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  مالحظة
لتسميات املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقة عرض مادته، ما يتضمن التعبري عن أي رأي كان مـن                   ليس يف ا    

جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن                      
  .تعيني ختومها أو حدودها
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  ٢٠١٣ األمم املتحدة، ©حقوق الطبع 
  مجيع احلقوق حمفوظة
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طيسي أو بطريقة آلية أو عن طريق استنساخ صورة اوسيلة، إلكترونية أو إلكتروستاتية، أو على شريط مغن

  .املتحدةي طريقة أخرى لغرض بيعه بدون ترخيص كتايب مسبق من األمم منه أو بأ

  األمم املتحدةمنشورات 
 A.13.VIII.3 رقم املبيع
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  تصدير

معايري، وطرق اختبار وإجراءات الستخدامها يف تصنيف البضائع اخلطرة وفقـاً           " دليل االختبارات واملعايري  "يتضمن    
 الصادرة عن األمم املتحـدة، ويف       )١(الئحة تنظيمية منوذجية  :  نقل البضائع اخلطرة   توصيات بشأن  من   ٣ و ٢ألحكام اجلزأين   

النظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية تصنيف املواد الكيميائية اليت تثري أخطاراً مادية وذلك وفقاً ألحكام 
  .)٢(وومسها

توصـيات بـشأن نقـل    "أو الدولية املستمدة من وثيقة األمم املتحدة        وبذلك يستكمل الدليل أيضاً اللوائح الوطنية         
  ".النظام املتوائم"أو من " البضائع اخلطرة

وهذا الدليل الذي اعتمدت جلنة اخلرباء املعنية بالبضائع اخلطرة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي طبعته األوىل                 
ن الدليل حتت إشراف جلنة اخلرباء املعنية بنقـل  وَّويف الوقت احلاضر، يؤ.  كل سنتني يؤّون ويعدل بانتظام مرة   ١٩٨٤يف عام   

البضائع اخلطرة وبالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وهذه هي اللجنة الـيت حلّـت منـذ                 
  .  حمل اللجنة األصلية٢٠٠١ عام

الطبعة الرابعة املنقّحة اليت    على   مجيع التعديالت اليت أُدخلت      ٢٠٠٩ عام   وتشمل الطبعة اخلامسة املنقّحة املنشورة يف       
وُنـشرت حتـت الرمـزين       (٢٠٠٦ و ٢٠٠٤  اللجنة قـد اعتمـدهتا يف دورتيهـا الثانيـة والثالثـة يف عـامي               كانت

ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 و ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2 (       الرابعـة يف  والتعديالت اليت اعتمدهتا يف دورهتـا 
  ).Corr.1/- وST/SG/AC.10/36/Add.2 (٢٠٠٨ عام

 كانون  ١٠(يف دورهتا اخلامسة    اليت اعتمدهتا اللجنة    التعديالت   على الطبعة اخلامسة املنقحة مجيع       ١ويتضمن التعديل     
  يف دورهتـا التاسـعة     طـرة جلنة اخلرباء الفرعية املعنية بنقل البضائع اخل      اليت اعتمدهتا   التصويبات  و   )٣()٢٠١٠ديسمرب  /األول

  .)٤()٢٠١١ هيوني/ حزيران٢٤-٢٠(والثالثني 
، اعتمدت اللجنة جمموعة جديدة من التعـديالت علـى          )٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٤(ويف الدورة السادسة      

  .٢، جيري استنساخها يف هذا التعديل )٥(الطبعة اخلامسة املنقحة
  :ما يلي ٢تضمن التعديل يو  

  لتصنيف سلعة متفجرة عدمية احلساسية للغاية؛٧موعة االختبارات تعديالت على جم •

 للتصنيف كنترات األمونيوم، بشكل مـستحلب أو معلـق أو هـالم،             ٨تعديالت على جمموعة االختبارات      •
 ؛)م ن أ(املستخدمة يف صنع املتفجرات العصفية 

__________ 

)١( ST/SG/AC.10/1/Rev.18. منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.13.VIII.1. 
)٢( ST/SG/AC.10/30/Rev.5. منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.13.II.E.1. 
)٣( ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 . منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعA.11.VIII.2. 
)٤( ST/SG/AC.10/C.3/78املرفق الرابع ،. 
)٥( ST/SG/AC.10/40/Add.2. 
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التحلل املتسارع لألكاسيد الفوقيـة    تعديالت على جمموعة االختبارات حاء، املستخدمة يف حتديد درجة حرارة            •
 العضوية واملواد ذاتية التفاعل؛

 والـسوائل اللهوبـة     احلساسية املرتوعة السائلة املتفجراتتعديالت على اإلجراءات اليت يتعني اتباعها لتصنيف         •
 ؛٣املدرجة يف الرتبة 

 طريقة اختبار جديدة للمواد الصلبة املؤكسدة؛ •

  .لبطاريات الليثيوم) T6 (٦رارة حتعديالت على اختبار درجة احل •
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  ى الطبعة اخلامسة املنقحة من كتيب االختبارات واملعايريتعديالت عل

  مقدمة عامة

  ١الفرع 
ومـا مل   : ". مبا يلي ..."  ، فتعترب االختبارات األخرى   "يف هناية اجلملة الرابعة، يستعاض عن عبارة          ١-٦-١

