
دليل االختبارات واملعايري
املنقحةالسابعة الطبعة 

األمم املتحدة

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



ST/SG/AC.10/11/Rev.7 

 دليل االختبارات واملعايري
 الطبعة السابعة املنقحة

 

 األمم املتحدة
 2019نيويورك وجنيف، 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 مالحظة
جانييا لاهانييذ  يسضيت  للسبرييين ضيي  ي   ي  نيا  هيي    هييا    طريقييذ ضيرا ها، يي    وال  ليس    للسمييتسامل لخمييسيف هذ   مليشل لخ  يي     

 ح و،ملا.  يو ب أ   بسني خت هها يو لملطامل ي  ه ها   يو ه طقذ   يو ه ي ذ  يو إقلسم يو للباهذ لألهم لخسح ة ب أ  لخرنز للقان ين ا  بل 

ST/SG/AC.10/11/Rev.7 

 2019 حق ق للطريع لألهم لخسح ة  

 مجسع لحلق ق حمف ظذ

 نقل    ي  شكل يو  ختزي     نظام لسرتجاع يو  ملشل لخ    ال جب ز  اغرلا للريسع  لسس ماخ ي  جزء ه   
 ابلسص ير يو  ب سسلذ هسكانسكسذ  يو  ب ريط هغ اطسمي يو  إلكرتوسسا سكسذ   يو  أبيذ وسسلذ  إلكرتونسذ نانت يو

 ضلى ي  حن  آخر  ،و  إذ  نسايب همريق ه  لاهم لخسح ة. يو

 ه    لمل لاهم لخسح ة

eISBN 978-92-1-004506-3 

ISSN 1014-7209 
eISSN 2412-4729 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



iii 

 مقدمة 
لخبياين ويسيالسا لالخسرييا  ولاجيرلءلمل للي  ،لسيل لالخسرييا لمل ولخبياين" يسضيت  " مسكِتل "  صسامل ب أ  نقيل للريضيا ع لرطيرة   

  "  صسامل لاهم لخسح ة ب أ  نقل للريضا ع لرطرة  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ"يسبنين لسسبتاهلا لسص سف للريضا ع لرطرة وفقاً احكام 
)لل ظام لخ ميَّق  اخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسهالل ظام لخ مَّق ض"ونشلك  ص سف لخ ل، للكستسا سذ لل   ثن يخطا لً ها،يذ وفقاً احكام 

 .للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ يو لل ظام لخ مَّق ضاخساً للل ل ح لل ط سذ يو لل ولسذ لخمست ة ه   يكتنل ييضا ه ولشل ف". (ضاخساً 
لالقسصيييا،  ولالجستيياضي ملييي للييي  والييبت ،لسييل لالخسرييييا لمل ونانييت ة ييذ لرييعلء لخب سيييذ ب قييل للريضييا ع لرطيييرة للساببييذ للت ليي   

  جتير  ضتلسيذ وحالسياً    وببي  ذليك خضيع للي لسل للسحي يت وللسبي يل بصي  ة ه سظتيذ.1984 ضام ولخباين يصاًل ولضَست مل صسغس  لاوىل  
ق ضاخسياً لسصي   سف لخي ل، للكستسا سيذ وومسهيا  للي  حلينت حميل للل  يذ للسح يت برضاييذ ة يذ لريعلء لخب سيذ ب قيل للريضيا ع لرطيرة وابل ظيام لخ مين

 . 2001 ضام لاصلسذ  
( جمت ضذ ه  للسب يالمل لخ خلذ ضلى للطريبذ للما،سذ لخ قحذ 2018نان   لاول/،يمتع   7ولضست مل للل  ذ   ،و هتا للساسبذ ) 

خ قحيذ   لحلمييريا  مليشل للسبي يالمل لليي  ضصتتيت ب صيفها لل  سقييذ . وأتخيش ملييشل للطريبيذ للمياببذ ل1هي  للي لسل بصيسغسها لخب لييذ   للسبي يل 
ST/SG/AC.10/46/Add.2. 

ق  لسسيف لم لل لسل   سساق لل ظام لخ مق ضاخساً  لهلا،ف إىل  سمنالحظت ي  للبتل ل أتمل للل  ذ بب  ي   اباالافذ إىل ذلك    
ي  يكي     ريغيي  يلً ين  ه  لآل  فصاض  مل  وقر  ذ"   ض  ل  لل لسل مل  ب  ه اسرينقل للريضا ع لرطرة ب أ   صسامل   ي  لاشا ة إىل "يصجنز

 .(1)"،لسل لالخسريا لمل ولخباينلل لسل بب  ل  "
 يلي: ها 2018 ضام للسب يالمل لة ي ة لل  لضست مل  و  تل  

 ؛ظام لخ مق ضاخساً لسسبرلا ناهل ل ص لل لسل ه  يجل  سمن لسسيف له    سساق لل  -
حذ ا   صيي نف نِ   8لجملت ضييذ      إطييا  لخسريييا  ج ييي    - هبلييق   لمل لاه نسيي م  ب ييكل همييسحلا يو  ييرتْ لسح ييي  حماسييسذ هييا،نة هرشييَّ

ز هغليييق  حكيييام لخ مليييالم    يو  )للقميييم    ميييسيف هذ   صييي ع لخسف يييرلمل للبصيييفسذ  لسيييأ ن لالشيييسبال لحليييرل   لخ اليييبي لل ييي ي    حسييين
 (؛ 8-18  للفرضي 

 ؛يحكام ج ي ة  س اول  ص سف لخ ل، لخمرينريذ للستا ر اغرلا لل قل -
 ؛(10)للسشيسل لة ي   يفالسط لل رتوسلسل زخلخسريا لمل للثريامل  -
ه  لل ظام لخ مق ضاخساً  السسيف له     ص سف  17-2جتتسع نسا ج للسص سف لخسصلذ ابل رتوسلسل ز للص اضي وفقاً للفصل  -

 (.11لسل ز للص اضي )للسشيسل لة ي  ه س امل لل رتوس

__________ 

  .19  للفقرة ST/SG/AC.10/46لنظر  قرير ة ذ لرعلء ض  ،و هتا للساسبذ  لل  سقذ  (1)
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1 

  1القسم 
 مقدمة عامة

 مقدمة 1-1
للغييرا هيي  ،لسييل لالخسريييا لمل ولخبيياين )لخ ييا  إلسيي  فستييا يلييي ابسييم "لليي لسل"( مليي  ضييرا نظييم لاهييم لخسحيي ة  1-1-1

ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سيذ وومسهيا. وملي   لخ مقلسص سف للريضا ع لرطرة لل  ختضع لل ل ح لل قل  ولخ ل، ولخيفالسط لرطرة وفقاً لل ظام 
 لطيرق وإجييرلءلمل لالخسرييا  لليي   بسييع ينثير فا يي ة    زويي  لةهييامل لخصيي نفذ ابخبل هيامل للالزهييذ للس صييل إىل يقي م ضييالوة ضليى ذلييك وصييفاً 

 ص سف ه اسا. وهع ين  جر  لسسيف لم هصطلح "لةهذ )لةهامل( لخص نفذ" لسسيف لهاً ضاهاً ضع لل لسل أبنتل  لإلشا ة إىل للكسا  للش  
يي لً    ببييل للقطاضيامل  ضلييى سييلطذ خمسصيذ يو سييلطذ هبسن يذ اجييرلء لالخسريييا لمل    حيني ينيي  قيي  يي فر للسصيي سف  فقي  يقسصيير ذلييك حت 

يصمييتح للتصيي نبني يو لخيي  ن،ي    قطاضييامل يخيير   جييرلء  صيي سف ذليت. وي ريغييي ض يي  نييل لسييسيف لم هلييشل لخصييطلح ي  ي،خييش للقطيياع لخبيي  
 سف حت ي لً صحسحاً.ابلسص سف   لحلمريا  لسح ي  للكسا  لخم،ول ض  للسص 

 ي ريغي لسسبتال ملشل لل لسل هقرتانً ابلطريبامل لاخنة خا يلي: 1-1-2
"للس صيييسامل"( وللال حيييذ للس ظستسيييذ  للس صيييسامل ب يييأ  نقيييل للريضيييا ع لرطيييرة )لخ يييا  إلسهيييا فستيييا يليييي ب )ي( 

 لل ت ذجسذ لخرفقذ هبا )لخ ا  إلسها فستا يلي بي "للال حذ لل ت ذجسذ"(؛
يييي "لل ظييييام لخ مييييق  )ب(  ولل ظييييام لخ مييييق ضاخسيييياً لسصيييي سف لخيييي ل، للكستسا سييييذ وومسهييييا )لخ ييييا  إلسيييي  فستييييا يلييييي بي

 ضاخساً"(." 
وللسيييشيسل ابء هييي  للال حيييذ  2-1خميييسيف هذ   للييي لسل   للفصيييل ميكييي  لالطيييالع ضليييى  بيييا يف لخصيييطلحامل ل 1-1-3

ق ضاخسيياً. وي ييتل لخصييطلح "هييا،ة" ضلييى لل حيي  لخمييسبتل   ملييشل لليي لسل لخيي ل، ولخيفييالسط ول السييل  هييا مل يييصشنر  لل ت ذجسييذ و  لل ظييام لخ ميين
 خالف ذلك.

 لاصييل خباةيييذ للسصييي سف اغييرلا لل قيييل  وليييشلك وصالييبت طيييرق لالخسريييا  ولخبييياين للييي ل ،ة   ملييشل للييي لسل   1-1-4
ق  و ،مل نثنلً   للطريبامل للمابقذ لل لسل )حىت للطريبذ لخ قحذ للما،سذ( لاشا ة إىل ضرييا ة "  ضري هتيا لخبي ة لل قيل". ومبيا ي  لل ظيام لخ مين

  ملشل لل لسل  لسمهسل لسيسيف له    سيساق لل ظيام )ي    ضاخساً ي ن    هبرا   اول  اوج  لرط  ة للفسزاي سذ  إىل لالخسريا لمل لل ل ،ة 
قطاضامل غن قطاع لل قل(  فق  اب ت  صمسيف م لآل  ب اًل ه  ذلك وض   لالقسضاء ضريا ة "   ملسئذ هب نة للسص سف". وضليى سيريسل لخثيال  

ملسئذ هب نة للسص سف"  ب  "   ملسئذ هب نة لل قل".  إذل نا  للسص سف لخقر  حت ي ل مل  للت س امل   ضري هتا لخب ة لل قل  فإ  ضريا ة "  
ق ضاخسياً  فيإ  ضرييا ة "   ملسئيذ  هبي نة وه  انحسذ اثنسذ  إذل نا  للسص سف لخقر  حت ي ل مل  لقطاضامل غن قطاع لل قل   إطيا  لل ظيام لخ مين

 . وير، ي،انل هزي  ه  للسفاصسل ض  يسرياب ملشل للسب يل.للسص سف"  ب  ض   ش "  حالذ  ليب للسطريسق لخبني  نالس  ي  ولالسسيف لم هثال"
 سبلييييق نسييييا ج لالخسريييييا لمل لليييي ل ،ة   ملييييشل لليييي لسل  ابل  جييييذ لاوىل  ابرصييييا ص لخسأصييييلذ للتييييا،ة لليييي   يييير   1-1-5

ع( لةمستامل  وللرط بذ. وفستا لخسريا ملا. وهع ذلك  فق   سأ ر ييضاً نسا ج لالخسريا لمل بريا لهرتلمل فسزاي سذ يخر  هثل: للكثافذ  وح م )  زي
 يسبلق بريبل يوج  لرط  ة للفسزاي سذ  ميك  ييضا ي   سأ ر نسا ج لالخسريا لمل  وه  مث نسا ج للسص سف  حب م للبس ذ وللبري ة. 

