي 3
 .2 والفئة 1املادة يف الساعة، وال تستويف معايري الفئة  كغ من  1لرت واحد لكل  أكرب من

غازات هلوبة إذا حدث اشتعال تلقائي يف أي خطوة من ك املاءمع  بالتالمستصنف املادة أو املخلوط كمادة تطلق  : 1 مالحظةال
 االختبار. إجراء خطوات

 علـىو املقـدم.  شـكلالبالصلبة إجراء االختبار على املـادة أو املخلـوط  املخاليطينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو   :2 مالحظةال
عن الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنـه  تلففيزيائي خم شكلأو النقل يف  التزويدسبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض 

 ديد.اجلأداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف الشكل  كبريةيغري بدرجة   على األرجح

معلومات الخطورة تبليغ 2-12-3

 ).4-1 (الفصـل ممعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغيف املتعلقـة باشـرتاطات الوسـم  واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد
التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  والرســـومأمثلـــة للبيانـــات التحذيريـــة  3مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  جـــداول 1ويتضـــمن املرفـــق 

 استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة.

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



106 

 مع الماء بالتالمس لهوبة غازاتلمواد والمخاليط التي تطلق ا: عناصر وسم 2-12-2 الجدول

 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة
 هلب هلب هلب الرمز
 حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
غازات هلوبة  املاءعند التالمس مع  تطلق الخطورة بيان

 قد تشتعل تلقائياً 
 املاءالتالمس مع عند  تطلق

 هلوبةغازات 
 املاءالتالمس مع عند  تطلق

 هلوبةغازات 

التوجيهالقرار و  منطق 2-12-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــ، ولكنهاملنســقمــن نظــام التصــنيف  جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 منطق القرار 2-12-4-1

اجلـزء الثالـث،  هـو مبـني يف كمـا N.5االختبـار  جيـرىالتالمس مـع املـاء بـمادة أو خملوط يطلق غازات هلوبة  لتصنيف
وحيـدد التصـنيف وفقـاً  .واملعـايرياألمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، دليـل االختبـارات  توصـيات مـن 4-1-4-33القسم الفرعـي 

 .12-2 نطق القرارمل
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 بشأن المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوبة بالتالمس مع الماء 12-2منطق القرار 

 التوجيه 2-12-4-2

 يف احلاالت التالية: الرتبةتطبق إجراءات التصنيف يف هذه  ال

 فلزات؛ أشباهفلزات أو على  يالرتكيب الكيميائي للمادة أو املخلوط ال حيتو  كان إذا (أ)

إذا   علــى ســبيل املثــاليتفــاعالن مــع املــاء،  الخــربة اإلنتــاج أو املناولــة أن املــادة أو املخلــوط  ظهــرتأ إذاأو  (ب)
 باملاء؛ع يف وجود املاء أو تغسل كانت املادة تصنَّ 

 .مستقرخملوط  لتكوينكانت املادة أو املخلوط معروفني بأ�ما يذوبان يف املاء   إذاأو  (ج)

التالمس مع املـاء عنـد درجـات احلـرارة العاديـة حبيـث عند هل تتفاعل ببطء 
يف  املــادة لكــل كــغ مــن لــرت 1>يكــون أقصــى معــدل إلطــالق الغــاز اللهــوب 

 ؟الساعة

الــتالمس مــع املــاء عنــد درجــات احلــرارة العاديــة وتظهــر عنــد هــل تتفاعــل بقــوة 
أو هـل تتفاعـل بسـهولة مـع  عموماً ميًال إىل االشتعال التلقـائي للغـاز املنطلـق،

 ≥ املاء عند درجات احلرارة العادية حبيث يكـون معـدل انطـالق الغـاز اللهـوب
 لرتات لكل كغ من املادة يف أي دقيقة واحدة؟ 10

ال يصنف

1الفئة 

خطر

3الفئة 

حتذير

ال

املادة/املخلوط

الـــتالمس مـــع املـــاء عنـــد درجـــات احلـــرارة العاديـــة عنـــد هـــل تتفاعـــل بســـهولة 
لـرتاً لكـل كـغ مـن  20 ≥حبيث يكون أقصى معدل النطالق الغـاز اللهـوب 

 املادة يف الساعة؟

نعم

 نعم

 ال

2الفئة 

خطر
نعم

 ال
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 13-2 الفصل
 دةالمؤكسِ  السوائل

 تعريف 2-13-1

مل يكن هو نفسه قابًال لالحرتاق بالضرورة، قد يسبب أو يسهم، عن طريق إطالق وإن  ،هو سائل داملؤكسِ  السائل 
 األكسجني عموماً، يف احرتاق مادة أخرى.

 التصنيف معايير 2-13-2

يف اجلــزء الثالــث،  املبــني O.2يف إحــدى ثــالث فئــات حتــت هــذه الرتبــة باســتخدام االختبــار  املؤكِســدالســائل  يصــنف 
 وفقاً للجدول التايل: ،اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري البضائعاألمم املتحدة بشأن نقل  توصياتمن  2-4-34القسم الفرعي 

 المؤكِسدة: معايير تصنيف السوائل 1-13-2 الجدول

 المعايير الفئة
 متوســط يكــونأو  ؛1:1املــادة (أو املخلــوط) مــع الســليلوز بنســبة وزنيــة اختبــار يف  تلقائيــاً  تشــتعلمــواد أو خمــاليط  أي 1

مــع  1:1 وزنيــة يف خملــوط بنســبة نظــريه للمــادة مــع الســليولوز أقــل مــن 1:1بنســبة وزنيــة ارتفــاع الضــغط ملخلــوط  زمــن
 يف املائة والسليولوز؛  50محض البريوكلوريك برتكيز بنسبة 

ارتفاع الضغط زمن متوسط  أن 1:1ملادة (أو املخلوط) مع السليلوز بنسبة وزنية ااختبار  يف ظهرمواد أو خماليط ت أي 2
يف املائة  40 مع حملول مائي من كلورات الصوديوم برتكيز بنسبة 1:1 بنسبة وزنية يساوي أو أقل من نظريه يف خملوط

 ؛1والسليولوز، وال تستويف معايري الفئة 
ارتفاع الضغط زمن متوسط أن  1:1ملادة (أو املخلوط) مع السليلوز بنسبة وزنية ااختبار  يف ظهرمواد أو خماليط ت أي 3

يف املائـة والسـليولوز؛ وال  65مـع حملـول مـائي مـن محـض النيرتيـك بنسـبة  1:1 بنسـبة وزنيـةيساوي أو أقل مـن نظـريه 
 . 2أو الفئة  1تستويف معايري الفئة 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-13-3

 ).4-1 (الفصـل ممعلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغيف باشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3جـــداول مـــوجزة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  1ويتضـــمن املرفـــق 