  ...".ُيذكر غري ذلك، تعترب االختبارات األخرى 

  اجلزء األول من الكتيب

  ١٧الفرع 
  :ُتعدل ليصبح نصها كما يلي  )ب(٢-١-٥-١٧

 ٥٠ ± ٣م/ كغـم  ١ ٦٠٠ مم بكثافـة     ٩٥ مم وارتفاعه    ٩٥قرص مضغوط قطره    ) ب"(  
  "؛)٩٥/٥(مشع /أو من هكسوجني) ٥٠/٥٠( إما من البنتواليت ٣م/كغم

  :ُتعدل ليصبح نصها كما يلي  )ج(٢-١-٥-١٧
 ٩,٧٥ك جدارها    مم، ومس  ٧,٠ ± ٩٥أنبوبة فوالذية غري ملحومة قطرها اخلارجي       ) ج"(  

  " مم؛٢٨٠ مم، وطوهلا ٧,٠ ± ٧٣,٠ مم، وقطرها الداخلي ٢,٧٥± 
  :ُتعدل ليصبح نصها كما يلي  )ه(٢-١-٥-١٧

  " مم؛٧٠  مم وطوله٩٥قضيب مصبوب من ميثاكريالت عديد امليثيل قطره ) ه"(  
  :ُتعدل ليصبح نصها كما يلي  )و(٢-١-٥-١٧

  "؛ مم٢٠×  مم ٢٠٠×  مم ٢٠٠من الفوالذ الطري، أبعادها صفيحة ) و"(  
  ).ز(٢-١-٥-١٧ الفقرة) ح(٢-١-٥-١٧وتصبح الفقرة احلالية ). ز(ُتحذف الفقرة الفرعية   ٢-١-٥-١٧

  ١٨الفرع 
  ".L = ln 2 × (Cp / t1/2): "تعدل املعادلة لتصبح كما يلي  ٥-٢-١-٤-١٨
  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  ٦-٢-١-٤-١٨

مليلتر من مادة خاملة ويكون مقـدار        ٤٠٠مبقدار   ُتمأل يتالديوار  أوعيةتعترب    ٦-٢-١-٤-١٨"
  ."كغم كلفن أو أقل مالئمة هلذا االختبار/ ملي وات١٠٠فقدها للحرارة 

  :ُتعدل ليصبح نصها كما يلي  )ب(١-٢-١-٥-١٨
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 ٥٠ ± ٣م/ كغـم ١ ٦٠٠ مم بكثافـة   ٩٥ مم وارتفاعه    ٩٥قرص مضغوط قطره    ) ب"(  
  "؛)٩٥/٥(مشع /أو من هكسوجني) ٥٠/٥٠( إما من البنتواليت ٣م/كغم

  :تعدل لتصبح كما يلي  )ج(١-٢-١-٥-١٨
 مم، ومسـك جـدارها      ٧,٠ ± ٩٥,٠أنبوبة فوالذية غري ملحومة قطرها اخلارجي       ) ج"(  
  " مم؛٢٨٠ مم، وطوهلا ٧,٠ ± ٧٣,٠ مم، وقطرها الداخلي ٢,٧٥ ± ٩,٧٥

  :ُتعدل ليصبح نصها كما يلي  )ه(١-٢-١-٥-١٨
 .مم ٧٠وطوله   مم ٩٥قطره  ) PMMA(امليثيل   عديد ميثاكريالت نقضيب مصبوب م  ) ه"(  
 صدم عند نقطة االلتقاء مع املتفجرات العـصفية،        موجة حدوث إىل مم ٧٠ ارتفاعها فجوة وتؤدي
 انظـر ( املـستخدمة  املاحنـة  الشحنة نوع حبسب وذلك ،جيغاباسكال ٤ و ٣,٥ قوهتا بني  تتراوح
  "؛)٢-١-٥-١٨  والشكل١-١-٥-١٨ اجلدول

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  )و(١-٢-١-٥-١٨
  "؛ مم٢٠×  مم ٢٠٠×  مم ٢٠٠صفيحة من الفوالذ الطري، أبعادها ) و"(  

  ).ز(١-٢-١-٥-١٨ الفقرة )ح(١-٢-١-٥-١٨وتصبح الفقرة احلالية ). ز(ُتحذف الفقرة الفرعية   ١-٢-١-٥-١٨
  :ُيعدل كما يلي  ١-١-٥-١٨اجلدول   
املوجودة " ضغط احلاجز "، ُتعدل قيمة    "٥٠/٥٠عيار   البنتوليت من) حنةما(معززة   شحنة"يف العمود     

  ".٤,٧٦"بدالً من " ٤,٩١" مم لتصبح ٥٥أمام الفجوة البالغ طوهلا 
" ضـغط احلـاجز   "، ُتعدل قيمـة     "٥٠/٥٠عيار   البنتوليت من) ماحنة(معززة   شحنة"ويف العمود     

  ".٤,٣١"بدالً من " ٤,٥١" مم لتصبح ٦٠املوجودة أمام الفجوة البالغ طوهلا 

  اجلزء الثاين من الكتيب

  ٢٠الفرع 
  ".للحرارة املصدِّر التحلل وطاقة"يف اجلملة األوىل، حتذف عبارة   ٣-٣-٣-٢٠

وميكن تقدير طاقة التحلل املصدِّر للحرارة باستخدام تقنيـة لقيـاس   : "وتضاف اجلملة الثانية اجلديدة التالية   
  ."سح التفاضلياحلرارة، مثل قياس احلرارة بامل
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  :ُيعدل ليصبح كما يلي  )ب(١-٢٠الشكل   