هليييييشل لاسيييييرياب  ي ريغيييييي ي   ،خيييييش للرييييييا لهرتلمل وللظيييييروف لخيييييشن  ة يضيييييالل   لالضسرييييييا  ض ييييي  لل ظييييير   نسيييييا ج  1-1-6
 لالخسريا لمل  وال سستا للسص سف   قطاضامل غن قطاع لل قل."

" ي  " 1-1-7 ميثيييل صيييساغذ هييي جزة رطييي لمل لخسرييييا لمل  فضيييي  ،و  خطيييأ  إىل  صييي سف  ال  لسل "للييي ي ريغييي ي  يصالحيييَ
للملطذ لخيفسصذ ي  ض   لالقسضاء  . و ه  لل احسذ للسق سذ يفسصذلخسئذ لهل لل  جتر  لالخسريا لمل مليلهلسئذ يصفرتا ي   ك    صحسح. ولشلك

 مييسغ   حمييا  قيي يرملا  ضيي  لخسريييا لمل هبس ييذ وي   غيينِن  فاصييسل لالخسريييا لمل و  ييرتط إجييرلء لخسريييا لمل إالييافسذ ض يي ها يكيي   ملييشل هييع لً 
إذل نيا  هيي   هييا ى نطياق الييسق لسح يي للحصي ل ضليى  قسييسم ه  ي ق فسيي  وولقبيي رطيير ه يسج هييا. و ي ز    ببييل لحلياالمل  إجييرلء فيرز ضليي 
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 للضيييرو   إجيييرلء لخسرييييا لمل يوسيييع نطاقييياً هييي  يجيييل للسصييي سف. و ييير، يهثليييذ ه اسيييريذ لإلجيييرلءلمل   هقييي هامل ببيييل جمت ضيييامل لالخسرييييا لمل
 .فقط للس جس  سريسل ضلى يضطست وق    السحسذ اغرلا ملي هس  ضذ لخسريا لمل خط لمل الت     ر ق  لل  ولاهثلذ .6للسشيسل  و 

 هيي  لخيفسصييذ للمييلطامل  هميي،ولسذ لليير ريت  ببييل وسييلع خيي ل، للصييحسح للسصيي سف فسهييا يكيي   لليي  لحليياالمل و  1-1-8

 . ق ميها ل   يخر  خمسصذ سلطامل ض  للصا، ة للسص سف يو لالخسريا  ل سا ج لل لجريذ لخرلضاة  بطى ي  لخقري لذ ولختا سذ للطريسبي
وهرلجبي  بطيابع حمايي  قطاضسياً  لكي  لاهير لقسضيى يحسياانً ن ضياً هي  للسيفصيسص  وضي   لل لسل ي  يسمم نص   1-1-9

ويمسيف م لةزء لرياه  لقطاضيامل غين قطياع لل قيل. وي يستل   لخ ج  لقطاع هبني. فبلى سريسل لخثال  يصمسيف م لةزء للرلبع خب لمل لل قل
لخسضت ني وصيفاً الخسرييا لمل للبريي لمل لخق هيذ   ملسئيذ هبي نة لل قيل. نص لل لسل ضلى ن ع ه  للسيفصسص للقطاضي   لةزيي  لاول وللثاين 

لاحسا   ص سفامل نقل لخسف رلمل ضليى هميس   لل يبريذ إال ضليى   يكسلذ حمي ،ة    حاليذ هرلضياة للكتسيذ ولالحسي لء  نثن ه وال   طريق    
 .ص سفامل نقل لخسف رلمل)للبري ة(   لهلسئذ لخب نة لل قل. وق   مس   قطاضامل غن قطاع لل قل إىل  

 ر   اخلطورة يف الالئحة النموذجية ويف النظام املنّسق عامليا   1-2

 ر   اخلطورة يف الالئحة النموذجية 1-2-1
   ر لخ ل، وللملع لل  ختضع لال حذ لل ت ذجسذ   ولح ة ه   ميع   يا  ريبياً خيا  ثلي  هي  خطي  ة يو خطي  ة  1-2-1-1

لل قييل. و قمييم ببييل ملييشل للر ييا إىل شييبا  بيياد ن ضيياً ينثيير حت ييي لً هيي  لرطيي  ة الييت    ريييذ هبس ييذ. وال يبييع للرت سييا ينثيير  رجسحييا ي  يياء 
 للرقتي للر ا ولل با ض  ، جذ لرط  ة.

اباالافذ إىل ذلك  واغرلا لل قل   ي  ر ببيل للريضيا ع لرطيرة   ولحي ة هي   يالث جمت ضيامل للسبريئيذ  ريبياً  1-2-1-2
  ة لل   ثلها:ل  جذ لرط  

 ؛لاوىل: خط  ة ش ي ة للسبريئذجمت ضذ  )ي(
 ؛للثانسذ: خط  ة هس سطذ للسبريئذجمت ضذ  )ب(
 .جمت ضذ للسبريئذ للثالثذ: خط  ة البسفذ )ر(

هيي  للال حييذ لل ت ذجسييذ جمت ضييذ للسبريئييذ لليي   يي  ر فسهييا  2-3و ريييني قا تييذ للريضييا ع لرطييرة لليي ل ،ة   للفصييل  
 للملع حبما جمت ضامل للسبريئذ.لخا،ة. وال  ص ف 

 بيينين للريضييا ع لرطييرة لليي   مييس   هبيياين للسصيي سف لراصييذ أبنثيير هيي    ريييذ يو شييبريذ خطيي  ة وغيين لخ  جييذ    1-2-1-3
 قا تذ للريضا ع لرطرة   ريذص يو شبريذص نقٍل ويخطاٌ  إالافسذ ضلى يساس يسريقسامل خصا ص لرط  ة.

 لرط  ة اغرلا لل قليسريقسامل خصا ص  1-2-1-4
ن لسل    بسني   0-2ه  للفصل  3-3-0-2 ميك  لسسبتال ج ول يسريقسذ خصا ص لرط  ة لل ل ،   للفقرة 1-2-1-4-1

هي  للال حيذ  2-3  ريذ لخا،ة لل    ط   ضلى ينثر هي  خطي  ة ولحي ة  إذل نانيت غين هيشن  ة   قا تيذ للريضيا ع لرطيرة للي ل ،ة   للفصيل 
. وفستييا  ييص للريضييا ع لليي    طيي   ضلييى هصييا،  خطيي  ة هسبيي ،ة ومل  ييشنر ابالسييم حت ييي لً   للقا تييذ   بطييى لاسييريقسذ جملت ضييذ لل ت ذجسييذ

 للسبريئذ لاش  صرلهذ لل  حت َّ، خصا،  خط  ة ملشل للريضا ع  بصرف لل ظر ض   ر سا لاسريقسامل لخريني   ج ول خصا ص لرط  ة.
هي  للال حيذ لل ت ذجسيذ يسيريقسامل خصيا ص خطي  ة  0-2سريقسامل لرط  ة لل ل ،   للفصيل ال يس اول ج ول ي 1-2-1-4-2

 للريضا ع للسالسذ  نظرلً ا  ملشل لرصا ص للر سمسذ هلا لاسريقسذ ،ل تاً: 
 ؛1لخ ل، وللملع لخ  جذ   للر ريذ  )ي(

 ؛2وللغازلمل لخ  جذ   للر ريذ  )ب(
 ؛3ولخسف رلمل للما لذ لخ زوضذ لحلماسسذ لخ  جذ   للر ريذ  )ر(
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 ؛1-4ولخ ل، للشل سذ للسفاضل ولخسف رلمل للصلريذ لخ زوضذ لحلماسسذ  لخ  جذ   لل بريذ  )،(

 ؛2-4ولخ ل، للسلقا سذ لالشسبال لخ  جذ   لل بريذ  )ه(

 ؛2-5ولخ ل، لخ  جذ   لل بريذ  )و(

 ؛‘1‘لل  هلا مسسذ لسس  اق هطابقذ جملت ضذ للسبريئذ  1-6 لل بريذ ولخ ل، لخ  جذ   )ز(

 ؛2-6ولخ ل، لخ  جذ   لل بريذ  )ح(

 .7ولخ ل، لخ بذ لخ  جذ   للر ريذ  )ط(

  ا  4-ي ريغي ض م لخسريا  لخ ل، ذل سذ للسفاضل  ه  لل  ع يلف إىل لل  ع زل     لخسريا  للسميفني لليشليت ني   1-2-1-4-3
لالخسريا   بطي نسس ذ إ ابسذ خاطئذ )ي  ل  فاع   ، جيذ لحليرل ة انجيم ضي  للسحليل لحليرل   ال ضي   مييفني ذليت ه،نميِ (. يهيا لخي ل،  نسا ج

( 3149للشل سييذ للسفاضييل هيي  لل يي ع زل  ولاناسييس  للف قسييذ للبضيي يذ هيي  لل يي ع زل  لليي  هلييا خيي لأل   ريييذ خطيي  ة يخيير  )هثييل لاهييم لخسحيي ة 
 فها حما لشرتلطامل   ريذ لرط  ة  لك.فس ريغي  ص س

 ر   اخلطورة يف النظام املنسق عامليا   1-2-2
يس اول لل ظام لخ مق ضاخساً  ص سف لخ ل، حبما ين لع لاخطيا  للكستسا سيذ )هثيل للقابلسيذ لاللسهياب  وللميتنسذ   

   يحساانً ولال سكالسذ( لخص نفذ إىل يخطا  فسزاي سذ وصحسذ وبسئسذ. و س لفق نل   ريذ خط  ة   لل ظام لخ منق ضاخساً هع ن ع ه  لرط  ة  و ك
ل هبس يييذ )صيييلريذ يو سيييا لذ يو غازيييذ(. و قميييم هبظيييم   يييا لرطييي  ة   لل ظيييام لخ مييق ضاخسييياً إىل فئيييامل خطييي  ة  بكييي  حييي ة  خاصييذ حباليييذ  كسييي 

 إىل لرط  ة لانثر ح ة.   1لرط  ة  حست   ن للفئذ  

 العالقة بني الالئحة النموذجية والنظام املنّسق عامليا   1-2-3
اول قطاضييييامل يخيييير  اباالييييافذ إىل قطيييياع لل قييييل )هثييييل للسيفييييزي   وللس  ييييي   مبييييا ي  لل ظييييام لخ مييييق ضاخسيييياً يس يييي  1-2-3-1

ولالسيييسبتال(  فإنييي  ي يييتل يوجييي  خطييي  ة ال  بييي ن ذلمل صيييلذ ابل قيييل  هييي  قريسيييل ضييي ، هييي  يوجييي  لرطييي  ة للصيييحسذ غييين لحليييا،ة. وبميييريا 
  لرطي  ة للي  يس اوهليا لل ظيام لخ ميق ضاخسياً هقابيل هليا لالخسالفامل   لل طاق بني لل ظام لخ منق ضاخساً وللال حذ لل ت ذجسذ  لس  ةتسع يوجي 

   7  للال حذ لل ت ذجسذ  وللبك  صحسح. فبلى سريسل لخثال  ال ي ج    لل ظام لخ مق ضاخساَ   ريذ خط  ة خاصذ ابخ ل، لخ بذ )للر ريذ 
 ت ل بر يا خطي  ة يخير    لل ظيام لخ ميق ضاخسياً )هيثاًل قي  ه 9لل قل(   حني ي  ببل للريضا ع لرطرة لخص فذ اغرلا لل قل   للر ريذ 