 .املختصةاستخدامها حيثما تسمح هبا السلطة 

 : عناصر وسم السوائل المؤكِسدة2-13-2 الجدول

 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة 
 دائرةفوق  هلب دائرةفوق  هلب دائرةفوق  هلب الرمز
 حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
عامل  ؛اً انفجار أو  اً يسبب حريق قد الخطورة بيان

 مؤكِسد قوي
 عامل ؛يؤجج النار قد

 مؤكِسد
عامل  ؛يؤجج النار قد

 مؤكِسد
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 التوجيهو  نطق القرارم 2-13-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك يــردانا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدى بوصَ ويُ 

 القرار نطقم 2-13-4-1

مـــن  2-4-34 الفرعـــي القســـم كمـــا هـــو مبـــني يف اجلـــزء الثالـــث، O.2 الســـائل املؤكِســـد جيـــرى االختبـــار لتصـــنيف 
 .13-2 نطق القرار. وحيدد التصنيف وفقاً ملدليل االختبارات واملعايري اخلطرة،األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  توصيات

 بشأن السوائل المؤكِسدة 13-2منطق القرار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مـــن املـــادة (أو املخلـــوط) مـــع الســـليلوز  1:1بنســـبة وزنيـــة  عينـــة خمتـــربةظهـــر تُ هـــل 
 (مانومرتي)؟ ضغط كيلوباسكال  2070 ≥ارتفاعاً يف الضغط 

الســليلوز متوســط مــن املــادة (أو املخلــوط) مــع  1:1بنســبة وزنيــة  عينــة خمتــربةظهــر تُ هــل 
مـع حملـول  1:1ة زمن ارتفاع يف الضغط يسـاوي أو أقـل مـن نظـريه يف خملـوط بنسـبة وزنيـ

 يف املائة والسليلوز؟ 65مائي من محض النرتيك برتكيز بنسبة 

 1الفئة 

 
 خطر

 3الفئة 

 
 حتذير

 ال

 املادة/املخلوط يف شكل سائل

من املادة (أو املخلوط) مع السـليلوز تلقائيـاً  1:1بنسبة وزنية  ةخمترب عينة شتعل تهل 
 1:1أو يظهر متوسـط زمـن ارتفـاع يف الضـغط أقـل مـن نظـريه يف خملـوط بنسـبة وزنيـة 

 يف املائة والسليلوز؟ 50مع محض البريوكلوريك برتكيز بنسبة 

 ال

 

 نعم

 2الفئة 

 
 خطر

 ال

 ال يصنف

مـن املـادة (أو املخلـوط) والسـليلوز متوسـط زمـن  1:1بنسـبة وزنيـة  خمتـربةعينة ظهر تُ هل 
مـع حمـول مـائي  1:1ارتفاع يف الضغط يساوي أو أقل مـن نظـريه يف خملـوط بنسـبة وزنيـة 

 يف املائة والسليلوز؟ 40من كلورات الصوديوم برتكيز بنسبة 
 ال

 نعم

 نعم

 ال يصنف

 نعم
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 التوجيه 2-13-4-2

آخـر يف النظـر يف  إضـافياً  تظهـر أ�ـا مـواد مؤكسـدة عـامالً  اليتاخلربة يف مناولة املواد واملخاليط واستخدامها  متثل 2-13-4-2-1
 األسبقية على اخلربة املعروفة القائملرأي ل يكونحالة التعارض بني نتائج االختبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن  ويفالتصنيف يف هذه الرتبة. 
 على نتائج االختبارات.

ـــدويف بعـــض احلـــاالت، قـــد  2-13-4-2-2 )، بســـبب تفـــاعالت  أو ضـــعيفاً  يف الضـــغط (شـــديداً  املـــواد أو املخـــاليط ارتفاعـــاً  توّل
جلـزء الثالـث، ا قـد يلـزم إعـادة االختبـار املبـني يف احلـاالت،األكسدة اليت تتصف هبا املادة أو املخلـوط. ويف هـذه  خلواصغري مميزة  كيميائية

مثل مادة خاملة  استخداممع  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري توصيات األمم املتحدةمن  2-4-34القسم الفرعي 
 التفاعل. طبيعةمن السليلوز هبدف استيضاح  بدالً  ،(Kieselguhr)الدياتوميت 

 أو املخاليط العضوية يف احلاالت التالية: للموادوال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة  2-13-4-2-3

 وجود أكسجني أو فلور أو كلور يف املادة أو املخلوط؛  دمع (أ)

بكربـون  مرتبطـة كيميائيـاً  العناصـريف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلـور وتكـون هـذه  يوجدأو  (ب)
 دروجني فقط.يأو ه

ذرات علـــى املخـــاليط غـــري العضـــوية إذا مل تكـــن حتتـــوي  أوال تطبـــق إجـــراءات التصـــنيف يف هـــذه الرتبـــة للمـــواد  2-13-4-2-4
 أكسجني أو هالوجني.
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 14-2 لفصلا
 دةالصلبة المؤكسِ  المواد

 تعريف 2-14-1

قد تسبب أو تسهم، عـن  ،قابلة لالحرتاق بالضرورة هي نفسها تكن، وإن مل صلبةهي مادة  الصلبة املؤكسدة املادة 
 يف احرتاق مادة أخرى. ،األكسجني عموماً إطالق  طريق

 تصنيفال معايير 2-14-2

اجلـزء الثالـث،  يف املبـني O.1فئـات حتـت هـذه الرتبـة باسـتخدام االختبـار  ثالثاملادة املؤكسدة يف واحدة من  فصنَّ تُ  
بشــأن نقــل  املتحــدةتوصــيات األمــم مــن  3-4-34 الفرعــي القســم، املبــني يف اجلــزء الثالــث O.3أو االختبــار  ،1-4-34القســم الفرعــي 

 وفقاً للجدول التايل: ،البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري

 : معايير تصنيف المواد الصلبة المؤكِسدة1-14-2 الجدول

 O.3المعاييـر التي تستخدم االختبار  O.1المعاييـر التي تستخدم االختبار  الفئة
أي مواد أو خماليط ُتظهر عندما توجد يف عينة خمتربة بنسبة  1

مـــــن املـــــادة/املخلوط مـــــع الســـــليلوز  1:1أو  1:4 )وزنيـــــة(
 )وزنية(متوسط زمن احرتاق أقل من نظريه يف خملوط بنسبة 

 مع برومات البوتاسيوم والسليلوز. 2:3

أي مــواد أو خمــاليط ُتظهـــر عنــدما توجــد يف عينـــة خمتــربة بنســـبة 
من املادة/املخلوط مع السليلوز متوسط  1:1أو  1:4 )وزنية(

 1:3 )وزنيــة(رب مــن نظــريه يف خملــوط بنســبة معــدل احــرتاق أكــ
 مع أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز.