  
  ٢٨الفرع 

  ".L = ln 2 × (Cp / t1/2): "تعدل املعادلة حبيث يكون نصها كما يلي  ٥-٣-٢٨

  اجلزء الثالث من الكتيب
  احملتويات
  ".ما مل ُيذكر غري ذلك،: "٢ظة ُيدرج ما يلي يف بداية املالح  

 ٩من املربع

٤٠٠يزيد وزهنا عن تقبل للنقل يف عبوات ال
  لترا٤٥٠ًحجمها عن  كغم أو

 هل ينظر يف نقل
 املادة ذاتية التفاعل أو األكسيد

 الفوقي العضوي يف حاويات سوائب وسيطة أو 
 يف صهاريج أو يف إعفائها؟ 

 

١١املربع 

  نعم١-١١

  ال٢-١١

 غري ضعيفة١-١٢

  ضعيفة٢-١٢

  منعدمة٣-١٢

  ما هو تأثري 
تسخينها يف حيز مغلق

 وحمدد؟

  ما هي قوة 
 انفجارها؟

  هل درجة 
حرارة التحلل الذايت املتسارع 

  مئوية يف عبوة ° ٦٠ <
  كغم؟٥٠من 

 ضعيفة١-١٣

 ال تأثري٢-١٣

حاوياتميكن النظر يف نقلها يف  ينبغي النظر يف إعفائها
 سوائب وسيطة أو صهاريج

 هل املادة صلبة؟

  هل اسُتخدمت مادة 
° ١٥٠< ختفيف نقطة غلياهنا 
 مئوية؟

 ١٤املربع 
 االختبار حاء

 ١٣املربع 
 االختبار هاء

 ١٥املربع 

 ١٦املربع 

 نعم١-١٤

 ال٢-١٤

 ال٢-١٥

 نعم١-١٦

 ال٢-١٦

 املخرج هاء املخرج واو املخرج زاي

  نعم١-١٥

 ١٢املربع
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اختبار املواد الصلبة املؤكسدة بالوزن املتري        ٣-سنياالختبار   ٣-٤-٣٤" :٣٤ُيدرج ما يلي يف هناية الفرع   
  )"األمم املتحدة(

  ٣٢الفرع 
  .ُتحذف ٧-١-٣-٣٢ىل  إ٤-١-٣-٣٢الفقرات من   

  ٣٤الفرع 
  "وطرق االختبار املوصى هبا مبينة: "مبا يلي" ار املوصى هبا مبينةوطريقة االختب"يف اجلملة الثانية، يستعاض عن   ١-٣-٣٤
  :٣-٤-٣٤ُتدرج الفقرة الفرعية اجلديدة   ٣-٤-٣٤

  اختبار املواد الصلبة املؤكسدة بالوزن املتري: ٣-االختبار سني  ٣-٤-٣٤"
  مقدمة  ١-٣-٤-٣٤

ـ م ،احتراق شدة أو ،اقاحتر معدل زيادة على صلبة مادة قدرة لقياس هذه االختبار   طريقة صممت      ادةـ
 ليفي بسليولوز خلطها بعد على مادة االختبار املراد تقييمها    اختباراتوجترى  .  كامالً مزجاً معاً مزجهما عند لالحتراق   قابلة 

 هذين املخلوطني باملخلوط املرجعي املشكل من أكسيد الكلسيوم         تراقوتقاَرن معدالت اح  . بالوزن ١:٤و ١:١ بنسبة   جاف
وُيحدد فاقد الكتلة يف املخلوطني أثناء االحتراق بواسطة ميزان متـصل بنظـام   .  بالوزن٢:١قي والسليولوز بنسبة خلط   الفو

 احتراق املخلوط املرجعـي     عدلمساوياً مل ) ث/غم(فإذا كان معدل االحتراق     . مناسب لتسجيل البيانات، وُيسجل تبعاً للزمن     
انظـر  " (٢"أو " ١" إذن مبعدل احتراق املخلوط املرجعي ألي من جمموعيت التعبئـة           أو أكرب منه، فيقارن   " ٣"جملموعة التعبئة   

  ).٤-٣-٤-٣٤اجلدول يف 
 أيضاً إىل اختبار التصنيف هذا يف        املنسق عاملياً لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها      األمم املتحدة نظام  ويشري    

ة للترتيب وفقاً لشدة األكسدة، يستخدم النظام املنسق عامليـاً ثـالث      وبالنسب. إطار املواد الصلبة املؤكِسدة من الفئة اخلطرية      
 من النظام املنسق    ٣ و ٢ و ١وهكذا، فإن الفئات    . فئات مقابلة متاماً جملموعات التعبئة املستخدمة يف نظام نقل البضائع اخلطرة          

  .على التوايل" ٣"و" ٢"و" ١"عاملياً مقابلة متاماً للمجموعات 
ك معلومات أولية عن أي خاصية ميكن أن تكون متفجرة من خواص املادة قبـل أداء                ومن املفيد امتال    

وال ينطبق هذا االختبار على املواد املتفجرة أو اللهوبة، كما ال ينطبق على . ٦االختبار، وترد إجراءات الفرز يف التذييل 
  .األكاسيد الفوقية العضوية