 حتت   ريذ "خط  ة ضلى للريسئذ لخا سذ"   لل ظام لخ مق ضاخساً. 9    ر لخ ل، لرطرة بسئساً لخ  جذ   للر ريذ 
  ة  فييإ    ييا ابااليافذ إىل ذلييك  وبس تييا ميكيي  لر ريييذ نقيل ولحيي ة ي    ييتل ضيي ة ينيي لع خمسلفيذ هيي  يوجيي  لرطيي  1-2-3-2

  لل قيل  4لرط  ة لل ل ،ة   لل ظام لخ مق ضاخساً  س اول   نل ه ها ضا،ة ن ضاً ولح لً ه  لرطي  ة. وضليى سيريسل لخثيال    ستيي هي ل، للر رييذ 
(  9إىل  1 قم )ه   إىل سريع   ا إفرل،يذ لليفط  ة   لل ظام لخ مق ضاخساً. وضالوة ضلى ذلك  ففي حني ي  حت ي    ا لل قل يسم ب لسطذ

إ  حت ،   ا لرط  ة   لل ظام لخ مق ضاخساً ب لسيطذ لسيم يي ل ضليى ني ع لرطي  ة للكستسا سيذ )هثيل "لخي ل، للصيلريذ للله بيذ"(. وهيع ذليك  في 
 ( غن ه ج ،   لل ظام لخ مق ضاخساً.4-1-2-1هفه م يسريقسامل لرط  ة نتا مل  حم ،   للال حذ لل ت ذجسذ )لنظر 

لليييرتلبط للبيييام بيييني   يييا لرطييي  ة   لل ظيييام لخ ميييق ضاخسييياً و  يييا لل قيييل للييي ل ،ة   للال حيييذ  1-1يرييييني لةييي ول  1-2-3-3
لل ت ذجسييذ. ولةيي ول مليي  إ شييا،  فقييط وغيين هبيي ن لكييي يمييسيف م نأسيياس لسح يييل  صيي سف ي  هييا،ة يو سييلبذ بييني لل ظييام لخ مييق ضاخسيياً 

 وللال حذ لل ت ذجسذ  يو ابلبك . 
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 ني ر   اخلطورة يف النظام املنسق عامليا  ويف الالئحة النموذجية الرتابط ب :1-1اجلدول 

 ر   اخلطورة يف الالئحة النموذجية ر   اخلطورة يف النظام املنسق عامليا  

 6-1إىل  1-1  لل با ه  1للر ريذ  6-1إىل  1-1هسف رلمل  لل با ه  
 1-2  لل بريذ 2للر ريذ  1للغازلمل للله بذ  للفئذ 

 2-2و 1-2  لل بريذ 2للر ريذ  لايروس المل

 1-5هع خطر إالا   2-2  لل بريذ 2للر ريذ  للغازلمل لخ،نِم ة

 2للر ريذ  للغازلمل حتت للضغط

 3للر ريذ  3إىل  1للم ل ل للله بذ  للفئذ 

 1-4  لل بريذ 4للر ريذ  لخ ل، للصلريذ للله بذ

 1-4  لل بريذ 4للر ريذ  لخ ل، ولخيفالسط للشل سذ للسفاضل

 2-4  لل بريذ 4للر ريذ  للم ل ل للسلقا سذ لالشسبال

 2-4  لل بريذ 4للر ريذ  لخ ل، للصلريذ للسلقا سذ لالشسبال

 2-4  لل بريذ 4للر ريذ  لخ ل، ولخيفالسط للشل سذ للسميفني

 3-4  لل بريذ 4للر ريذ  لخ ل، ولخيفالسط لل   طلق غازلمل هل بذ بسالهمها هع لخاء

 1-5  لل بريذ 5للر ريذ  للم ل ل لخ،نم ة

 1-5  لل بريذ 5للر ريذ  لخ ل، للصلريذ لخ،نم ة

 2-5  لل بريذ 5للر ريذ  لاناسس  للف قسذ للبض يذ

 8للر ريذ  لخ ل، لاننالذ للفلزلمل

 )س ل ل( 3للر ريذ  لخسف رلمل لخ زوضذ لحلماسسذ

 )لخ ل، للصلريذ( 1-4  لل بريذ 4للر ريذ  

 )لخ ل، للصلريذ وللم ل ل( 1-6  لل بريذ 6للر ريذ   3و 2و 1للمتسذ لحلا،ة  للفئامل 

 )للغازلمل( 3-2  لل بريذ 2للر ريذ  

 8للر ريذ  1آتنل لةل   للفئذ 
 )لخ ل، لل    كل خطرلً ضلى للريسئذ( 9للر ريذ   2و 1ولخزه ذ  1لخ ل، لرطرة ضلى للريسئذ لخا سذ  ه  للفئذ لحلا،ة 
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 التصميم 1-3
 يجزلء:يقمم لل لسل إىل مخمذ  1-3-1

  ؛خسف رلملابها يسصل  لةزء لاول: 
 ولخ ل، لخمريريذ للستا ر؛  لاناسس  للف قسذ للبض يذو خ ل، للشل سذ للسفاضل ابها يسصل  لةزء للثاين: 
رياايروسي المل  ولخسف يرلمل لخ زوضيذ لحلماسيسذ )فستيا يسبليق ابل قيل فقيط(  وللميي ل ل هيا يسصل لةزء للثالت: 

ل، للي   طليق للله بذ  ولخ ل، للصلريذ للله بذ  وللم ل ل ولخ ل، للصلريذ للسلقا سيذ لالشيسبال  ولخي  
غيييازلمل هل بيييذ بسالهميييها هيييع لهلييي لء  ولخييي ل، للميييا لذ وللصيييلريذ لخ،نمييي ة  وللغيييازلمل ولخيفيييالسط 
 9للغازييييذ غييين لخميييسقرة نستسا سييياً  ولخييي ل، لانناليييذ للفليييزلمل  ولخييي ل، وللميييلع لخ  جيييذ   للر رييييذ 

مل لللسثسي م(  ولامسي ة اغرلا لل قل )يمس ة نرتلمل لاه نس م  وبطا ايمل فلز لللسثسي م  وييي ان
 للصلريذ لخك نذ ه  نرتلمل لاه نس م؛

 ها يسصل بطرل ق لالخسريا  لخسبلقذ مبب لمل لل قل؛ بع:للةزء للر  
 ها يسصل  جرلءلمل للسص سف وطرل ق لالخسريا  ولخباين لخسصلذ بقطاضامل غن قطاع لل قل. لةزء لراه : 

 سضت  هبل هامل ي رتك فسها ض ، ه  ين لع لالخسريا لمل لخيفسلفذ و سبلق بسح ي  هرلنز   شيسالمل  ومل اك ييضاً  1-3-2
 سبلييق بطريقييذ  سيفييش نتثييال لسقيي ير ح ييم فسحييذ   فييس   نتييا  لال صيال لل ط سييذ لليي  ميكيي  لال صييال هبييا للحصيي ل ضلييى  فاصييسل لالخسرييا لمل

  ولخسرييا لمل للفيرزوإجيرلءلمل  للف قسذ للبض يذ  ولخ ل، للشل سذ للسفاضيل  لألناسس  ابلصها يج لل قالذ يسبلق فستاللضغط   حاالمل للط ل ئ 
 .لخك   لل هضي لسص سف لالباب لل ا يذ  وولصفامل لالسس ابذ  ولخسريا  طاقذ لخقشوفامل لطلقامل لاسلحذ للصغنة

 طرق  بسني لالخسريا لمل. 2-1 ر،   لة ول  1-3-3
 رموز  عيني االختبارات  :2-1اجلدول 

 مثال لرمز  عيني االختبارات االختبار رقم نوع االختبار جمموعة االختبارات زءاجل

 ‘1)ي(‘2 )ي(‘  وملكشل2‘  ‘1‘ )ي(  )ب(  وملكشل 8-1 لاول

 1-يلف   وملكشل2  1 - حاء -يلف  للثاين

 1-الم   وملكشل2  1 - شني -الم جسم   للثالت

  مسيف م لا قام للفرضسذ لل ل ،ة بني للبالهسني ‘ ‘. ال لالخسريا لملإذل و ، لخسريا  ولح  فقط ل  ع  )ي(

 وق  يضطي لكل لخسريا   هز  بسني خاأل ب  ونظتت لخبل هامل لخسبلقذ ابالخسريا  ضلى لل ح  للسايل: 1-3-4
 هق هذ 1-س
 لةهاز ولخ ل، 2-س
 مل لل  ي ريغي مجبها(طريقذ لالخسريا  )مبا   ذلك لخ امل لمل لل  ي ريغي  م سلها وللريساان 3-س
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 4-س
 يهثلذ لل سا ج 5-س
ابالخسريا لمل لل  جتر  ضلى للميلع ابل ظير إىل ي   ليك  يسبلق فستاال  ر، ضا،ة يهثلذ لل سا ج  مالحظة: 

لل سيا ج لخسبلقيذ  يهيا  ميتح ابضستيا، خطي لمل لالخسرييا . وال لالخسريا لمل  سبليق حت يي لً ابلميلبذ ه اليع لالخسرييا 
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نيا  مل ياك لخيسالف   لل يكل للفسزاي يي  هيا ابخ ل،  فإهنا ق  ختسلف ض  لل سا ج للي ل ،ة   "يهثليذ لل سيا ج" إذل
 إىل ذلك. لشل فإن  ي ريغي ض م لضسريا  لل سا ج لل ل ،ة قستاً قساسسذ. وها ، جذ نقاوهتا يو  ك ي ها يو للتا،ة

   وملكشل )ي  للرس هامل للسيفطسطسذ لألجهزة وغنملا(.3-  س2-  س1-س األشكال 
يريينيَّ خيالف  مل هيا لاببا،   للرس هامل   النح لاببا،   للرس هامل للسيفطسطسذ ابخلستيرتلمل مالحظة: 

 ذلك.

 األمان 1-4
خيي  يسقيي م بطلييا لسصيي سف ه ييسج ج ييي  ي  ييي فِنر نييل  يو   خسيياً لمييالهذ للبيياهلني   لخيفسييعلمل ي ريغييي للت ييِسج 1-4-1

تسَّذ لل ظيام لخ ميق ضاخسياً لالطيالع ضليى   جسهيامل ب ييأ   4ولخرفيق  5-1)لنظيير للفصيل  بسياانمل لاهيا  لخساحيذ ضي  لخ يَسج  هثيل بسياانمل للميص
 .إض ل، صحا ف بساانمل للمالهذ(

سيييستا ض ييي  لالشيييسريال   وجييي ، خييي لأل هسف يييرة  هييي  للضيييرو   إجيييرلء  وال هييي  يجيييل  ييي فن للميييالهذ للبييياهلني  1-4-2
إجيييرلء لخسرييييا لمل لسح يييي  حماسيييسذ لخيييا،ة للحيييت لخسرييييا لمل يولسيييذ صيييغنة لل طييياق قرييييل حماوليييذ للسباهيييل هيييع نتسيييامل ينيييع  ومليييشل يسضيييت  

 لخسكانسكي )لال  طام ولالحسكاك( وللحرل ة ولللها.
سلع حيستيل ي    ف ير  ي ريغيي للسقسي  بفيرتة لنسظيا  هأه نيذ  يو   لالخسريا لمل لل    ط   ضلى ب ء إشبال ه ل، 1-4-3

 حمريتا حت ،ل لل نالذ للقا تذ ابالخسريا .
رأل لل  ي  ض     اول ضس امل جر  لخسريا ملا ابل ظر إىل ين  ه  ل ستل ي   ك   ق  حي  ت ي ريغي هرلضاة لحل 1-4-4