أي مواد أو خماليط ُتظهر عندما توجد يف عينة خمتربة بنسبة  2
مـــــن املـــــادة/املخلوط مـــــع الســـــليلوز  1:1أو  1:4 )وزنيـــــة(

متوســط زمــن احــرتاق يســاوي أو أقــل مــن نظــريه يف خملــوط 
مـــــع برومـــــات البوتاســـــيوم والســـــليلوز  3:2 )وزنيـــــة(بنســـــبة 

 .1تستويف معايري الفئة  وال

أي مــواد أو خمــاليط ُتظهـــر عنــدما توجــد يف عينـــة خمتــربة بنســـبة 
من املادة/املخلوط مع السليلوز متوسط  1:1أو  1:4 )وزنية(

معــــدل احــــرتاق يســــاوي أو أكــــرب مــــن نظــــريه يف خملــــوط بنســــبة 
لفـــــوقي والســـــليلوز وال مـــــع أكســـــيد الكالســـــيوم ا 1:1 )وزنيـــــة(

 .1تستويف معايري الفئة 
أي مواد أو خماليط ُتظهر عندما توجد يف عينة خمتربة بنسبة  3

مـــــن املـــــادة/املخلوط مـــــع الســـــليلوز  1:1أو  1:4 )وزنيـــــة(
متوســط زمــن احــرتاق يســاوي أو أقــل مــن نظــريه يف خملــوط 

مـــــــع برومـــــــات البوتاســـــــيوم والســـــــليلوز  7:3بنســـــــبة وزنيـــــــة 
 .2والفئة  1معايري الفئة  تستويف وال

أي مــواد أو خمــاليط ُتظهـــر عنــدما توجــد يف عينـــة خمتــربة بنســـبة 
من املادة/املخلوط مع السليلوز متوسط  1:1أو  1:4 )وزنية(

معــــدل احــــرتاق يســــاوي أو أكــــرب مــــن نظــــريه يف خملــــوط بنســــبة 
مــــــــع أكســــــــيد الكالســــــــيوم الفــــــــوقي والســــــــليلوز  2:1 )وزنيــــــــة(

 .2والفئة  1الفئة تستويف معايري  وال

ميكن أيضاً أن تظهر بعـض املـواد الصـلبة املؤكسـدة خطـورة انفجـار حتـت ظـروف معينـة (كـأن ختـزَّن بكميـات كبـرية).   :1 مالحظةال
وعلى سبيل املثال، ميكن أن تؤدي بعض أنواع نرتات األمونيوم إىل خطـورة انفجـار حتـت ظـروف قصـوى وميكـن اسـتخدام اختبــار "مقاومـة 

) لتقييم هذا اخلطر. وينبغي إدراج تعليقـات مناسـبة 5، القسم 2التذييل ، )1(املدونة الدولية املتعلقة بالشحنات الصلبة السائبةاالنفجار" (
 يف صحيفـة بيانات السالمة.

____________________ 

  ، املنظمة البحرية الدولية.ت الصلبة السائبةاملدونة الدولية املتعلقة بالشحنا )1(
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املقدم  شكلالبإجراء االختبار على املادة أو املخلوط  املؤكسدةينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة  :2 مالحظةال
عن الشكل الذي مت اختبـاره،  تلفخمأو النقل يف شكل فيزيائي  تزويدإذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال املثال،على سبيل و . به

 .ديدادة أو املخلوط يف الشكل اجلاختبار التصنيف، وجب اختبار امل يفيغري بدرجة كبرية أداءه  على األرجحويعترب أنه 

 معلومات الخطورة تبليغ 2-14-3

 ).4-1 (الفصـلم معلومـات اخلطـورة: الوسـ تبليـغيف باشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3ة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق مـــوجز جـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 لمواد الصلبة المؤكِسـدةاوسم  : عناصر2-14-2 الجدول

 3 الفئة 2 الفئة 1 الفئة 
 فوق دائرة هلب فوق دائرة هلب فوق دائرة هلب الرمز
 حتذير خطر خطر التنبيه كلمة
 االنفجار؛يسبب احلريق أو  قد الخطورة بيان

 د قويمؤكسِ عامل 
 يؤجج النار؛ قد

 ؤكِسدعامل م
 يؤجج النار؛ قد

 مؤكِسدعامل 

 التوجيهالقرار و  نطقم 2-14-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك دانر يــا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  يــانالتال توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .نطق القرارقبل وأثناء استخدام م املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب

 القرار منطق 2-14-4-1

 O.3، أو االختبــار 1-4-34الفرعـي  القسـماجلـزء الثالـث،  املبــني يف O.1 السـائل املؤكِسـد جيـرى االختبـار لتصـنيف 
. وحيدد دليل االختبارات واملعايري اخلطرة،األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  توصياتمن  3-4-34 الفرعي القسم، املبني يف اجلزء الثالث

 . 14-2 نطق القرارالتصنيف وفقاً مل
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 بشأن المواد الصلبة المؤكِسدة 14-2منطق القرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلوط مع السليلوز؟املمن املادة/ 1:1أو  1:4أو حترتق عينة خمتربة بنسبة وزنية  تشتعلهل 

خلوط مـع السـليلوز متوسـط املمـن املـادة/ 1:1أو  1:4عينة خمتربة بنسـبة وزنيـة هل تظهر 
مـــع  7:3زمـــن احـــرتاق أقـــل أو مســـاو ملتوســـط زمـــن احـــرتاق املـــادة/املخلوط بنســـبة وزنيـــة 

 برومات البوتاسيوم والسليلوز؟
 أو

مــــع  2:1أكــــرب أو مســـاوية ملتوســــط احـــرتاق خملــــوط بنســـبة وزنيــــة  احـــرتاقمتوســـط نســــبة 
 الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟أكسيد 

 1الفئة

   
 خطر

 نعم

 3 الفئة

   
 حتذير

 ال

 املادة/املخلوط يف شكل صلب

خلوط مــع الســليلوز متوســط املمــن املــادة/ 1:1أو  1:4هــل تظهــر عينــة خمتــربة بنســبة وزنيــة 
برومـــات مــع  2:3زمــن احــرتاق أقــل مــن متوســط زمـــن احــرتاق املــادة/املخلوط بنســبة وزنيــة 

 البوتاسيوم والسليلوز؟
 أو

مــــع أكســــيد  1:1متوســــط نســــبة احــــرتاق أكــــرب مــــن متوســــط احــــرتاق خملــــوط بنســــبة وزنيــــة 
 الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟

 ال

 نعم

 نعم

 2 الفئة

   
 ال خطر

 ال يصنف

متوسـط خلوط مـع السـليلوز املمـن املـادة/ 1:1أو  1:4بنسـبة وزنيـة  خمتـربةهـل تظهـر عينـة 
مـــع  3:2زمـــن احـــرتاق أقـــل أو مســـاٍو ملتوســـط زمـــن احـــرتاق املـــادة/املخلوط بنســـبة وزنيـــة 

 ؟برومات البوتاسيوم والسليلوز
 أو

مــــع  1:1متوســــط نســــبة احــــرتاق أكــــرب أو مســــاوية ملتوســــط احــــرتاق خملــــوط بنســــبة وزنيــــة 
 أكسيد الكالسيوم الفوقي والسليلوز؟

 ال

 نعم

 ال يصنف

 نعم
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 التوجيه 2-14-4-2

آخــر يف النظـــر يف  إضــافياً  تظهـــر أ�ــا مــواد مؤكســدة عــامالً  الــيتاخلــربة يف مناولــة املــواد واملخــاليط واســتخدامها  لمتثـِّـ 2-14-4-2-1
 األسبقية على اخلربة املعروفة القائملرأي ل يكونحالة التعارض بني نتائج االختبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن  ويفالتصنيف يف هذه الرتبة. 
 على نتائج االختبارات.

أو املخاليط العضوية يف احلاالت التالية: للموادوال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة  2-14-4-2-2

وجود أكسجني أو فلور أو كلور يف املادة أو املخلوط؛  عدم (أ)

بكربـون أو  العناصـر مرتبطـة كيميائيـاً  هذهيف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلور وتكون  يوجدأو  (ب)
 دروجني فقط.يه

وي ذرات أكسجني أو هالوجني.ـاملخاليط غري العضوية إذا مل تكن حت أوال تطبق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة للمواد  2-14-4-2-3
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15-2 الفصل

 العضوية (البيروكسيدات) الفوقية األكاسيد

 تعريف 2-15-1

الرتكيـــب الثنـــائيعلـــى أو صـــلبة حتتـــوي  ســـائلة عضـــوية هـــي مـــواد ) العضـــويةبريوكســـيداتالفوقيـــة (ال األكاســيد 2-15-1-1
دروجني. ويشـمل يـيت هة أو بذرّ استبدلت فيها جمموعات عضوية بذرّ  دروجني،ياهلتعترب مشتقات لفوق أكسيد  وقد -أ-أ- التكافؤ

، حرارياً  ةمستقر خماليط غري  أواألكاسيد الفوقية العضوية (املخاليط). واألكاسيد الفوقية العضوية هي مواد  تركيباتاملصطلح كذلك 
 تسم بواحدة أو أكثر من اخلواص التالية:إىل ذلك، قد ت وباإلضافةقد حيدث هلا حتلل ذايت التسارع طارد للحرارة. 

 عرضة للتحلل االنفجاري؛ تكون (أ)

 بسرعة؛ حترتق (ب)

 الحتكاك؛أو الصدم لحساسة  تكون (ج)

 مع مواد أخرى. بصورة خطرية تتفاعل (د)

إذا كانت الرتكيبة عرضة يف االختبـار املعملـي لالنفجـار، أو انفجارية خواصله ويعترب أن األكسيد الفوقي العضوي  2-15-1-2
 إظهار تأثري عنيف يف ظروف االحتباس. أو ،االحرتاق بسرعة

تصنيفال معايير 2-15-2

يشتمل على:مل  إذاعضوي يف هذه الرتبة  فوقيينظر يف تصنيف أي أكسيد  2-15-2-1

 على من األكاسيد الفوقية العضوية عندما حتتوي املتاحمن األكسجني يف املائة  1.0ال يزيد على  ما (أ)
 ؛اهلدروجني بريوكسيدمن يف املائة  1.0يزيد على  ال ما

 علـى من األكاسـيد الفوقيـة العضـوية عنـدما حتتـوي املتاحمن األكسجني يف املائة  0.5ال يزيد على  ماأو  (ب)
 اهلدروجني. بريوكسيدمن يف املائة  7.0ولكن ليس أكثر من يف املائة  1.0أكثر من 

حيســــــب احملتــــــوى املتــــــاح مــــــن األكســــــجني (يف املائــــــة) يف خملــــــوط األكاســــــيد الفوقيــــــة العضــــــوية مــــــن  : مالحظة
 التالية: املعادلة

 :حيث
ni = ) عدد جمموعات األكسجني الفوقيperoxygen األكسيد الفوقي العضوي ) يف جزيءi ؛ 
ci = (الوزين يف املائة) لألكسيد الفوقي العضوي الرتكيز i؛ 

mi =  لألكسيد الفوقي العضويالوزن اجلزيئي i. 

∑ 






 ×
×

n

i i

ii

m
cn16
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وفقــًا الرتبــة،هــذه  حتــتألــف إىل زاي"  األنــواع" مــناألكاســيد الفوقيــة العضــوية يف واحــدة مــن ســبع فئــات  تصــنفو  2-15-2-2
 للمبادئ التالية:

عضـوي  كأكسـيد فـوقييصنف  ،أن ينفجر أو حيرتق بسرعة، وهو معبأ، ميكن يعضو  أكسيد فوقي أي (أ)
 ؛من النوع ألف

حلدوث ، لكنه عرضه وهو معبأ ينفجر أو حيرتق بسرعة، والانفجارية  خواصه ـأكسيد فوقي عضوي ل أي (ب)
 ؛عضوي من النوع باء أكسيد فوقيك، يصنف يف ذلك الطردانفجار حراري 

وهو  اً لوطخمأو  كان  مادة ال ميكن أن ينفجر أو حيرتق عندماانفجارية  خواصه ـأكسيد فوقي عضوي ل أي (ج)
 ؛جيم أكسيد فوقي عضوي من النوعك يصنفحلدوث انفجار حراري،  معبأ أو يكون عرضة

 املعملي: االختبارأكسيد فوقي عضوي إذا كان يف  أي (د)

يف ظروف االحتباس؛  تسخينهعند  عنيفاً  ظهر تأثرياً ، وال حيرتق بسرعة، وال يُ جزئياً  ينفجر '1'

يف ظروف االحتباس؛  هتسخينعند  عنيفاً  ظهر تأثرياً حيرتق ببطء، وال يُ و ، ينفجر مطلقاً  الأو  '2'

 ظروف االحتباس؛ يفعند تسخينه  متوسطاً  ظهر تأثرياً ، ويُ ينفجر وال حيرتق مطلقاً  الأو   '3'