  املواد  ٢-٣-٤-٣٤
 يف املائـة    ٧٥د كلسيوم فوقي نقي تقنياً ومسحوق سحقاً دقيقاً بنسبة تركيز تبلـغ             يلزم توفري أكسي    ١-٢-٣-٤-٣٤
وتركيز الشوائب، مثل الكلوريدات أو املركبات املنتجة للمياه يف أثناء االحتراق،           .  يف املائة ليكون املؤكسد املرجعي     ٠,٥ ±
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وميكن اسـتخدام أكـسيد     . الكومات املرجعية جيب أن يكون منخفضاً، حيث ميكن أن تؤثر هذه املواد يف أسلوب احتراق              
   :)٦(الكلسيوم الفوقي املطابق للمواصفات املذكورة أدناه دون معاجلة مسبقة إضافية

  CaO2 :يف املائة٠,٥±  يف املائة ٧٥   
   يف املائة٢٥ يف املائة إىل ٢٠من ): Ca(OH)2(هيدروكسيد الكلسيوم   
   يف املائة٥ائة إىل من صفر يف امل): CaCO3(كربونات الكلسيوم   
   كحد أقصىمليون/ج ٥٠٠: الكلوريد  
  راً، ومكوناهتاميكرومت ٧٥ < يف املائة ٩٩على األقل : حجم اجلسيمات  
   ميكرومترا٢٠ً < يف املائة ٥٠على األقل   

ــليفي سليولوز لالحتراق قابلة كمادة يستخدمو  ٢-٢-٣-٤-٣٤  اًميكرومتر  ٢٥٠ و٥٠ بني أليافه أطوال تتراوحف  جمفَّ
، يف طبقـة ال يزيـد مسكهـا         ) ساعات على األقل   ٤ملدة  (وُيجفف حىت ثبات الوزن     . ميكرومتراً ٢٥ قطرها متوسط ويكون

وجيب . حىت يربد ويكون جاهزاً لالستخدام    )  على مادة جمففة   تويحي( مئوية، وُيحفظ يف جمفف       º ١٠٥ مم، عند درجة     ٢٥ عن
 هذه إىل الوصول حني إىل التجفيف    ميتد زمن  ،األمر لزم   وإذا. ائة من الوزن اجلاف    يف امل  ٠,٥أن يكون احملتوى من املاء أقل من        

يتيح إدخـال خملـوط   )  فيه الكفايةمباعال (وجيب أن تكون الكثافة الظاهرية للسليولوز املستخدم يف االختبار على قدر        . النسبة
  .خروطيبالكامل يف القمع امل)  غم٠,١±  غم ٣٠,٠" (٣"اختبار جمموعة التعبئة 

 اـقطره يقل دقيقة جسيمات أية عن للكشف سُتقدم به،    الذي بشكلها مادة االختبار،    فحص ينبغيو  ٣-٢-٣-٤-٣٤
 سهلة املادة كانت إذا أو اإلمجايل، من) بالوزن( يف املائة ١٠ من أكثر يشكل هذا املسحوق كان وإذا. ميكرومتر  ٥٠٠ نـع

 لتقليل االختبـار    قبل ميكرومتـر    ٥٠٠ يقل قطره عن     مسحوق على للحصول بأكملها االختبار   عينة   طحن وجب ،التفتيت
صنف مؤكسد خشن فقد ُيوألن حجم اجلسيمات يؤثر على اخلواص املؤكسدة للمادة، . والنقل املناولة  أثناء اجلسيمات   حجم

 عن تـصنيفات    رقد تسف ، يف حني أن درجة أرفع من املادة نفسها قد تظهر معدل احتراق أسرع و              "٣"حتت جمموعة التعبئة    
  .خمتلفة يف إطار النظام املنسق عاملياً، وقد تندرج حتت فئات تعبئة بغرض النقل ألشكال خمتلفة من املادة نفسها

   )٧(اجلهاز  ٣-٣-٤-٣٤
يلزم توفري ميزان مناسب له ما يتالءم من نطاق ودقة وقدرة على نقل البيانات، وجمهَّز مبخرج توصـيل             ١-٣-٣-٤-٣٤

)USB   أو RS232 (  وتسجَّل البيانات املطلوبة    . إلتاحة مجع البيانات) ويفضل أن يكون ذلك بتواتر ال يقـل         )الزمن والكتلة ،
ويوصى بالتحقق من التواتر الـزمين      . وميكن استخدام أي برجمية قادرة على تسجيل خمرجات امليزان        .  بيانات يف الثانية   ٥ عن

  .عة إيقاف أمراً مفيداًللربجمية، وقد تكون مراقبة الزمن بواسطة سا

__________ 

 ).٤انظر التذييل (ميكن احلصول، من جهة االتصال الوطنية، على تفاصيل االختبارات املستخدمة يف أملانيا  )٦(
سب وتدريب بالفيديو من جهة االتصال الوطنية املعنية بتفاصيل االختبار يف أملانيـا             ميكن احلصول على معلومات تقنية عن تصميم منا        )٧(

 ).٤التذييل (
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كهربائية قادر   طاقة مبصدر متصلفلز خامل    منسلك مصنوع    من يتكون إشعال مصدر توفري يلزمو  ٢-٣-٣-٤-٣٤
ويوصى . وتتوقف املقاومة الكهربائية على املادة املصنوع منها السلك       . على احملافظة على تبديد الطاقة على النحو املبني أدناه        

  :الكروم أو األلوكروم باخلواص التالية/باستخدام سلك من النيكل

  ؛سم ١± سم  ٣٠ = الطول  )أ(  

  ؛ مم١أقل من  = القطر  )ب(   

   .وات ٧± وات  ١٥٠ = السلك يف املبددة الكهربائية الطاقة  )ج(   

ومن األمهية مبكان أن تكـون      . ٢-٣-٤-٣٤وجيب أن ُيشكل السلك على النحو املبني يف الشكل            
  .لك التسخني على قدر من املرونة يكفي لتجنب أي تأثري على عمل امليزان بطريقة سليمةتوصيلة الطاقة مع س