 ميك   بب  لالخسريا   للبس امل لل  جر  لخسريا ملا. ها يقل  ريااتً. وي ريغي ي    هَّر أبسرع يو  غسنلمل جتبل  لك للبس امل ينثر حماسسذ

 شروط عامة لالختبارات 1-5
غن حم ،  ها لل ل ،ة   ه لصفامل لالخسريا لمل أبنع ق   ممك  ه  لل قذ. وإذل نا  اب لهرت  ي ريغي ل رياع لل روط 1-5-1

. وإذل نانت للسفاواتمل لخميت ح هبيا غين حمي ،ة   ه لصيفامل لالخسرييا  فتبي  ي،انل   ه لصفامل لالخسريا   فإن  ي ريغي ل رياع لل روط لخريس ذ
 .1,15و 1,05هب يييال ي  للقستيييذ بيييني  1,1لب يييريذ للييي ل ،ة   ي  ببييي   وهثيييال ذليييك ي  مليييشل ي   كييي   ، جيييذ لل قيييذ وفقييياً لبييي ، لرييياانمل ل

   للسقرير.وصف لالحنرلف وذنر سريري   لحلاالمل لل    حرف فسها لل روط خالل لالخسريا  ض  لل روط لخريس ذ  ي ريغي و 
. وي ريغيي ي   يشنر حت يي لً    قريير لالخسريييا  مميثاًل للتيي ل، لخيرل،  صي سفها ي ريغيي ي  يكي    كي ي  ضس يذ لالخسرييا  1-5-2

ف يو حمسيي ايمل لخييا،ة   لخا ييذ ضلييى لاقييل هيي  للكسلييذ. وي ريغييي ييضيياً ي   2لخيففِنفييامل لل  ييطذ  ب  جييذ ،قييذ  ريليي    يو لخيي ل، لل  ييطذ  ولخيففييِن
   ق  يك   هلا أت ن نرين ضلى نسا ج لالخسريا   هثل للرط بذ. شنر أبقصى ، جذ ه  لل قذ    قرير لالخسريا  لخك انمل لل

ي ريغي لحلرأل ضليى ي   كي   نيل لخي ل، لخميسيف هذ   لالخسرييا  للي   الهيِ  لخيا،ة ه اليع لالخسرييا  جمهيزة قي    1-5-3
لسييسريبا، هثييل ملييشل لا يير  ي ريغييي لختيياذ  ميكيي  فسهييا ال لحليياالمل لليي  و   يي، ر   نسييا ج لالخسريييا   أب  حتفييز للسحلييل هييثاًل. ال لاهكييا  حبسييت

 لحسساطامل خاصذ خ ع أت ر لل سس ذ  هثل هبا،لذ للسأ ن  ضلى ي   شنر ملشل لالحسساطامل حت ي لً    قرير لالخسريا .
)هثييل ، جييذ  لخس قبييذ  هييثاًل  لل قييل يو للسيفييزي  ي ريغييي ي  جتيير  لالخسريييا لمل   ظييل ظييروف  ضيياملي للظييروف 1-5-4

غن ه ت لذ بظروف لالخسريا  ل  ،ة فق  يلزم إجيرلء لخسرييا لمل  كتسلسيذ هصيتتذ ملشل للظروف  إىل ذلك(. وإذل نانت وها فذلحلرل ة وللكثا
  هثل ، جامل لحلرل ة لخر فبذ. وي ريغيي ي  حتي ،    قريير لالخسرييا  للظيروف للفسزاي سيذ  ض ي ها يكي   مليشل ه اسيرياً  للظروف لخس قبذ خصسصاً 

 ك   حل م لةمستامل أت ن ضلى لل سس ذ.وذلك هثاًل ض  ها ي
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 االختبارات املوصى هبا 1-6
يبطي لل لسل وصفاً لالخسريا لمل ولخباين لخمسيف هذ لسي فن لخبل هيامل للالزهيذ للس صيل إىل  صي سف هال يم. ومل ياك   1-6-1

  ببل لحلاالمل ينثر ه  لخسريا  ولح  راصسذ ببس هيا  غين يني  نسس يذ ل  لسيامل هقا نيذ ليريبل مليشل لالخسرييا لمل  يهكي   بسيني لخسرييا  ولحي   
 جمت ضييذ هيي  لالخسريييا لمل لخسكافئييذ. ولالخسريييا لمل لخ صييى هبييا لسصيي سف لخيي ل، وللمييلع لخسف ييرة )لةييزء لاول هيي   ابضسريييا ل لالخسريييا  لخ صييى بيي    

ولخي ل،  لالخسريا لمل لخ صى هبا لسص سف لخ ل، للشل سذ للسفاضل ولاناسس  للف قسذ للبض يذ    4-1بس تا  ر،   لة ول    3-1لل لسل(  ر،   لة ول 
يشنر غن ذلك   بسع نل طرق لالخسريا لمل لل ل ،ة   لةزء للثالت ه  لل لسل لخسريا لمل ه صى   مل  وها   لةزء للثاين ه  لل لسل(. ) لخمريريذ للستا ر  

 هبا  بس تا  بسع لالخسريا لمل لاخر    ي  جمت ضذ لخسريا لمل ب يلذ وميك  لالسسترل    لسسيف لهها اغرلا للسص سف. 
فت ببل لالخسريا لمل  غن ين  ابل ظر إىل ي  ببل للريل ل  حتسف" بق لض  بساانمل نسس ذ ل  لسامل هقا نذ  حش 1-6-2

إذل نانيت لالخسرييا لمل  إال يبيا،  رقستهيا مل يسم للرج ع إلسها ض  طريق ي قام لالخسريا لمل  فيإ  لالخسرييا لمل للي ل ،ة حالسياً   ،لسيل لالخسرييا لمل
 لخ ج ،ة ق  يس  مل إىل ين لع لخسريا لمل خمسلفذ.

جمت ضيييذ هييي   يو يستثيييل لهلييي ف   ي  يكييي   لكيييل خاصيييسذ لخسرييييا  ولحييي  فقيييط هييي  لخسرييييا لمل لاهيييم لخسحييي ة  1-6-3
ببيي  لسييسيف لم لالخسريييا لمل لخ صييى هبييا ضلييى نطيياق  إال ميكيي  ي  يسحقييق   مجسييع لحليياالمل   لل قييت لحلااليير ال لالخسريييا لمل. ولكيي  ذلييك

 ولسع.
إذل لقيييرتصح إ، لر لخسرييييا لمل ج يييي ة   مليييشل للييي لسل  فس ريغيييي ي  يكييي   ب سيييع لةهيييذ صييياحريذ لالقيييرتلح ي   قييي م  1-6-4

هثل ملشل لحلاالمل  ميك  إ، لر لالخسريا  لة ي  ناخسرييا   و  هع لمل الضسريا  لالخسريا  لة ي  حتمس اً نرينلً ضلى لالخسريا  لخ صى ب  حالساً.
  ل  يخر  بس ربس .ب يل إىل ي   ق م خمسعلمل بل

 يف اجلزء األول االختبارات املوصى هبا :3-1اجلدول 

 اسم االختبار رمز االختبار نوع االختبار جمموعة االختبارات

 لخسريا  للف  ة لألهم لخسح ة )ي(1 )ي( 1

 لخسريا  ن ي   )ب(1 )ب( 1

 لخسريا  للزه /للضغط ‘1)ر(‘1 )ر( 1

 لألهم لخسح ةلخسريا  للف  ة  )ي(2 )ي( 2

 لخسريا  ن ي   )ب(2 )ب( 2

 لخسريا  للزه /للضغط ‘1)ر(‘2 )ر( 2

 (BAM)لخسريا  لخطرقذ للماقطذ للتبه  لالحتا،  لريح ث ولخسريا  لخ ل،  ‘2)ي(‘3 )ي( 3

 (BAM)جهاز لالحسكاك للتبه  لالحتا،  لريح ث ولخسريا  لخ ل،  ‘1)ب(‘3 )ب( 3

 هئ يذ º75لخسريا  للثريامل لحلرل   ض   ، جذ حرل ة  )ر(3 )ر( 3

 لخسريا  لالحرتلق للصغن لل طاق )،(3 )،( 3

 لخسريا  للثريامل لحلرل   للملع غن لخبريأة وللملع لخبريأة )ي(4 )ي( 4

 إسقاط لانري بذ للف الذيذ للم ل للخسريا   ‘1)ب(‘4 )ب( 4
 هرتلً للملع غن لخبريأة وللملع لخبريأة ولخ ل، لخبريأة 12لخسريا  لاسقاط ه  ل  فاع  ‘2)ب(‘4 )ب( 4

 لخسريا  للكريم لذ لسح ي  لحلماسسذ لص هذ للسف ن )ي(5 )ي( 5

 لخسريا  لل الايمل لخسح ة لاهريكسذ -لخسريا  لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا   ‘2)ب(‘5 )ب( 5

 5-1لخسريا  لحلريق لرا جي ل بريذ لخيفاطر  )ر(5 )ر( 5

 لخسريا  للبري ة لل لح ة )ي(6 )ي( 6
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 اسم االختبار رمز االختبار نوع االختبار جمموعة االختبارات

 لخسريا  للرصَّذ )ب(6 )ب( 6

 لخسريا  لحلريق لرا جي )لخ بلذ( )ر(6 )ر( 6

 لخسريا  للبري لمل غن ل ص  ة )،(6 )،( 6

 للم ل،ة للت ل، للب ميذ لحلماسسذلخسريا   )ي(7 )ي( 7

 لخسريا  للف  ة للت ل، للب ميذ لحلماسسذ )ب(7 )ب( 7

 لخسريا  لهل اشذ ‘2)ر(‘7 )ر( 7

 لخسريا  للرصاصذ للت ل، للب ميذ لحلماسسذ ‘1)،(‘7 )،( 7

 لخسريا  لحلريق لرا جي للت ل، للب ميذ لحلماسسذ )مل(7 )مل( 7

 للسميفني للريطيء للت ل، للب ميذ لحلماسسذلخسريا   )و(7 )و( 7

 6-1لخسريا  لحلريق لرا جي للملع لخ  جذ   لل بريذ  )ز(7 )ز( 7

 6-1لخسريا  للسميفني للريطيء للملع لخ  جذ   لل بريذ  )ح(7 )ح( 7

 6-1لخسريا  ل  طام للرصاصذ للملع لخ  جذ   لل بريذ  ) (7 ) ( 7

7 
7 

 )ك(
 )ل(

 )ك(7
 )ل(7

 6-1لخسريا  للرصَّذ للملع لخ  جذ   لل بريذ 
 6-1لخسريا  للص م للملع )يو لخك انمل( لخ  جذ   لل بريذ 

 لخسريا  للثريامل لحلرل   خسف ر نرتلمل لاه نس م )م   ي( )ي(  8 )ي(   8

 لخسريا  للف  ة خسف ر نرتلمل لاه نس م )م   ي( )ب( 8 )ب(   8

 لخسريا  ن ي   )ر( 8 )ر( 8

 )ي(لخسريا  لانري بذ ذلمل وسسلذ للس فس  )،(8 )،( 8
 (CanmetCERLلخسريا  الغط لالحرتلق لا،ىن للتيفسع للك    لريح ث لخسف رلمل ) )ملي(8 )ملي( 8

 .نقالذ ب صفها ه ل، ه،نم ة    صها يج ل البها هالءهذ لخ ل،هت ف ملشل لالخسريا لمل إىل  قسسم ه    )ي( 