 ؛أكسيد فوقي عضوي من النوع دالك يصنف

أو  ضـعيفاً  ، ويظهر تأثرياً وال حيرتق مطلقاً  ينفجرأكسيد فوقي عضوي إذا كان يف االختبار املعملي ال  أي )ه(
 ؛هاءالنوع  أكسيد فوقي عضوي منكيصنف  ،ظروف االحتباس يف هعند تسخينأثر ال يت

حيـــرتق  ، والحـــال وضـــعه يف فجـــوةيف  ينفجـــرد فـــوقي عضـــوي إذا كـــان يف االختبـــار املعملـــي ال ـأكسيـــ أي (و)
تســخينه يف ظــروف االحتبــاس ولــيس لــه ســوى قــوة  عنــدتــأثر يظهــر ســوى تــأثري ضــعيف أو ال وال يُ  مطلقــاً 

 ؛النوع واو أكسيد فوقي عضوي منك يصنف ،انفجارية ضعيفة أو بال قوة انفجارية

حيـــرتق  ، والحـــال وضـــعه يف فجـــوةيف  ينفجـــرأكســـيد فـــوقي عضـــوي إذا كـــان يف االختبـــار املعملـــي ال  أي (ز)
ظهــر أي قــوة انفجاريــة، شــريطة أن يكــون وال يُ  االحتبـاسعنــد تســخينه يف ظــروف  ظهــر تــأثرياً ، وال يُ مطلقـاً 
كــغ)، ويف حالـــة   50زنــة  يف طــرد س أو أعلــى°60الـــذايت التســارع  التحلــل(درجــة حــرارة  حراريــاً  اً مســتقر 

س لنــزع احلساســية، يصـــنف °150 عــنتقــل  التســتخدم مــادة ختفيــف درجــة غليا�ــا  الســائلة،املخــاليط 
أو إذا  حراريــاً  اً مســتقر فــوقي العضــوي اليكــن األكســيد  ملوإذا  .أكســيد فــوقي عضــوي مــن النــوع زايك

أكسيد فوقي عضوي كس، يصنف °150غليا�ا أقل من  درجةاستخدمت لنزع احلساسية مادة ختفيف 
 .من النوع واو

الـــيت تنتمـــي إىل رتـــب اخلطـــورة  هخواصـــ دراســـة ينبغـــي لكـــنمعلومـــات اخلطـــورة، تبليـــغ النـــوع زاي ليســـت لـــه عناصـــر  : 1 مالحظةال
 األخرى.

 النظم. مجيع يف قد ال يكون التصنيف ألف إىل زاي ضرورياً  :2 مالحظةال
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 معايير ضبط درجة الحرارة 2-15-2-3

 جيب أن ختضع األكاسيد الفوقية العضوية التالية لنظام ضبط درجة احلرارة:

 س؛°50 ≤أنواع األكاسيد الفوقية العضوية باء وجيم اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع  (أ)

مـع  )1(نوع األكسيد الفوقي العضوي دال، الذي يظهر تأثرياً متوسطاً عنـد تسـخينه يف ظـروف االحتبـاسو  (ب)
يتــــأثر عنــــد تســــخينه حتــــت ظـــــروف  س أو يظهــــر تــــأثرياً ضــــعيفاً أو ال50º ≤درجــــة حتلــــل ذايت التســــارع 

س؛ °45 ≤االحتباس وتكون درجة حتللها الذايت التسارع 

 س.°45 ≤أنواع األكاسيد الفوقية العضوية هاء وواو، اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع و  (ج)

ئ يف اجلـزء الثـاين، وترد طرائق االختبار لتعيني درجة التحلـل الـذايت التسـارع واشـتقاق درجـات حـرارة الضـبط والطـوار 
. وُجيرى االختبار املختار بشـكل ميثـل الطـرد، توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريمن  28القسم 

 من حيث الوزن واملواد.

تبليغ معلومات الخطورة 2-15-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق  مـــوجزةجـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 العضوية: عناصر وسم األكاسيد الفوقية 1-15-2 الجدول

 (أ)زاي النوع هاء وواو النوعان ودال جيم النوعان باء النوع ألف النوع
 هلب هلب متفجرة وهلب قنبلة متفجرة قنبلة الرمز

توجد عناصر وسم  ال
لفئة اخلطورة  خمصصة

 هذه.
 حتذير خطر خطر خطر التنبيه كلمة
قد يسبب  التسخني الخطورة بيان

 االنفجار
قد يسبب  التسخني
 االنفجار أواحلريق 

قد يسبب  التسخني
 احلريق

قد يسبب  التسخني
 احلريق

 اخلطورة األخرى. برتباملتعلقة  خواصهخلطورة، ولكن ينبغي دراسة ا لتبليغ معلومات ختصص للنوع زاي عناصر ال (أ)

التوجيهالقرار و  منطق 2-15-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك انرديــا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرياملسؤول عن التصنيف بدراسة  الشخصة بأن يقوم شدوصى بويُ 

 القرار نطقم 2-15-4-1

مــن  يف اجلــزء الثــاين حســبما هــي مبينــةاالختبــارات ألــف إىل حــاء  جمموعــاتعضــوي جتــرى  يأكســيد فــوق لتصــنيف
 .15-2 نطق القرار. وحيدد التصنيف وفقاً ملدليل االختبارات واملعايري اخلطرة،األمم املتحدة بشأن نقل البضائع  توصيات

____________________ 

 على النحو الذي حتدده جمموعة االختبارات هاء املوصوفة يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثاين. )1(

Copyright © United Nations, 2015. All rights reserved



 

120 

 بشأن األكاسيد الفوقية العضوية 15-2القرار  منطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7املربع 
 االختبار هاء

 9املربع 
 االختبار هاء

 4املربع 
 االختبار جيم

 5املربع 
 االختبار جيم

 6ربع امل
 االختبار دال

 

 ال شيء 13-2

 12املربع 
 واو االختبار

 

 النوع هاء النوع دال النوع جيم النوع باء النوع زاي النوع واو النوع ألف

 3املربع 
 االختبار جيم

 ال 2-6 نعم 6-1

 متوسط 7-2
 ضعيف 7-3
 ال 7-4

7-1 
 عنيف

 نعم 10-1

 10ربع امل
 ختبار زايالا

 هل تنفجر ال 10-2
 وهي معبأة؟

 نعم، ببطء
 ال

3-1 
 نعم، بسرعة

 2املربع   
 االختبار باء

 هل ال 2-2
 معبأة؟ وهيتنفجر 

 ؟هل تنشر حريقاً 

 هل حترتق
بسرعة وهي 

 ؟معبأة
 ما هو

تأثري التسخني يف ظروف 
 االحتباس؟

 نعم 1-1

1-2 
 ً 

 ال 1-3
 ؟هل تنشر انفجاراً 

4-1 
 نعم، بسرعة

 املادة/املخلوط

 ال 11-2

12-1 
 ال ضعيفة

 ضعيفة 12-2

 ال شيء 12-3

 ضعيف 13-1

 قوهتاما هي 
 التفجريية؟

 ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف االحتباس؟

 