ــضيِّق، طرفه يف مغلق ، مئوية º ٦٠ بزاوية قمع توفري يلزمو  ٣-٣-٣-٤-٣٤   لتحضري وذلك ،مم ٧٠ الداخلي وقطره ال
  .للحرارة لتوصيلا ضعيفة لوحة فوق توضع ،مم ٧٠  قاعدهتاقطر هيئة كومة خمروطية مقطوعة يفاملخلوط  

املناسـبة    واللوحة. ويلزم توفري لوحة اختبار عازلة لتجنب فقدان الطاقة بسبب التوصيل احلراري            ٤- ٣- ٣- ٤- ٣٤
 ٠,٢٣  مئوية º صفر درجة عند احلرارية وتوصيلتها على األقل، مم   ٦ومسكها   ،مم ١٥٠ × مم ١٥٠الغرض أبعادها    هلذا

 ولزيادة عمر لوحة االختبـار، ميكـن        .مماثلة حرارية توصيلية ذات أخرى اتلوح استخدام وميكن.  أو أقل  ١-ك ١- م/وات 
  .تغطيتها بصحيفة رفيعة من خزف له نفس التوصيلية احلرارية

اهلواء  تيار سرعة تكون أن على ،آخر نوع أي من التهوية مناسبة منطقة أو ،أخبرة خزانة توفري يلزمو  ٥-٣-٣-٤-٣٤
   .السامة األخبرة قادراً على احتجاز كل األخبرة شفط نظام يكون أن ينبغيو. أقل أو ثانية/متر ٠,٥ فيها  

وإلنشاء الدعامة الالزمة لتجربة احلرق على امليزان يلزم توفري لوحة تشكل قاعدة من مـادة صـلبة                ٦-٣-٣-٤-٣٤
، )ادة لوحة االختبار  يوصى باستخدام نفس م   (، ولوحة تثبيت من مادة مقاومة للحرارة        )حديد صلب أو مادة مناسبة أخرى     (

  .وقضبان توجيه
. وجيب منع تيار اهلواء الناجم عن التهوية من التأثري على امليزان، وبالتايل من تغيري نتيجة االختبـار                  ٧-٣-٣-٤-٣٤

  .وأفضل وسيلة لذلك هي استخدام حاجز للهواء حيمي معدة االختبار بالكامل من االجنرافات النامجة عن التهوية أو الوسط
ومن املهم أيـضاً محايـة    . مركز امليزان  وال بد من أن تكون الكومة املخروطية احملترقة موضوعة دائماً يف            ٨-٣-٣-٤-٣٤

تشري احلروف بني األقواس    (ولتحقيق ذلك، يوصى باخلصائص العامة التالية       . امليزان من احلرارة واجلسيمات احملترقة يف أثناء االختبار       
  ):١-٣-٤-٣٤ إىل الشكل

وتكـون  . ُتستخدم لوحتان لضمان الثبات دائماً يف نفس املكان على امليزان وحلماية امليزان            )أ(  
ويوصى باسـتخدام  . أكرب من امليزان، وتكون مصنوعة من مادة صلبة  ) حاء(لوحة القاعدة   

بعض املنظِّمات املركبة على اجلانب السفلي من اللوحة لتقليل االهتزازات الـصادرة عـن              
على اللوحة السفلية كمـا     ) زاي( قضبان توجيه حديدية     ٤ت من قضيبني إىل     وُيثبَّ. الوسط

ولوحـة االختبـار    ) واو( لضمان ثبات لوحة التثبيت      ١-٣-٤-٣٤هو مبني يف الشكل     
وجيب أن تكون لوحة القاعـدة      . يف نفس املكان دائماً على امليزان يف أثناء االختبار        ) جيم(
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كأن تكـون مـن   (ن التوجيه دائماً يف وضع ثابت على قدر من الصالبة يكفي جلعل قضبا   
وجيب أن يكون امليزان موضـوعاً      ).  مم ١٦ مم أو من متعدد األميد مسكه        ٤صلب مسكه   

  دائماً يف نفس الوضع املركزي على لوحة القاعدة؛
مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة وضعيفة توصيل احلرارة، مماثلة         ) واو(وتكون لوحة التثبيت      )ب(  

وجيب أن تكون الثقوب املثقوبـة يف       ). ٤-٣-٣-٤-٣٤انظر  (واصها للوحة االختبار    يف خ 
  مم؛ ٨لوحة التثبيت من أجل القضبان أوسع من القضبان نفسها حبوايل 

) واو(يف مركز الثقوب ملنع أي تالمس بني لوحة التثبيت          اً  وجيب أن تكون القضبان مثبتة دائم       )ج(  
وجيب تثبيت بعض العالمات املرجعية على لوحة التثبيت . يزانوالقضبان، حىت ال يتأثر عمل امل   

  يف املكان الصحيح يف مركز امليزان؛) جيم(لتثبيت لوحة االختبار ) واو(
وجيب أن تكون الوصلة الكهربائية بني مصدر التيار والسلك املسخَّن على قدر من املرونة                )د(  

وميكـن  . التحرك امجة عن املقاومة أو   يكفي لتجنب التدخل مع حرية حركة كفة امليزان الن        
ويؤدي لَّي السلك بني    . حتقيق ذلك باستخدام سلك مرن ودعامة قريبة من لوحة االختبار         