 يف اجلزء الثاين  االختبارات املوصى هبا :4-1اجلدول 

 اسم االختبار رمز االختبار جمموعة االختبارات

 لخسريا  للسف ن لألهم لخسح ة  6-يلف  يلف 

 لخسريا  للسف ن   للبري ة  1-ابء  ابء 

 للزه /للضغط لخسريا   1-جسم  جسم 

 لخسريا  لالحرتلق  2-جسم  جسم 

 لخسريا  لالحرتلق   للبري ة  1-،لل  ،لل 

 لخسريا  ن ي    1-ملاء  ملاء 

 لخسريا  وضاء للضغط لهل ل     2-ملاء  ملاء 

 لخسريا   رلوزل لخب ل  4-ولو  ولو 

 لخسريا  للسف ن لحلرل     للبري ة  1-زل   زل  

 للشليت للسما ع لل الايمل لخسح ة )للبري لمل( لخسريا  ، جذ حرل ة للسحلل  1-حاء  حاء 

 لخسريا  للسيفزي  لا،ايابيت )لخكظ م لحلرل ة( )للبري لمل ولحلاوايمل لل سسطذ للم ل ا وللصها يج(  2-حاء  حاء 

 لخسريا  للسيفزي  هع  رلنم لحلرل ة )للبري لمل ولحلاوايمل لل سسطذ للم ل ا وللصها يج للصغنة(  4-حاء  حاء 
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 التقارير 1-7
ا، لر لخ ل،   قا تذ للريضا ع لرطيرة اغيرلا لل قيل ه  للال حذ لل ت ذجسذ  2-3والبت للسص سفامل للفصل  1-7-1

ا ضلى يساس ، لسذ للريساانمل لل  ق هسها لحلك هامل ولخ ظتامل لحلك هسذ لل ولسذ ولخ ظتامل لل ولسذ لاخر  إىل للل  يذ ابلصي  ة لخ صيى هبي 
 يلي: ها  صسامل. ويلزم  ق مي بساانمل  كتسلسذ لسص سفه  للس 1  لل كل 

 (؛5-10)لنظر للري   لخ ل، وللملع لخسف رة  )ي( 
 (؛5-20ولخ ل، للشل سذ للسفاضل )لنظر للري    )ب( 
 (.5-20)لنظر للري    ولاناسس  للف قسذ للبض يذ )ر( 

 ي ريغي ي  يكي    قريير لالخسرييا لمل هسضيت اً لكتسيذ لخيا،ةسلع هبريأة   يو و  حالذ إجرلء لالخسريا لمل ضلى ه ل، 1-7-2
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  10القسم 
 مقدمة اجلزء األول

 الغرض 10-1
لإلجييرلءلمل  يبييرا لةييزء لاول هيي  ،لسييل لالخسريييا لمل نظييام لاهييم لخسحيي ة لسصيي سف لخسف ييرلمل  ومليي  يسضييت  وصييفاً   10-1-1

للالزهذ للس صل إىل  ص سف لخ ل، وللميلع لخسف يرة  صي سفاً ه اسيرياً. وي ريغيي ي  يكي      فن لخبل هامل    وهباين لالخسريا لمل لل   بسع لانثر فا  ة   
  وإىل  4-10و   3-10و   2-10و   1-10لسسيف لم ملشل لةزء هقرتانً ابلرج ع إىل للرس هامل للسيفطسطسذ خميا  خطي لمل للسصي سف للي ل ،ة   لاشيكال  

 ه  ،لسل لالخسريا لمل ملشل.   18إىل    11  وإىل ه لصفامل لالخسريا لمل لل ل ،ة   لاقمام ه   5-1لل روط للباهذ لالخسريا  لل ل ،ة   للقمم للفرضي  
جمت ضيذ فرضسيذ هي  مليشل للر رييذ و  يتل    1 غطي   ريذ لخسف رلمل   لل ظام لخ مق ضاخسياً مجسيع للقطاضيامل. و بسيع للر رييذ   10-1-2

  ولحي ة    1لخسف رلمل   ملسئسها لخق هذ لل قيل. و  يتل   رييذ لخسف يرلمل ييضياً لخسف يرلمل غين لخميسقرة للي  ال يميتح ب قلهيا. و ي  ر بضيا ع للر رييذ  
هيي  لل ظييام    1-2هيي  للفصييل    2-1-2رة  هيي  للال حييذ لل ت ذجسييذ وللفقيي   4-1-1-2هيي  سييت شييبا  حمييا نيي ع لرطيي  ة لليي   ثلهييا )لنظيير للفقييرة  

ق ضاخسياً(  واغيرلا   ظستسيذ  ولحي ة هي  جمت ضيامل للس لفيق لليثالث ض يرة للي   بينيِن يني لع لخسف يرلمل للي   بسيع       )لل قيل ضليى سيريسل لخثيال(   لخ مين
، لجهييا     رييييذ لخسف يييرلمل. و يير  للسقسيييسم ضليييى  للميييلبذ لليي  يسبييينيَّ لل ظييير   إ  لخيفطيييط للبيييام لسصيي سف لخيييا،ة يو   1-10هس لفقييذ. وي اليييح لل ييكل  

للميييلبذ نتيييا حييييص َّ،  رياهتيييا وحماسيييسسها هييي  لل احسيييذ للكستسا سيييذ وللفسزاي سيييذ.   هيييرحلسني.   لخرحليييذ لاوىل  ييييسم للسأنييي  هييي  إهكانسيييذ لنف يييا  لخيييا،ة يو 
  بسحلسييل  2-10لليي ل ،   لل ييكل    لسيفطسطييي خمييا  لرطيي لمل رسييم ل ولس يي سع قسييام لةهييامل لخصيي نفذ ببتلسييامل  قسييسم هستا لييذ  ي صييى  ابسييسيف لم لل 

للميلبذ ه،قسياً     قصريليت لخيا،ة يو  للريساانمل لل  يسم لحلص ل ضلسها ه  لخسريا لمل ه اسريذ حتلساًل ه ه ساً ضلى ال ء هباين لالخسريا لمل لخ اسريذ. وإذل هيا 
للسيفطسطسييني خمييا   للمييلبذ   لل ييبريذ للصييحسحذ ابسييسيف لم للييرمسني   وإ، لر لخييا،ة يو   ريييذ لخسف ييرلمل  فإنيي  يسبييني حس ئييش لالنسقييال إىل لخرحلييذ للثانسييذ  

. وابسيييسث اء جمتييي ض  للس لفيييق نييي   وقييياف  لللسيييني  ليييزم هلتيييا بسييياانمل لخسرييييا لمل   يييص  ر ضيييا،ة لخيييا،ة  5-10و   3-10 لخريسَّ يييني   لل يييكلني   لرطييي لمل 
حاليذ جمت ضيذ للس لفيق قياف  ميكي  )للميلطذ لخيفسصيذ   و  لاشيا ة إىل إجيرلء لخسرييا . و  للميلبذ   إحي   جمت ضيامل للس لفيق  ض ي  لالقسضياء  ،  يو 

  .لسس   للسص سف ض  طريق لخقا نذ إىل نسا ج لخسريا لمل سلبذ هضاملسذ  ض   لالقسضاء( لالسسغ اء ض  لالخسريا لمل إذل ها 
للت ل، ابل كل لخق هذ ب  لل قل. و ب ن لخسف رلمل فري ة ه  حست ين  نثنلً ها   6و 4جتر  جمت ضسا لالخسريا لمل   10-1-3

هيي  للال حييذ لل ت ذجسييذ   1-2يكيي   ل يي ع للبرييي ة وللريسئييذ أت يين حاسييم ضلييى لرطيير وابلسييايل ضلييى للسصيي سف   شييبريذ ببس هييا )لنظيير للفصييل 
 ض   لسسيف لم للسص سفامل لخسبلقذ ابل قل   قطاضامل يخر . ولشلك فق  يلزم هرلضاة لضسريا لمل إالافسذ (.4لخالحظذ للستهس يذ 

للس صييل إىل  صيي سف ه اسييا.   مييتح إجييرلءلمل لالخسريييا لمل بسقسييسم خميياطر لخيي ل، وللمييلع لخسف ييرة حبسييت يسميي  10-1-4
 .ويسم ذلك ض  طريق للملطذ لخيفسصذ ض   لالقسضاء

 النطاق 10-2
يكيي   للقصيي  ه هييا ي   بتييل نتسف ييرلمل  ي ريغييي  يو ذلمل خيي لأل هسف ييرة ابل مييريذ للتيي ل، لة ييي ة لليي   بسييع  10-2-1

لاناسييس  للف قسييذ للبضيي يذ ميكيي   يو. وابل مييريذ خيي ل، هثييل لخيي ل، للشل سييذ للسفاضييل   ريييذ لخسف ييرلمل يواًل ، لسييذ إهكانسييذ  صيي سف  لييك لخيي ل،  
 ض ي  لالقسضياء  ج لة ي  مل  ه سج ي طي       ي  للميلطذ لخيفسصيذ ملشل للمساق  يك   لخ س و  للرج ع إىل لةزء للثاين ه  ملشل لل لسل.

 يلي: مما ضلى ي 
 نألبيياب ان يييذ حبسييت  بسييع خمسلفييذ لخسالفيياً نرييينلً ضيي  يو هييا،ة ج ييي ة يقصيي  ي   بتييل نتييا،ة هسف ييرة )ي(

 لاخر  لخص فذ فباًل؛لخ ل، 
ي يسري     يو هسف رة و ك   هلا خ لأل هسف رةيقص  لسسيف لهها نتا،ة  ال سلبذ ج ي ة يو يو ها،ة )ب(

 ي   ك   هلا خ لأل هسف رة؛
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 سلبذ  سضت  ها،ة هسف رة ج ي ة؛ يو يو  صتسم ج ي  لملبذ يسضت  ها،ة هسف رة )ر(
 ر سرياً ج ي لً  يو سلبذ هسف رة يسضت  ن ضاً ج ي لً ه  للبري ة لل لخلسذ يو  يو  صتسم ج ي  لبري ة ها،ة )،(

لرا جسييذ يهييرلً خطيينلً وقيي   يو    إ،خييال  غسيين طفسييف نمييريساً ضلييى للبرييي ة لل لخلسييذهيي  للمييلع )قيي  يكيي 
 لالنف ا  لل اهل(.خط  ة إىل خط  ة بمسطذ  حي ِنل

ي ريغي لل هيذ لخصي فذ خ يسج ج يي  ي     يق هبل هيامل نافسيذ ضي  يمسياء وخصيا ص نيل لخي ل، لخسف يرة   لخ يسج  10-2-2
 .  يجريت   ملشل للص ،. وي ريغي  ق مي ملشل لخبل هامل إىل للملطذ لخيفسصذ  ض   لالقسضاءونشلك نسا ج نل لالخسريا لمل لل

 إجراءات القبول 10-3
 وصف عام 10-3-1
   السص سفههرشحذ   للسص سف ذهق هملي  نتا   نانت لخا،ة يو للملبذ  إذل ها  طريَّق إجرلءلمل للقري ل لسح ي  10-3-1-1

ي   إذل نانيت لخيا،ة لخقري لييذ ه،قسياً     رييذ لخسف يرلمل يقيل حماسييسذ هي  ي   يص  ر   مليشل للر ريييذ يو يسقير  بسح ييي  هياومليشل  .  رييذ لخسف يرلمل
إذل نانييت للمييلبذ يو للمييلبذ لخبريييأة هقري لييذ نتييا،ة هسف ييرة غيين  هييا  قريييل نتييا،ة هسف ييرة غيين همييسقرة )ويبسييع يهنييا يخطيير هيي  ي    قييل(؛ يو