5-1 
 نعم، بسرعة

 نعم، ببطء 5-2

 ال 5-3

8-1 
 عنيف

 متوسط 8-2
 بطيء 8-3
 ال 8-4

 نعم، ببطء 4-2
 ال 4-3

 متوسط 9-2

9-1 
 عنيف

 ضعيف 9-3
 ال 9-4

 نعم 11-1

 11املربع 
 هل تعبأ

 400 >يف عبوات   
 أو لرتاً  450كغم أو 

 ينظر يف إعفائها؟  

 نعم 2-1

 8املربع 
 االختبار هاء

 ما هو
تأثري التسخني يف ظروف 

 االحتباس؟
 ما هو 

تأثري التسخني يف ظروف 
 االحتباس؟

 

3-2 
 ؟هل تنشر حريقاً  3-3

 ؟هل تنشر حريقاً 

 1املربع 
 االختبار ألف

 النوع زاي

 13املربع 
 االختبار هاء
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 التوجيه 2-15-4-2

الكيميـائي وحمتـوى املخلـوط مـن األكسـجني  تركيبهـاعلـى أسـاس  كـم تعريفهـاحب العضـوية األكاسيد الفوقية تصنف 2-15-4-2-1
 .)1-2-15-2دروجني (انظر ياملتاح وفوق أكسيد اهل

طرائـــق عـــن طريـــق االختبـــار املعملـــي. وتـــرد  العضـــوية احلامســـة لتصـــنيفهاوينبغـــي حتديـــد خـــواص األكاســـيد الفوقيـــة  2-15-4-2-2
 جمموعـات، اجلـزء الثـاين (، دليـل املعـايري واالختبـاراتبشأن نقل البضائع اخلطـرة توصيات األمم املتحدةيف  املناسبةاالختبار ومعايري التقييم 

 االختبارات ألف إىل حاء).

ألنـه  املعـني ألخطـر مكـون يف املخلـوط. غـري أنـه نظـراً  نفسـهيف النوع  العضوية قد تصنف خماليط األكاسيد الفوقية 2-15-4-2-3
 .للمخلوط التسارع، فإنه يلزم تعيني درجة حرارة التحلل الذايت حرارياً  اً استقرار أقل  خملوطاً  مكونان مستقران شكِّلميكن أن ي
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 16-2 الفصل

 للفلزات الةاألكّ  /المخاليطالمواد

 ريفتع 2-16-1

يف الفلـزات أو  تلفـاً ماديـاً  هي مواد أو خمـاليط حتـدث عـن طريـق الفعـل الكيميـائي للفلزاتالة أو املخاليط األكّ  املواد 
 .تدمرها حىت

 تصنيفال معايير 2-16-2

حتت هذه الرتبة، باستخدام االختبار املبني يف اجلزء الثالث،  وحيدةفئة  يفاملواد أو املخاليط األكالة للفلزات  فتصنَّ  
 :، وفقاً للجدول التايلبشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري توصيات األمم املتحدةمن  4-37 الفرعي القسم

 والمخاليط األكالة للفلزات لموادتصنيف ا: معايير 1-16-2 الجدول

 المعايير الفئة
يف  س°55عنــد درجــة حــرارة اختبــار  مــم ســنوياً  6.25واأللومنيــوم تتجــاوز  الفــوالذأســطح أي مــن كــل علــى أالت معــدل 1

 .حالة إجراء االختبار على املادتني

أو األلومنيـوم أن املـادة أو املخلـوط اخلاضـع لالختبـار مـادة/خملوط  الفـوالذعنـدما يشـري االختبـار األويل علـى أيٍّ مـن  مالحظة:
 أكال، ال يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز اآلخر.

 معلومات الخطورة تبليغ 2-16-3

 ).4-1 (الفصـلمعلومـات اخلطـورة: الوسـم  تبليـغ يفباشـرتاطات الوسـم  املتعلقـة واالعتبارات احملـددةاالعتبارات العامة  ترد 
للبيانـــات التحذيريـــة والرســـوم التخطيطيـــة الـــيت ميكـــن  أمثلـــة 3ة عـــن التصـــنيف والوســـم. ويتضـــمن املرفـــق مـــوجز جـــداول  1ويتضـــمن املرفـــق 

 املختصة. السلطةاستخدامها حيثما تسمح هبا 

 للفلزاتمواد والمخاليط األكالة ال وسم: عناصر 2-16-2 الجدول

 1 الفئة 
 تأكل الرمز
 حتذير التنبيه كلمة
 للفلزات ةكون أكالت قد الخطورة بيان

حيثمــا صــنفت مــادة أو خملــوط بأنــه أكــال للمعــادن ولكنــه لــيس أكــاال للجلــد و/أو العيــون، جــاز لــبعض الســلطات  مالحظة:
 .5-5-10-4-1املختصة أن تسمح بأحكام وضع بطاقات الوسم املبينة يف الفقرة 
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 التوجيهالقرار و  منطق 2-16-4

ات إضــافية. توجيهــهنــا ك انرديــا مــمــن نظــام التصــنيف املنســق، ولكنه جــزءاً  انالتاليــ توجيــهالقــرار وال منطــق ميثــل ال 
 .منطق القرارقبل وأثناء استخدام  املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدى بوصَ ويُ 

 القرار منطق 2-16-4-1

 للفلزاتبشأن المواد والمخاليط األكالة  16-2منطق القرار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوجيه 2-16-4-2

األمـم  توصـيات مـن 4-37القسـم الفرعـي  الثالـث، ءيف اجلـز املبينـة  االختباركل وفقاً لطريقة أمعدل الت اسيقكن مي 
 التالية: املواد. وينبغي أن حتضر العينة اليت تستخدم يف االختبار من واملعايرينقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات  بشأن املتحدة

 S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2), S275J2G3+CR اختبـار الفـوالذ، تسـتخدم األنـواع التاليـة: ألغـراض (أ)

(1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G 10200, or SAE 1020؛ 

 .AZ5GU-T6أو  T6-7075ني غري املغلَّف انستخدم النواعي ،اختبار األلومنيوم ألغراض (ب)

 يصنف ال

 

 ال
و األلومنيــوم أهــل حتــدث تــأّكًال علــى أي مــن أســطح الفــوالذ 

يف  س°55مم/سنة عند درجة اختبار  6.25مبعدل يتجاوز 
 ؟حالة إجراء االختبار على املادتني 

 املادة/املخلوط

 1الفئة 

 
 حتذير

 