  الدعامة ولوحة االختبار إىل مرونة إضافية؛
وميكن أن يكون حاجز اهلواء جزءاً ال يتجزأ من الصحيفة السفلى أو ميكن وضعه حول معدة                  )ه(  

وجيـب أن يكـون     . وجيب أال تكون هناك ثغرات يف باطن حاجز اهلواء        . االختبار بالكامل 
  . سم ملنع تيارات اهلواء من أعلى١٠حاجز اهلواء مغلقاً وأن يكون أعلى من املعدة مبقدار 

  اإلجراء  ٤-٣-٤-٣٤
  :يلزم توفري العينات التالية  

 نسبة اخللط بالوزن املكونات العينة

 ١:١ االختبار والسليولوزمادة  ١:١خملوط ماديت االختبار 
  ١:٤  مادة االختبار والسليولوز  ١:٤خملوط ماديت االختبار 

  ١:٣  املادة املرجعية والسليولوز "١"املخلوط املرجعي جملموعة التعبئة 
 ١:١  املادة املرجعية والسليولوز "٢"املخلوط املرجعي جملموعة التعبئة 

 ٢:١ دة املرجعية والسليولوزاملا "٣"املخلوط املرجعي جملموعة التعبئة 

 غم من خملوطَي    ٠,١±  غم   ٣٠,٠ غم من كل من املخاليط املرجعية و       ٠,١±  غم   ٣٠,٠ُيحضَّر    ١- ٤- ٣- ٤- ٣٤
ملدة ال تقل عن دقيقة واحدة، ولكن دون اإلمكان  بقدركامالً  ميكانيكياً خلطاً كمية كل ختلط أن وجيب. مادة االختبار

حتضري كل خملوط على حدة، واستخدامه بأسرع ما ميكن، وعدم أخذه مـن كميـة               وجيب  . تعريضها إلجهادات زائدة  
  .خملوطة كبرية
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  .مم ٧٠ قاعدته قطر مقطوع خمروط شكل على كومة لتكوين املخروطي القمع باستخدام املخلوطويــشكَّل   ٢-٤-٣-٤-٣٤
 -) إن وجدت ( متضمنة الصحيفة    -ختبار  وتكوَّن الكومة بالطرق على القمع طرقاً خفيفاً بعد ملئه؛ ويغطى القمع بلوحة اال            

 امللتف اإلشـعال  سلكومن املفترض أن تغطي الكومـة حينئـذ         . ويطرق طرقاً خفيفاً على القمع قبل نزعه      . ويقلَب االثنان 
  ٥º±  مئوية  ٢٠ºوجيب إجراء االختبار حتت الضغط اجلوي على أن تكون درجة حرارة الغرفة       . لوحة االختبار  على املوضوع
  . يف املائة للحد من امتصاص السليولوز للرطوبة يف أثناء املناولة٦٠، وأن تكون الرطوبة النسبية أقل من مئوية
 بالتيار اِإلشـعال  سلك ويوصَّـل . ويصفَّر امليزان املوضوع يف منطقة التهوية كما هو مـبني أعـاله             ٣-٤-٣-٤-٣٤

 وجيب أن يبدأ مجع البيانات قبيل تـشغيل  .وحيترق   املخلوط عليشت مل إذا دقائق طوال مدة االختبار، أو ملدة ثالث      الكهربائي
. رامغ ١مصدر الطاقة ببضع ثوان، وجيب مواصلته حىت انتهاء التفاعل أو حىت يكون فقدان املادة طوال دقيقة واحدة أقل من                    

  .وإذا انكسر سلك التسخني، وجب تكرار االختبار لضمان عدم تأثري كسر السلك على نتيجة االختبار
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  ٥-٣-٤-٣٤
  :ُتقيَّم النتائج على أساس ما يلي  ١-٥-٣-٤-٣٤

  ؛املرجعية املخاليط احتراقمتوسط معدالت  مع لالحتراق املتوسط املعدل مقارنة  )أ(  
  .وحيترق يشتعل والسليولوز مادة االختبار خملوط كان إذا ما  )ب(  

  : الكومة املخروطية إىل ثالث فتراتوميكن تقسيم احتراق  ٢-٥-٣-٤-٣٤
   يف املائة من فقدان الكتلة الكلية؛٢٠بني صفر يف املائة و: فترة البداية  )أ(  
   يف املائة من فقدان الكتلة الكلية؛٨٠ يف املائة و٢٠بني : فترة االحتراق الرئيسية  )ب(  
  .تفاعل يف املائة من فقدان الكتلة وانتهاء ال٨٠بني : هناية التفاعل  )ج(  
وهلذا ميكن استخدام االحندار اخلطي . ويف فترة االحتراق الرئيسية، يكون فقدان الكتلة ثابتاً لكل وحدة زمنية  

  .للتحقق من جودة البيانات اجملموعة) على أساس هنج املربعات الصغرى(
بالتايل فهو حيدَّد كمعامـل     و. ويتوقف معدل االحتراق على كثافة االحتراق وكمية السليولوز يف املخلوط           ٣-٥-٣-٤-٣٤

 ٢٠ هو الزمن بني     t20-80والزمن  . t20-80 يف املائة من كمية السليولوز الكلية يف الكومة املخروطية وزمن االحتراق الرئيسي              ٦٠نسبته  
نتهاء التفاعل الرئيسي،   وفقدان الكتلة الكلية هو الفرق يف الكتلة قبل اإلشعال وعند ا          .  يف املائة من فقدان الكتلة الكلية      ٨٠يف املائة و  