 .ر ه  ي    قل(همسقرة )ويبسع يهنا يخط

 أنواع االختبارات 10-3-2
جمت ضييامل )جمت ضييامل  ي بييع إىل  ريييذ لخسف ييرلمل  صيي ف طييرق لالخسريييا  لخمييسيف هذ للريييت   للقرييي ل ه،قسيياً    10-3-2-1

 . 2-10هصتتذ لس فن لخبل هامل للالزهذ للر، ضلى لاسئلذ لخريس ذ   لل كل ( 4إىل  1 لالخسريا لمل ه 
ضلييى يسيياس  بييا يف ( 2-10هيي  لل ييكل  5و كيي   لاجابييذ ضلييى للميي،لل "ملييل هلييا خيي لأل لنف ا يييذ " )لخربييع  10-3-2-2

للسف نييييذ لختك يييذ. ومليييشل لانييي لع للثال يييذ هييي  لسقسيييسم لآلاث   1وط سيييذ و،ولسيييذ للتيييا،ة لخسف يييرة ونسيييا ج  ال يييذ ينييي لع هييي  لخسرييييا لمل لجملت ضيييذ 
 يلي: ها لالخسريا لمل لخمسيف هذ ملي

 لخسريا  ص م ابسسيف لم هبزنِز حم ،   حسز هغلق لسح ي  ق  ة لخا،ة ضلى ن ر لنف ا ؛ )ي(:1لل  ع 
 ولخسريا  لسح ي  أت ن للسميفني   حسز هغلق؛ )ب(:1لل  ع 
 شسبال   حسز هغلق.ولخسريا  لسح ي  أت ن لال )ر(:1لل  ع 

ملييشل للر ريييذ   لإلجابييذ ضلييى للميي،لل "ملييل لخييا،ة يقييل حماسييسذ هيي  ي   صقريييل   2و مييسيف م لخسريييا لمل لجملت ضييذ  10-3-2-3
ولكيي  هييع ل رييياع  1وبصييفذ ضاهييذ  يمييسيف م مل ييا نفيي  لةهيياز لاساسييي لخمييسيف م   جمت ضييذ لالخسريييا لمل (". 2-10هيي  لل ييكل  7)لخربييع 

 ففي حالذ لخسريا لمل للف  ة هثاًل   مسيف م ف  ة ينع ه  للصفر. و مسيف م ين لع لالخسريا لمل للثال ذ للسالسذ: هباين يقل صرلهذ 
 لخسريا  ص م   حسز هغلق هع نظام ب ء إشبال حم ، لسبسني لحلماسسذ للص م؛ )ي(:2لل  ع 
 ولخسريا  لسح ي  أت ن للسميفني   حسز هغلق؛ )ب(:2لل  ع 
 ولخسريا  لسح ي  أت ن لالشسبال   حسز هغلق. )ر(:2لل  ع 
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 ر بة املتفجرات سلعة يف  أو  إلجراء  صنيف مادة  عام : خمطط 1-10الشكل 
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 ر بة املتفجرات   سلعة قبوال  مؤقتا  يف أو  : إجراءات قبول مادة2-10الشكل 
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  .2اغرلا للسص سف يصري ي مب ت ضذ لالخسريا لمل  *
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هييييي   12 "مليييييل لخيييييا،ة هميييييسقرة حيييييرل ايً " )لخربيييييع نيلإلجابيييييذ ضليييييى للمييييي،لل 3و ميييييسيف م جمت ضيييييذ لالخسرييييييا لمل  10-3-2-4
لخسريا لمل لسح ي  (. وملشل يسطلا إجرلء 2-10 ه  لل كل  13ابل كل للش  لخسعمل ب  " )لخربع  غن همسقرة  ( و"ملل لخا،ة2-10 لل كل

 حماسسذ لخا،ة لب لهل لحلت لخسكانسكسذ )للص م ولالحسكاك( وللحرل ة ولللها. و مسيف م لان لع لا ببذ للسالسذ ه  لالخسريا لمل:
 لخسريا  للثقل لسح ي  ه   لحلماسسذ للص م؛ )ي(:3لل  ع 
 لالحسكاك؛لالحسكاك ابلص م لسح ي  ه   لحلماسسذ  يو ولخسريا  لالحسكاك )ب(:3لل  ع 
 ولخسريا  ، جذ لحلرل ة لخر فبذ لسح ي  ه   للثريامل )لالسسقرل ( لحلرل  ؛ )ر(:3لل  ع 
 ولخسريا  إشبال لسح ي  ه   لسس ابذ لخا،ة للحريق. )،(:3لل  ع 

هيا،ة  رييأةلخيا،ة لخب يو للميلبذ لخبرييأة يو   فالقصي  ه هيا للير، ضليى للمي،لل "مليل للميلبذ4يها لخسريا لمل لجملت ضيذ  10-3-2-5
(. وللظييروف لليي  قيي     ييأ خييالل لل قييل   ييتل ، جييذ حييرل ة هر فبييذ و ط بييذ نمييريسذ 2-10هيي  لل ييكل  16 " )لخربييع هسف ييرة غيين همييسقرة

 هر فبذ  و، جذ حرل ة ه يففضذ  ولالملسزلز  ولالصط لم  وللمق ط. وي ريغي إجرلء ن ضي لالخسريا  للسالسني:
 ملع؛لخسريا  للثريامل لحلرل   لل )ي(:4لل  ع 
 ولخسريا  لسح ي  لرطر لل اجم ض  للمق ط. )ب(:4لل  ع 

  طبيق طرق االختبار 10-3-3
فقررد بسملميل  قسيسم لل سيا ج وليس  برت سيا إجيرلء لالخسرييا لمل.  4إىل  1يير ريط  يرقسم جمت ضيامل لالخسرييا لمل هي   10-3-3-1

اختبرارات أوليرة، ابسرت دام مقرادير صرغرية مرن املرادة، قبرل االنتقرال إىل يكون مرن املهرم، لسرالمة القرائمني ابالختبرار، أن وررى أوال  
 وميك  ييضاً لسسيف لم نسا ج ملشل لالخسريا لمل لاولسذ   إجرلءلمل للسص سف. .اختبار كميات أكرب

 ييي  لسح 3و ريي ي إجييرلءلمل للقريي ل للتيي ل، لخصيتتذ حبسييت يكي   هلييا أت ين  ف يين  بسطريسيق جمت ضييذ لالخسرييا لمل  10-3-3-2
إذل نانت لخا،ة ينثر حماسسذ ه  ي    قل ابل كل للش  لخسصعمل ب . فإذل جتاوزمل لخيا،ة نيل لالخسرييا لمل   صطرييق خطي لمل إ، لجهيا    ها

يصميتح ب قلهيا ابل يكل لليش  لخسيصعمل بي . ولخيا،ة للي   ف ييل    لل يبريذ لخال تيذ. وإذل ف يلت لخيا،ة   لجسسياز ني ع هي  يني لع لالخسرييا   ال
)ي( 3)ر(. ولخييا،ة لليي   ف ييل   لجسسيياز ينيي لع لالخسريييا لمل 3)ر(  ميكيي   غسنملييا مث إخضيياضها هيي  ج ييي  لالخسريييا  3اوز نيي ع لالخسريييا  جتيي 
)،(  ميكيي  والييبها   نريميي لذ يو  غلسفهييا ضلييى حنيي  يمييتح بسقلسييل حماسييسسها لب لهييل لحلييت لرا جسييذ  مث إخضيياضها ل يي ع 3)ب( يو 3 يو

 )ب(.4لالخسريا  
نييييل للمييييلع لخبيييي ة لل قييييل )لخبريييييأة ه هييييا وغيييين لخبريييييأة(. وإذل  يييي لفرمل   4ي ريغييييي ي  ختضييييع جملت ضييييذ لالخسريييييا لمل  10-3-3-3

ي   سيفلى ض  مجسع لالخسريا لمل    ض   لالقسضاء هبل هامل نافسذ   ل ضلى ي  للملبذ ل   ك   يخطر ه  ي    قل    ز للملطذ لخيفسصذ
   صطريييق خطيي لمل إ، لجيي    لل ييبريذ لخال تييذ. وإذل ف ييل لخ ييسج   4سييع لالخسريييا لمل لخطل بييذ   لجملت ضييذ يو جييزء ه هييا. وإذل جتيياوز لخ ييسج مج

ض  جتاوز ي  ه  لالخسريا لمل لخطل بذ  ال يصمتح ب قل  ابل كل للش  لخسصع ب   غن ين  ه  لختك   بي يل لخ يسج يو إضيا،ة  غلسفي  مث إخضيا
ذل   ييككت للمييلطذ لخيفسصييذ   إهكانسييذ  بييرا لخ ييسج لب لهييل حييت غيين  لييك ل يي ،ة   جمت ضييذ . وإ4هيي  ج ييي  جملت ضييذ لالخسريييا لمل 

   فإنييي  هيي  لختكييي  ي  يطلييا  قيي مي هبل هيييامل ج ييي ة يو إجييرلء لخسرييييا لمل إالييافسذ )لنظيييرستلييذمبييا يييي،،  إىل آاث  خطييرة حم 4لالخسريييا لمل 
 ه  للال حذ لل ت ذجسذ(. 1-3-3-1-2للفقرة  لخالحظذ   إطا 

هيييا إذل نانيييت للتيييا،ة خييي لأل  ف نييييذ. وهيييع ذليييك  فريال ميييريذ خيييا،ة ج يييي ة غييين  1 رييييني جمت ضيييذ لالخسرييييا لمل  10-3-3-4
. و سطلييا 3هصيتتذ حبسيت يكي   هليا أت ين ضتليي  ف ين  يو ان    فمييسك   هي  لانميا بي ء إجيرلءلمل لالخسرييا  مب ت ضيذ لالخسرييا لمل 

هر للش  يقلل لرطر للش  يسبرا ل  للقا ت    جرلء لالخسريا لمل. وإذل ها لجسازمل لايح اهاً صغنة ه  للبس امل   3 جمت ضذ لالخسريا لمل
لل  حت ، ها إذل نانيت حماسيسذ لخيا،ة  2  فإ  لرط ة للسالسذ ه  لل احسذ للبتلسذ ملي  طريسق جمت ضذ لالخسريا لمل 3لخسريا لمل لجملت ضذ لخا،ة 

 فياخ ل،ض ي  مليشل لخرحليذ.  1لا إ، لجها     ريذ لخسف رلمل. ولسميت مل ياك حاجيذ حقسقسيذ إىل إجيرلء جمت ضيذ لالخسرييا لمل يسط يقل بكثن مما
ختضع اجرلءلمل لا، لر   لل بريذ لخ اسريذ للتسف رلمل. وهع ذلك  3ولك ها جتساز جمت ضذ لالخسريا لمل    2 لل  ال جتساز جمت ضذ لالخسريا لمل
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قيي   ظييل همييسريب ة هيي    ريييذ لخسف ييرلمل شييريطذ ي  ال  كيي   لخييا،ة هصييتتذ  2خييا،ة لليي  ال جتسيياز جمت ضييذ لالخسريييا لمل جتيي   لاشييا ة إىل ي  ل
 . اجرلءلمل  ص سف لخا،ة هبريأة.   6  وي  ال  ظهر ضلسها ي  ياث  خطنة   جمت ضذ لالخسريا لمل  أت ن ان  حبست يك   هلا أت ن  ف ن  يو  

  فييستك  لالسسباالييذ اغييرلا لالخسريييا  للمييلع حتسيي   ضلييى هكيي انمل للييسحكم وخاهلييذ وغالسييذ للييثت إذل نانييت  10-3-3-5
 ض  ملشل لخك انمل مبك انمل خاهلذ  ا لها نسلًذ وح تاً.