 نعم
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 17-2 الفصل

 منزوعة الحساسيةالتفجرات الم

  عامة تعاريف واعتبارات 2-17-1

هي املواد أو املخاليط املتفجرة الصلبة أو السائلة اليت ختّفض حساسيتها (تلّطف) لكبت  املتفجرات املنزوعة احلساسية 2-17-1-1
ميكــــن اســــتثناؤها مــــن رتبــــة اخلطــــورة "متفجــــرات" خواصــــها التفجرييــــة حبيــــث ال تنفجــــر انفجــــاراً شــــامًال وال حتــــرتق بســــرعة كبــــرية وبالتــــايل 

“Explosives”  1).2-2-1-2الفقرة  يف 2؛ انظر أيضاً املالحظة 1-2(انظر الفصل 

 تشمل رتبة املتفجرات املنزوعة احلساسية ما يلي: 2-17-1-2

املتفجــرات الصــلبة املنزوعــة احلساســية: هــي مــواد أو خمــاليط متفجــرة تُرطّــب باملــاء أو الكحــول أو ختّفــف مبــواد أخــرى  ) أ(
 لتشكيل خملوط صلب متجانس يكبت خواصها التفجريية.

 احلساسية الذي يتحقق من خالل تشكيل هيدرات املواد.:  يشمل ذلك نزع مالحظة 

املتفجــرات الســائلة املنزوعــة احلساســية: هــي مــواد أو خمــاليط متفجــرة تــذاب أو تعلــق يف املــاء أو يف مــواد ســائلة أخــرى  ) ب(
 لتشكيل خملوط سائل متجانس يكبت خواصها التفجريية.

 معايير التصنيف 2-17-2

 إال إذا:يف هذه الرتبة  منزوع احلساسية متفجرينظر يف تصنيف أي  2-17-2-1

 صنع لتوليد تأثري عملي أو تفجريي أو ناري؛  ) أ(

(ب) أو كـان معــدل احرتاقــه املصــحح  6(أ) أو  6 اتكـان يتســم خبطــورة االنفجــار الشـامل وفقــاً جملموعــة االختبــار أو   ) ب(
ئع اخلطـــرة، دليـــل االختبـــارات توصـــيات األمـــم املتحـــدة بشـــأن نقـــل البضـــاوفقـــاً الختبـــار معـــدل االحـــرتاق الـــوارد يف 

 كغ/دقيقة؛   1200، أكرب من 4-51، اجلزء اخلامس، الفقرة الفرعية واملعايري

 جول/غ. 300كانت طاقة حتلله الطارد للحرارة أقل من أو   (ج)

). وجيـوز 1-2تصنف املواد أو املخاليط الـيت تسـتويف املعيـار (أ) أو (ب) كمتفجـرات (انظـر الفصـل  :1المالحظة  
 تقع املواد أو املخاليط اليت تستويف املعيار (ج) خارج نطاق رتب خطورة فيزيائية أخرى. أن

ميكن تقدير طاقة التحلـل الطـارد للحـرارة باسـتخدام طريقـة مناسـبة لقيـاس احلـرارة (انظـر توصـيات األمـم  :2المالحظة  
 ).3-3-3-20، الفقرة الفرعية 20لثاين، القسم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري، اجلزء ا

____________________ 

تصـــنيفها  مســـتقرة مـــن خـــالل نـــزع احلساســـية وبالتـــايل ميكـــن  1-2ميكـــن أيضـــاً جعـــل املتفجـــرات غـــري املســـتقرة حســـبما هـــي معرفـــة يف الفصـــل  )1(
. ويف هـــذه احلالـــة ينبغـــي اختبـــار املتفجـــرات املنزوعـــة 17-2كمتفجـــرات منزوعـــة احلساســـية، شـــريطة اســـتيفاء مجيـــع املعـــايري الـــواردة يف الفصـــل 

ن مــن (اجلــزء األول مــن توصــيات األمــم املتحــدة بشــأن نقــل البضــائع اخلطــرة، دليــل االختبــارات واملعــايري) أل 3احلساســية وفقــاً جملموعــة االختبــار 
بــالغ املـرجح أن تكـون املعلومــات عـن حساسـيتها للحــوافز امليكانيكيـة هامــة لتحديـد الشـروط الالزمــة للمناولـة واالسـتخدام املــأمونني. وينبغـي اإل

 عن النتائج يف صحيفة بيانات السالمة.
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تصّنف املتفجرات املنزوعة احلساسـية وهـي معبـأة للتوريـد واالسـتعمال يف إحـدى الفئـات األربـع هلـذه الرتبـة تبعـاً ملعـدل  2-17-2-2
دة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، توصيات األمم املتحـباستخدام "اختبار معدل االحرتاق" (نار خارجية)" الوارد يف  (Ac)االحرتاق املصحح 

 :1-17-2، وذلك وفقاً للجدول 4-51اجلزء الرابع، الفقرة الفرعية  ،دليل االختبارات واملعايري

 : معايير تصنيف المتفجرات المنزوعة الحساسية1-17-2الجدول 

 المعايير الفئة
كغ/دقيقــة   300يســاوي أو يزيــد علــى  (AC)هلــا معــدل احــرتاق مصــحح يكــون متفجــرات منزوعــة احلساســية  1

 كغ/دقيقة  1200ولكن يقل عن 
كغ/دقيقــة   140يســاوي أو يزيــد علــى  (AC)هلــا معــدل احــرتاق مصــحح يكــون متفجــرات منزوعــة احلساســية  2

 كغ/دقيقة  300ولكن يقل عن 
كغ/دقيقة ولكن   60يساوي أو يزيد على  (AC)هلا معدل احرتاق مصحح يكون متفجرات منزوعة احلساسية  3

   كغ/دقيقة  140يقل عن 
 كغ/دقيقة  60أقل من  (AC)هلا معدل احرتاق مصحح يكون متفجرات منزوعة احلساسية  4

ـــة  :1المالحظة  ينبغـــي حتضـــري املتفجـــرات املنزوعـــة احلساســـية حبيـــث تبقـــى متجانســـة وال تنفصـــل عـــن بعضـــها أثنـــاء التخـــزين واملناول
العـــاديني، وال ســـيما إذا نزعـــت حساســـيتها بالرتطيـــب. وينبغـــي أن يقـــدم املصـــنع/املورد معلومـــات عـــن مـــدة صـــالحيتها يف صـــحيفة بيانـــات 
الســالمة وتعليمــات بشــأن التحقــق مــن نــزع احلساســية. وميكــن حتــت ظــروف معينــة أن يــنخفض عامــل نــزع احلساســية (مثــل املــادة اخلافضــة 

و املعاجلـــة) أثنـــاء التوريـــد واالســـتعمال، وبالتـــايل ميكـــن أن يـــزداد احتمـــال خطـــر املتفجـــر املنـــزوع احلساســـية. للحساســـية أو عامـــل الرتطيـــب أ
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي أن تتضـمن صـحيفة بيانـات السـالمة إرشـاداً بشـأن جتنـب تزايـد احتمـال حـدوث خطـر احلريـق أو االنفجــار أو 

 وعة احلساسية بشكل كاٍف.االنتثار إذا مل تكن املادة أو املخلوط منز 

لبعض األغراض التنظيمية (مثًال النقل)، ميكن معاملة املتفجرات املنزوعة احلساسـية بأسـلوب خمتلـف. ويتنـاول الفصـل  :2المالحظة 
املتفجـرات ، من توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجيـة، تصـنيف 4-2-4-2، الفقرة الفرعية 2-4

، مـن الالئحـة التنظيميـة النموذجيـة تصـنيف 4-1-3-2، الفقـرة الفرعيـة 3-2الصلبة املنزوعة احلساسية ألغراض النقل. ويتنـاول الفصـل 
    املتفجرات السائلة املنزوعة احلساسية.