  . غم يف الدقيقة الواحدة١وحيدَّد كنسبة من معدل فقدان للكتلة أقل من 
  : بواسطة املعادلة التاليةBR20-80وُيحسب بذلك معدل االحتراق   

8020
8020

6.0

−
−

×
=

t

m
BR cellulose  

  :حيث  
  BR 20-80  =   ثانية/ يف املائة بالغرام٨٠ يف املائة و٢٠معدل االحتراق بني  
  mcellulose  =  كتلة السليولوز يف املخلوط بالغرام  
  t 20-80  =   من فقدان الكتلة الكلية بالثواين يف املائة ٨٠ يف املائة و٢٠زمن االحتراق بني  
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وميكـن أيـضاً   . وجيب فحص مسات كل اختبار احتراق بوضع رسم بياين لفقدان الكتلة تبعاً للـزمن       
منحىن الكتلة  ) R²(وجيب أن يبلغ معامل ارتباط      .  وجيب استخدامه يف حالة الشك     استخدام الرسم البياين يف اختاذ القرارات،     

 يف املائة، وإال لزم تكرار جتربـة  ٨٠ يف املائة و٢٠ على األقل بني فقدان للكتلة نسبته تتراوح بني       ٠,٩٥لكل اختبار احتراق    
يتجاوز االحنراف   وجيب أال . ملواد االختبار وجيب إجراء مخسة اختبارات صحيحة على كل خملوط مرجعي وخملوط           . االختبار

  . يف املائة يف اجملموع١٠املعياري ملعدالت االحتراق يف إطار هذه االختبارات اخلمسة نسبة 
  :خصائص املادة املؤكسدة فيما يليتتمثل معايري االختبار لتحديد جمموعات التعبئة بغرض النقل استناداً إىل   ٤-٥-٣-٤-٣٤

 أكرب متوسطاً احتراق    معدل وُتظهر )بالوزن( السليولوز إىلالعينة   من ١:١ أو ١:٤ بنسبة ختتربأي مادة     ":١"جمموعة التعبئة 
  .السليولوزو أكسيد الكلسيوم الفوقي من )بالوزن( ١:٣ بنسبة الحتراق خملوط املتوسط املعدل من

 متوسطاً احتراق    معـدل  وُتظهر )بالوزن( زالسليولو إىلالعينة   من ١:١ أو ١:٤ بنسبة ختتربأي مادة     ":٢"جمموعة التعبئة 
 أكسيد الكلسيوم الفـوقي  من )بالوزن( ١:١ بنسبة خملوطالحتراق  املتوسط املعدل من مكافئاً أو أكرب 

  ".١"دون استيفاء ملعايري جمموعة التعبئة السليولوز و
 متوسطاً احتراق    معـدل  وُتظهر )الوزنب( السليولوز إىلالعينة   من ١:١ أو ١:٤ بنسبة ختتربأي مادة     ":٣"جمموعة التعبئة 

 أكسيد الكلسيوم الفـوقي  من )بالوزن( ١:٢ بنسبة خملوطالحتراق  املتوسط املعدل من مكافئاً أو أكرب 
  ".٢"و" ١"دون استيفاء ملعايري جمموعيت التعبئة السليولوز و

 حيـدث   وال   )بالوزن (السليولوز إىلادة   امل من ١:١ بنسبة خملوط ويف ١:٤ بنسبة خملوط   يف ختترب مادة أي  :١-٥ الشعبة خارج  
 متوسط معـدالت احتـراق خملـوط    من ُتظهر متوسط معدالت احتراق أقل      أو واحتراق اشتعال أي هلا

   .السليولوز أكسيد الكلسيوم الفوقي ومن) بالوزن (٢:١ بنسبة
 ٣-٠-٢ الفرعيطبَّق   ،مسببة للتآكل  أو سامة تكون كأن ،أخرى اطرخم اهل تكونوبالنسبة للمواد اليت      

  .النموذجية الالئحة التنظيمية من
ويف مصطلحات النظام املنسق عاملياً، تكون معايري االختبار املـستخدمة لتحديـد التـصنيف بفعـل                  

  :اخلصائص املؤكسدة ملادة صلبة مناظرةً لتلك املستخدمة يف النقل
 متوسطاً احتراق    معـدل  وُتظهر )لوزنبا( السليولوز إىلالعينة   من ١:١ أو ١:٤ بنسبة ختتربأي مادة     :١الفئة 

 أكـسيد الكلـسيوم الفـوقي      من )بالوزن( ١:٣ بنسبة الحتـراق خملـوط    املتوسط املعدل من أكرب
  .السليولوزو

 متوسطاً احتراق    معـدل  وُتظهر )بالوزن( السليولوز إىلالعينة   من ١:١ أو ١:٤ بنسبة ختتربأي مادة     :٢الفئة 
 أكسيد الكلسيوم الفـوقي  من )بالوزن( ١:١ بنسبة خملوطالحتراق  توسطامل املعدل من مكافئاً أو أكرب 

  ".١" دون استيفاء ملعايري الفئة السليولوزو
 متوسطاً احتراق    معـدل  وُتظهر )بالوزن( السليولوز إىلالعينة   من ١:١ أو ١:٤ بنسبة ختتربأي مادة     :٣الفئة 