 ر بة املتفجرات إجراءات اإلدراج يف إحدى شع  10-4
 وصف عام 10-4-1
  ولحيييي ة هيييي  سييييت شييييبا وذلييييك ضلييييى حمييييا نيييي ع  يييي  ر لخسف ييييرلمل  هييييا مل  صيييي ف أبهنييييا غيييين همييييسقرة    10-4-1-1

(. و  طريييييق إجيييييرلءلمل هييييي  لل ظييييام لخ مييييق ضاخسيييياً  2-1-2وللفقييييرة   هيييي  للال حييييذ لل ت ذجسييييذ 4-1-1-2للييييش   ثليييي  )لنظيييير للفقيييييرة  لرطيييير
ابسييسث اء لخيي ل، وللمييلع لليي   قيير    للري ليييذ إ، لجهييا   هلييشل للر ريييذ ( ضلييى نييل لخيي ل،  وللمييلع  لخرشييحذ 5-10و 3-10  )لل ييكال لا، لر
مليي هق هيذ لل قيل. وميكي  ييضياً ي   نتياضلسهيا   للميلبذ   لل يبريذ للي    ياظر نسيا ج لالخسرييا لمل للي  يجرييت يو لخيا،ةو   ر . 1-1لل بريذ 

بيت هي  لحلي ل،ث للي  وقبيت. ص،خش   لالضسريا  نسا ج لالخسريا هي   39ملي  هرييني   لخربيع  ونتيا  لمل لاخر  للي  يجرييت وللريسياانمل للي  مجص
)ب( 1-1-1-2"لخسف رلمل" )لنظر للفقيرة حبكم نسا ج لالخسريا لمل و بريف سلبذ ه    ريذ لخسف رلمل    مل اك س   السسريبا،3-10لل كل 

ل ظام لخ مق ضاخساً(. وميك  لالطالع ضلى لخباين ل  ،ة لل    ز ب لسيطسها لسيسريبا، )ب( ه  ل2-1-1-2ه  للال حذ لل ت ذجسذ وللفقرة 
 ه  للال حذ لل ت ذجسذ. 4-6-3-1-2سلع ه    ريذ لخسف رلمل   للفقرة 

 أنواع االختبارات 10-4-2
 5هييي  جمت ضيييامل لالخسرييييا لمل )    يييالث جمت ضيييامل هيييا  صصييي ف طيييرق لالخسرييييا  لخميييسيف هذ ليييإل، لر   شيييبريذ 10-4-2-1
. وي ريغي ضي م  غسين لالخسرييا لمل لخصي فذ   لجملت ضيامل 3-10هصتتذ لس فن لخبل هامل للالزهذ للر، ضلى لاسئلذ لل ل ،ة   لل كل  (7 إىل
 ضلى لسسب ل، ا   ع   ،ولساً  هثل ملشل لاجرلء.لةهذ لخص فذ   ك  مل ها 7و 6و 5
للير، ضلييى للمي،لل "مليل مليي هيا،ة هسف ييرة  5 ميسيف م لل سيا ج لخسحققيذ هي   ال يذ ينيي لع هي  لخسرييا لمل لجملت ضيذ  10-4-2-2

 (. وفستا يلي ين لع لالخسريا لمل:3-10ه  لل كل  28ض ميذ لحلماسسذ للغايذ و  ط   ضلى خطر لالنف ا  لل اهل " )لخربع 
 ت لخسكانسكي لل  ي ة؛لخسريا  ص م لسح ي  لحلماسسذ لب لهل لحل )ي(:5لل  ع 
 ولخسريا لمل حرل يذ لسح ي  لخسل لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا ؛ )ب(:5لل  ع 
 براليييت  هيييا إذل نانيييت لخيييا،ة  ض ييي ها  كييي   نتساهتيييا نريييينة    ف ييير إذل هيييا ولخسرييييا  لسح يييي  )ر(:5لل  ع 

 حلريق نرين.
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 رات ر بة املتفج إجراءات اإلدراج يف إحدى شع   : 3-10الشكل 
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 هالم نرتات األمونيوم املست دمة يف صنع املتفجرات العصفية   أو  معلق  أو  اإلجراءات املتعلقة  ستحل  : 4-10الشكل 
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 6-1اإلجراءات املتعلقة ابالختبار املطلوب إلدراج مادة يف الشعبة  : 5-10الشكل 

إجرلء لخسريا  
ولسسسفاء هباين ( ه)7و  2 (ر)7لخ ل، لخسف رة 

.للقري ل
( و)7إىل ( ي)7لالخسريا لمل .6-1 صرفل   لل بريذ 

.غن هطل بذ

إجرلء لخسريا لمل لخ ل،
( و)7إىل ( ي)7ض ميذ لحلماسسذ للغايذ 

.ولسسسفاء هباين للقري ل

505

1

2

9

نبم

3

4

5

6

78

ال

ال

ال

نبم

ال

نبم

نبم

 
  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

26 

لسح يي  لل يبريذ  هي  بيني    ض ي  لالقسضياء 6 مسيف م لل سا ج لخسحصلذ ه  ي ببذ ين لع ه  لخسريا لمل لجملت ضيذ  10-4-2-3
 إىل حرييييق انجيييم ضييي  هصيييا،  ،لخلسيييذخيييا،ة لخسف ييرة إذل هيييا  براليييت سيييل ك ل   للييي    ييياظر ب  جيييذ ينيييع4-1و 3-1و 2-1و 1-1لل ييبا 

ولل سا ج الرو يذ ييضاً لسقسسم إهكا  (.  3-10ه  لل كل    37و  36و  35و  34و  33و  32لنف ا  ه  هصا،  ،لخلسذ )لخرببامل   يو  خا جسذ يو
ميكييي   يو ال ميكييي   لسيييسريبا،ملا هييي    رييييذ لخسف يييرلمل  نيييا إذل   وهيييا 4-1  "قييياف" لل يييبريذ سيييلبذ ابهلسئيييذ لخق هيييذ هبيييا لل قيييل  هيييا،ة يو إ، لر

 . وفستا يلي ين لع لالخسريا لمل لا ببذ:(3-10ه  لل كل  39و 38 )لخرببا 
 إذل نا  مل اك لنف ا  شاهل للتحس ايمل؛ ها لخسريا   ر  ضلى ضري ة ولح ة لسح ي  )ي(:6لل  ع 
سيييلع هسف يييرة غييين هبرييييأة   يو ع هسف يييرة سيييل يو ولخسرييييا   ييير  ضليييى ضريييي لمل هيييا،ة هسف يييرة )ب(:6لل  ع 

 ه  سلبذ غن هبريأة إىل يخر ؛ يو إذل نا  لالنف ا  ي س ر ه  ضري ة إىل يخر  ها لسح ي 
سيييلع هسف يييرة غييين هبرييييأة   يو سيييلع هسف يييرة  يو ولخسرييييا   ييير  ضليييى ضريييي لمل هيييا،ة هسف يييرة )ر(:6لل  ع 

حيرل ة ه يبذ و/يو  يو خطيرة خطير هي  لنسثيا لمل يو إذل نيا  مل ياك لنف يا  شياهل ها لسح ي 
 أت ن خطر آخر ض  ها  سبرا حلريق؛ي   يو لحرتلق ض سف

هيي   347ولخسريييا   يير  ضلييى ضرييي ة غيين حمصيي  ة لمييلع هسف ييرة ي طريييق ضلسهييا لحلكييم لريياأل  )،(:6لل  ع 
إذل نانيت   جيي  أت يينلمل خطييرة  هييا هيي  للال حييذ للس ظستسيذ لل ت ذجسييذ  لسح ييي  3-3للفصيل 
 ب ء لشسبال ضا ا للتحس ايمل. يو للبري ة انجتذ ض  لشسبال ضا اخا ر 

هيي   23لحلماسييسذ للغايييذ " )لخربييع  ذلإلجابييذ ضلييى للميي،لل "ملييل للمييلبذ ض مييي  7 صمييسيفَ م لخسريييا لمل لجملت ضييذ  10-4-2-4
لاني لع لاحي  ض ير هي   هي  ي  جتسياز لخسرييا لً ولحي لً هي  نيل ني ع 6-1هيا،ة هرشيحذ ليإل، لر   لل يبريذ و يا ضليى ي  (  3-10لل كل 

. و صمييسيف م لانيي لع للمييسذ 5-10لالخسريييا لمل لليي   سييألف ه هييا ملييشل لجملت ضييذ. وييير، للعو  نيي ل للييش  حييي ، شييروط لالخسريييا لمل   لل ييكل 
  ملييييشل (. وللغيييرا هييي EISمليييي هيييا،ة ض ميييييذ لحلماسيييسذ للغاييييذ ) هيييا إذل نانييييت هيييا،ة مميييا )و(( للسحقيييق7)ي( إىل 7لاوىل هييي  لالخسرييييا لمل )

يفسييي    لخسرييييا لمل للميييلبذ ويييي فر للثقيييذ   مليييشل  مميييا لالخسرييييا لمل ملييي  فهيييم هييي   حماسيييسذ لخيييا،ة )يو لخييي ل،( للييي  حتسييي   ضلسهيييا للميييلبذ 
إذل نا  هي  لختكي  ي   ها )ل(( لسح ي 7)ك( و7) ( و7)ح( و7)ز( و7لالخسريا لمل. و مسيف م لان لع لرتمذ لخسريقسذ ه  لالخسريا لمل )

 سلبذ حتس   مببظتها ضلى ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ. وفستا يلي ين لع لالخسريا لمل لاح  ض ر: 6-1 بريذ    ر   لل
 لخسريا  ص م لسح ي  لحلماسسذ لب لهل لحلت لخسكانسكي لل  ي ة؛ )ي(:7لل  ع 
 ولخسريا  ص م   حسز هغلق هع هبزنِز حم ، لسح ي  لحلماسسذ للص م؛ )ب(:7لل  ع 
 ولخسريا  لسح ي  حماسسذ لخا،ة لخسف رة للس مل   حتت أت ن للص م؛ )ر(:7لل  ع 
 لالخييرتلق لل يياجم ضيي  يو ولخسريييا  لسح ييي  ، جييذ  فاضييل لخييا،ة لخسف ييرة ض يي   برالييها للصيي م )،(:7لل  ع 

 هص   للطاقذ؛
حسز  لخا،ة    ولخسريا  لسح ي   فاضل لخا،ة لخسف رة ض    برالها حلريق خا جي ض  ها  ك   )مل(:7لل  ع 

 هغلق؛
ولخسرييييا  لسح يييي   فاضيييل لخيييا،ة لخسف يييرة ض ييي ها  كييي   ه جييي ،ة   بسئيييذ  يييز،ل، ، جيييذ حرل هتيييا  )و(:7لل  ع 

 هئ يذ؛ 365º    ساً لسصل إىل 
   ض    برالها حلريق خا جي؛ابحلالذ لخق هذ هبا للسص سف ولخسريا  لسح ي   فاضل سلبذ ها  )ز(:7لل  ع 
ض  ها  ك   ه ج ،ة   بسئذ  ز،ل، ، جذ حرل هتا     ساً إىل  ها  ريا  لسح ي   فاضل سلبذولخس )ح(:7لل  ع 

365ºس؛ 
لالخيييرتلق لل ييياجم ضييي  هصييي    يو ض ييي   براليييها للصييي م هيييا ولخسرييييا  لسح يييي   فاضيييل سيييلبذ ) (:7لل  ع 