الـواردة يف توصــيات  2 اتالختبـار ينبغـي حتديـد اخلـواص التفجرييــة للمتفجـرات املنزوعـة احلساسـية باســتخدام جمموعـة ا :3المالحظة  
جرات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري، وينبغي اإلبالغ عنها يف صحيفة بيانات السالمة. والختبار املتف

. والختبــار 2-3-32الفرعيــة  ، الفقــرة32الســائلة املنزوعــة احلساســية ألغــراض النقــل، جيــب الرجــوع إىل دليــل االختبــار واملعــايري، القســم 
   .3-2-33، الفقرة الفرعية 33املتفجرات الصلبة املنزوعة احلساسية، جيب الرجوع إىل دليل االختبارات واملعايري، القسم 

 1-2 كـــــذلك يف نطـــــاق الفصـــــول  املتفجـــــرات املنزوعـــــة احلساســـــيةال تقـــــع ألغـــــراض التخـــــزين والتوريـــــد واالســـــتعمال،  :4المالحظة 
 (األجسام الصلبة اللهوبة). 7-2(السوائل اللهوبة) و 6-2) و(املتفجرات

 تبليغ معلومات الخطورة 2-17-3

 1). ويتضمن املرفق 4-1 (الفصلمعلومات اخلطورة: الوسم  تبليغ يفباشرتاطات الوسم  املتعلقة عتبارات احملددةاالعتبارات العامة واال ترد
للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكـن اسـتخدامها حيثمـا تسـمح  أمثلة 3جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن املرفق 

 املختصة. السلطةهبا 
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 : عناصر بطاقة وسم المتفجرات المنزوعة الحساسية2 17-2الجدول 

 الفئة باء  الفئة ألف  2 الفئة 1 الفئة 
 هلب هلب هلب هلب الرمز

 حتذير حتذير خطر خطر كلمة التنبيه
احلريق أو العصف  خطورة الخطورة بيان

احتمال متزايد االنتثار؛ أو 
عند  حلدوث انفجار

خفض عامل نزع 
 احلساسية

االنتثار؛ أو  احلريق خطورة
احتمال متزايد حلدوث 

عند خفض عامل  انفجار
 نزع احلساسية

االنتثار؛ أو  احلريق خطورة
متزايد حلدوث احتمال 

عند خفض عامل  انفجار
 نزع احلساسية

احتمال ؛ قياحلر  خطورة
عند  متزايد حلدوث انفجار

 خفض عامل نزع احلساسية

 منطق القرار والتوجيه 2-17-4

هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى  اندرِ يَ ا ماملنسق، ولكنه من نظام التصنيف جزءاً  انالتالي هالقرار والتوجي منطق ال ميثل  
 منطق القرار.التصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام  ة بأن يقوم الشخص املسؤول عنشدب

 منطق القرار 2-17-4-1

قدرة التفجري ومعدل االحرتاق املصحح كما هو وارد  عنبيانات ينبغي حتديد ال، متفجرات منزوعة احلساسية لتصنيف  
 .1-17-2ملنطق القرار . وحيدد التصنيف وفقاً اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع يف 
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 المنزوعة الحساسيةبشأن المتفجرات  1-17-2منطق القرار 

(ب)6(أ)، 6االختبار 

ال

حتتوي على مادة أو خملوط متفجر خفضت حساسيته لكبت خواصة  هل
 التفجريية؟

جول/غ؟ 300للحرارة أقل من هل طاقة التحلل الطارد 

نعم

ال
ال يصنف كمتفجر منزوع احلساسية

ميكن أن يقع يف نطاق رتب خطورة 
 فيزيائية أخرى

نعم

املخلوط صلب أو سائل؟هل املادة/

هل النتيجة انفجار شامل؟

اختبار معدل االحرتاق
)4-51(اجلزء اخلامس، الفقرة 

 "متفجرات"رتبة اخلطورة 
)1-2(انظر املعايري يف الفصل 

 انفجار شامل؟ هل النتيجة

Ac < 1200  ؟كغ/دقيقة

ال

نعم

متفجر
1-1الشعبة 

خطر

نعم

ال

نعم

ال

متفجر
1-1الشعبة 

خطر
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التوجيه 2-17-4-2

يف احلاالت التالية: املنزوعة احلساسيةاملتفجرات طبق إجراءات التصنيف على نتال  2-17-4-2-1

 ؛1-2إذا مل تكن املواد أو املخاليط حتتوي على متفجرات وفقاً للمعايري الواردة يف الفصل  ) أ(

 جول/غ. 300إذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من أو  ) ب(

ينبغي حتديد طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام املتفجـر الـذي نزعـت حساسـيته بالفعـل (أي املخلـوط الصـلب أو 2-17-4-2-2
ة السائل املتجانس الذي يتشكل من املتفجر واملادة (املواد) املستعملة لكبت خواصه التفجريية). وميكن تقدير طاقـة التحلـل الطـارد للحـرار 

اجلـزء الثـاين،  توصيات األمـم املتحـدة بشـأن نقـل البضـائع اخلطـرة، دليـل االختبـارات واملعـايري،احلرارة (انظر  باستخدام طريقة مناسبة لقياس
 ).3-3-3-20، الفقرة الفرعية 20القسم 

2الفئة 

خطر

ال

Ac ≤ 300   1200 ≤كغ/دقيقة ولكن  
 كغ/دقيقة؟

Ac ≤ 140  300 < كغ/دقيقة ولكن  
 كغ/دقيقة؟

Ac ≤ 60   140 <كغ/دقيقة ولكن  
 كغ/دقيقة؟

Ac > 60  كغ/دقيقة؟

نعم

1الفئة 

خطر

3الفئة 

حتذير

4الفئة 

حتذير

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم
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