 أكسيد الكلسيوم الفـوقي  من )بالوزن( ١:٢ بنسبة خملوطالحتراق  املتوسط املعدل من مكافئاً أو أكرب 
  ".٢"و" ١"دون استيفاء ملعايري الفئتني السليولوز و
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 وال   )بالوزن (السليولوز إىل العينة   من ١:١ بنسبة خملوط ويف ١:٤ بنسبة خملوط   يف ختترب مادة أي  :ليست مادة صلبة مؤكسدة
 متوسـط معـدالت     نم ُتظهر متوسط معدالت احتراق أقل       أو ،واحتراق اشتعال أي هلاحيدث  

   .السليولوز أكسيد الكلسيوم الفوقي ومن) بالوزن (٢:١ بنسبةاحتراق خملوط 
اشُتبه يف وجود نتيجة موجبة خاطئة، فيجب أيضاً مراعاة النتائج املتحصل عليها من اختبـار املـادة    إذا    ٥-٥-٣-٤-٣٤

  .نتائجأو من االختبار يف مناخ خامل عند تفسري ال/وهي خملوطة مبادة خاملة و
وإذا كان شكل منحىن فقدان الكتلة يشري إىل أن االختبار غري صاحل، فيجب فحص إجـراء اخللـط أو       ٦-٥-٣-٤-٣٤

  .ظروف االختبار اليت أثرت على حرية حركة كفة امليزان
  مثال على النتائج  ٦-٣-٤-٣٤

إن النتائج املتحصل عليها مـع      األمثلة املقدمة يف هذا اجلدول بوصفها أمثلة لالستشهاد، حيث          جيب فهم     :مالحظة
وليس الغرض من نتائج االختبار هلذه األمثلة هو تكوين أساس للتصنيفات . مؤكسد معني ستتوقف على حجم اجلسيمات وما إليه

 مـن   ١-١-٢-٥-٢  من النظام املنسق عاملياً، والفقـرة      ٢ يف اجلزء    ١٤-٢الفصل    من ١-٢-٤-١٤-٢ انظر أيضاً الفقرة  (
  ).الئحة التنظيمية النموذجية، على التوايل من ال٥-٢ الفصل
 جمموعة التعبئة الناجتة  ])ميكرومتر [٥٠ق(حجم اجلسيمات، القيمة الوسيطة  املادة

  )١("٣"جمموعة التعبئة  ٣٠٠ األمونيوم كرومات ثنائي

 )١("٣"جمموعة التعبئة  ١ ٠٥٠  )رباعي اهليدرات(نترات األمونيوم 
 )١(١-٥ الشعبة خارج ١ ٢٠٠ )دراتسداسي اهلي(نترات الكوبالت 

 )١(١-٥ الشعبة خارج ١ ٢٠٠ نترات النيكل

  )أ)(٢("١"جمموعة التعبئة  ٢٠٠ نتريت البوتاسيوم

 )١("٢"جمموعة التعبئة  ٢٢٠ فوق كلورات البوتاسيوم
 )٢("٢"جمموعة التعبئة   ٣٠ فوق كلورات البوتاسيوم

 )أ)(٢)(١("١"جمموعة التعبئة  ٢٠٠ برمنغنات البوتاسيوم
 )أ)(٢("١"جمموعة التعبئة  ٢٢٠ كلورات الصوديوم
 )ب)(١("٢"جمموعة التعبئة  ٣٢٠ نتريت الصوديوم
 )ب)(١("٢"جمموعة التعبئة  ٢٠٠ نترات الصوديوم

 )١(١-٥ الشعبة خارج ٢٥٠ )ال مائية(نترات السترونيوم 

  حالياً" ٢"جمموعة التعبئة   )أ(
  ياًحال" ٣"جمموعة التعبئة   )ب(
  Solvayشركة   )١(
  )BAM(ملكتب االحتادي لبحوث واختبارات املواد ا  )٢(
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  الكومة املخروطية  )ألف(
  سلك التسخني  )باء(
  لوحة االختبار  )جيم(
  حاجز اهلواء  )دال(
  ميزان جمهِّز مبخرج توصيل  )هاء(
  لوحة التثبيت  )واو(
  يف أماكن حمددة على امليزان) جيم(ار ولوحات االختب) واو(تثبيت القضبان لتثبيت لوحة   )زاي(
  لوحة القاعدة  )حاء(

  O.3خمطط شكل ترتيبات اختبار األمم املتحدة : ١-٣-٤-٣٤الشكل 

لدا

 باء

 جيم ألف

 واو

 هاء

 حاء

 زاي

 باء

 ألف
 جيم
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  الكومة املخروطية  )ألف(
  سلك التسخني  )باء(
  لوحة االختبار  )جيم(

  لوحة االختبار وسلك اإلشعال: ٢-٣-٤-٣٤الشكل 

  ٣٨الفرع 
  " مم١٨,٠يقل قطرها عن  اليت ال"  ب"  مم٢٠اليت يزيد قطرها على "ستعاض عن يف العنوان، ي  ٢-٦-٤-٣-٣٨
  ". مم١٨,٠يقل قطرها عن  اليت ال"  ب"  مم٢٠اليت يزيد قطرها على "يف العنوان، يستعاض عن   ٣-٦-٤-٣-٣٨

  :، تضاف مالحظة جديدة نصها كما يلي٣-٦-٤-٣-٣٨ و٢-٦-٤-٣-٣٨وبعد العنوان يف الفقرتني 
 ١٨  ٦٥٠على سبيل املثال يعترب القطـر البـالغ         ( يشري القطر هنا إىل بارامتر التصميم        :مالحظة"  

  )." مم١٨,٠  خلية
        

 ألف

 باء

 جيم