 للطاقذ؛
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 بذ مما لذ جماو ة هلا؛ ا لً   سلسسطلق لنف ها إذل نا  لنف ا  سلبذ ها ولخسريا  لسح ي  )ك(:7لل  ع 
 لص هذ ه جهذ حن  هك انمل البسفذ. ها ولخسريا  لسح ي  حماسسذ سلبذ )ل(:7لل  ع 
ا   صييييي نف ن ييييرتلمل لاه نسييييي م  ب يييييكل مليييييي هرشييييحذ  لاجابييييذ ضليييييى للميييي،لل "مليييييلوأتيت  10-4-2-5

 23 ي( " )لخربيع   ملالم  لخمسيف هذ   ص ع لخسف نرلمل للبصيفسذ )م يو هبلَّق يو همسحلا
  وي ريغييي ا  هييا،ة هرشييحذ ي  جتسييياز 8( هيي  إجييرلء لخسريييا لمل لجملت ضييذ 2-10هيي  لل ييكل 
 : لا ببذ لخ،لفذ هلشل لجملت ضذ. وفستا يلي ين لع لالخسريا لمللا ببذ لالخسريا لمل 

 لحلرل   للتا،ة؛لخسريا  لسح ي  للثريامل  )ي(:8لل  ع 

 لخسريا  ص م لسح ي  حماسسذ لخا،ة لسأ ن ص هذ ش ي ة؛ )ب(:8لل  ع و 
 لخسريا  لسح ي  أت ن للسميفني   حسنز هغلق.  )ر(:8لل  ع و 

 لخسريا  لسح ي  أت ن لالشسبال لحلرل   لخ البي لل  ي    حسنز هغلق  حكام. )ه(: 8ولل  ع  
جمت ضييذ لالخسريييا لمل إىل ملييشل للقميم نإحيي   للطييرق للي  هتيي ف إىل حت ييي  هيي   )،( هي  8وقي  يالييسف لل يي ع  

 .ل البها   صها يج نقالذ ابضسريا ملا ها،ة ه،نِم ة هالءهذ لخا،ة

  طبيق طرق االختبار 10-4-3
 هذ  ر،   همر، لخصطلحامل لل ل ،   للسشيسل ابء   للال حذ لل ت ذجسذ  فمينلمل خصيطلحامل هبس يذ هميسيف 10-4-3-1

  إ، لر لخييي ل، وللميييلع   لل يييبا وجمت ضيييامل للس لفيييق )هثيييل لالنف يييا  لل ييياهل  ولخيييا،ة لل ا ييييذ  ولحلت ليييذ أبنتلهيييا  وإمجيييايل ل سييي ايمل  
 ولالنف ا   ولنف ا  إمجايل ل س ايمل(.

    هييييييييييا إذل نييييييييييا  هيييييييييي  لختكيييييييييي  إ، لر هييييييييييا،ة هييييييييييا لسح ييييييييييي  5ي ريغييييييييييي لسييييييييييسيف لم جمت ضييييييييييذ لالخسريييييييييييا لمل  10-4-3-2
 لخ ل، لل  جتساز ين لع لالخسريا لمل للثال ذ مجسبها. إال   ز ي     ر   ملشل لل بريذ وال .5-1لل بريذ 

ضلى ضري لمل لخ ل، وللملع لخسف رة وملي ابحلالذ وللص  ة لخق هيذ هبيا لل قيل.  6ي ريغي  طريسق جمت ضذ لالخسريا لمل  10-4-3-3
يشي  نسيا ج  بطريقيذ للسبريئيذ وظيروف لل قيل  وي  يكي   ه الي ضاً حبسيت ي يسج يسبلق فستااً وي ريغي ي  يك   للرت سا لهل  سي للت س امل ولقبس

للملع لخسف يرة ،و   بريئيذ فس ريغيي إجيرلء لالخسرييا لمل ضليى للميلع غين لخبرييأة. وي ريغيي نيشلك إخضياع نيل وض    ص سف .لالخسريا لمل صرلهذ
 يلي: مما يسحقق ي  مل ها لالخسريا لملسلع  يو ين لع للبري لمل لل  حتس   ضلى ه ل،

  ذليك ي  ضريي ة لي   ،و  ي  ليري     مبيا  يَسج لخهي  إ، لر ض ي  لالقسضياء     ك  للملطذ لخيفسصذ )ي(
 إىل هبل هامل هساحذ؛ يو إح   لل با لسس ا،لً إىل لل سا ج لخسحققذ   لخسريا لمل يخر 

 . 1-1 بريذ   ذلك ييذ ضري ة    لل مبا يو إ، لر لخ سج  )ب(

يلزم ابلضيرو ة ،ل تياً  ال ،لل ضا،ة ابلرت سا لاجب  . غن ين  6)ر( و6)ب( و6)ي( و6جتر  ين لع لالخسريا لمل  10-4-3-4
 ي  جتر  ملشل لان لع لا ببذ مجسبها. يو ل رياع ملشل للرت سا

ض ي ها  كي    يو  بريئيذ لخسف يرة ،و  إذل ها صص نفت للميلع  )ي(6ميك  لالسسغ اء ض  إجرلء ن ع لالخسريا   )ي(
 ؛ )،(( ي،انل 4-3-4-10  للفرضسذ   ")لنظر للفقرة  للبري ة حمس يذ ضلى سلبذ ولح ة فقط 

 )ي( 6 يلي   نل ن ع ه  ين لع لالخسريا  مما  حتقق ي  ها  )ب( إذل6ميك  لالسسغ اء ض  ن ع لالخسريا    )ب(
 :)،( ي،انل(4-3-4-10)لنظر ييضاً للفقرة 

 ؛ب ء لاشبال لةزء لرا جي ه  للبري ة بمريامل يسأ ر  ‘1‘
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نييا  لنف ا ملييا الييبسفاً ضلييى حنيي  يمييسريب  هبيي  لنس ييا  للسييأ ن  يو   ف يير حمسيي ايمل للبرييي ة مل يو ‘2‘
 ؛)ب(6للسف ن  ه  ضري ة إىل يخر    ن ع لالخسريا  

)ب(  لنف ييا  شييري  6حيي ث    لخسريييا  هيي  لل يي ع  هييا )ر( إذل6وميكيي  لالسييسغ اء ضيي  نيي ع لالخسريييا   )ر(
 ؛1-1هثل ملشل لحلالذ  ي  ر لخ سج   لل بريذ  و  ف    لكل حمس ايمل للرصَّذ.

   إال يصمسيفَ م وال قاف ه اسرياً  4-1إذل نا  للسص سف  ها )،( مل  لخسريا  يصمسيفَ م لسح ي 6ولل  ع  )،(
سرييا  سيلع ي طرييق هي  للال حيذ لل ت ذجسيذ. وض ي  لخ 3-3ه  للفصيل  347حالذ لنطرياق لحلكم لراأل 

)،( 6)،( يواًل. وإذل بس يت نسيا ج ني ع لالخسرييا  6   ميك  يجرلء ن ع لالخسريا 347ضلسها لحلكم لراأل 
 )ب(. 6)ي( و6قاف ه اسا  ميك  ض   ش لالسسغ اء ض  ن ضي لالخسريا   4-1ي  للسص سف 

  ميكيي  لالسييسغ اء 1رييا  )ي( هيي  لجملت ضييذ إذل يضطيت لخييا،ة نسس ييذ سييالريذ )ضي م لنس ييا  لالنف ييا (   نيي ع لالخس 10-4-3-5
حي وث لحيرتلق بطييء(   لخسرييا  هي  لل ي ع )ر(  يو )ي( هع هف ر. وإذل يضطت لخا،ة نسس يذ سيالريذ )ضي م حي وث لحيرتلق6ض  لالخسريا  
 )ي( هع ه بل.6  ميك  لالسسغ اء ض  إجرلء لالخسريا  2ه  لجملت ضذ 

)و( للسحقييق ممييا إذل نانييت لخييا،ة لخسف ييرة ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ. مث 7إىل )ي(  7 مييسيف م ينيي لع لالخسريييا لمل هيي    10-4-3-6
)ل( للسحقق مما إذل نا  ه  لختك  إ، لر للملع ل س يذ   هبظتها ضلى ه ل، 7)ك( و7) ( و7)ح( و7)ز( و7 مسيف م ين لع لالخسريا لمل  

  .6-1  لل بريذ  ض ميذ لحلماسسذ للغايذ
ر   10-4-3-7 إذل نيييييا  ميكييييي  لميييييلبذ حتسييييي    هيييييا )ل( لسح يييييي 7)ك( و7) ( و7)ح( و7)ز( و7ينييييي لع لالخسرييييييا لمل جتيييييص

شييح ذ )يو شيييح امل( هسف ييرة   سمييسذ ض مييييذ لحلماسييسذ للغاييييذ وهكيي انمل هبييزنِزة ض مييييذ لحلماسييسذ ضلييى لل حييي  لخ اسييا ي   ييي  ر    ضلييى
  س   ين  ميك  حيشف لخكي انمل للسص سف ريا لمل ضلى للملع وملي   لحلالذ ولل كل لللشي  ق هت هبتا. و طريق ملشل لالخس6-1 لل بريذ

لاجيرلء لليش   5-10ي، ر ضلى صحذ نسا ج لالخسريا لمل. وير،   لل يكل  ل  أب  ملشللةهذ لخص فذ  حماناهتا  إذل لقس بت يو غن لخسف رة 
 يريني  فاصسل لشرتلطامل لالخسريا   و ر، ي،انل بضع نقاط لل رح:

)و( ةتسييع  7)ي( إىل  7ميكيي  ي  حتسيي   للمييلع لخرنريييذ ضلييى هيي ل، هسبيي ،ة  وي ريغييي إ ييام ينيي لع لالخسريييا لمل   )ي(
 صيي سفها      لل ييح امل لخسف ييرة للر سمييسذ و بزيييز لخيي ل، لخرنريييذ  ض يي  لالقسضيياء  ،لخييل للمييلبذ لليي  يسبييني 

 ؛6-1لل بريذ  

 2و ك   لاجابذ ضليى للمي،لل "مليل لخيا،ة مليي شيح ذ هسف يرة   سميسذ خكي   ،لخيل للميلبذ " )لخربيع  )ب(
( بفحيييص  صييتسم للمييلبذ. وهييي ل، لل ييح ذ لخسف ييرة للر سميييسذ ملييي لخيي ل، ل تليييذ   5-10هيي  لل ييكل 

هبزوليذ. وضليى مجسيع  يو هبيزنِزة يو قيذلخك   ،لخل للملبذ  وملي لسمت هك انمل هسف رة إاليافسذ هصطلِ 
لخيي ل،   لحلتيي المل لخسف ييرة للر سمييسذ ي  "جتيير  لخسريييا لمل لخيي ل، لخسف ييرة ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ هيي  

(. فإذل حصل ي  ه  5-10  لل كل  9)و( وي   مس   هباين قري هلا" )لخربع  7)ي( إىل  7لان لع ه   
)ي( 7  ي  هيي  لالخسريييا لمل هيي  لانيي لع هيي   "+"ى نسس ييذ ه جريييذ هيي ل، لل ييح ذ لخسف ييرة للر سمييسذ ضليي 

 كيييي   لخييييا،ة هييييا،ة ض ميييييذ لحلماسييييسذ للغايييييذ  و كيييي   لاجابييييذ ضلييييى للميييي،لل لليييي ل ،    ال )و( 7 إىل
 ؛6-1 ك   للملبذ هرشحذ لإل، لر   لل بريذ  وال "ال". 3-10 ه  لل كل 21 لخربع

يميييريا ض ييي   ال لخيييا،ة   هكييي   هسف ييير إاليييا  هبيييزول للميييلبذ و كييي   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل "مليييل  )ر(
( هبرفييذ 5-10   لل ييكل 3إشييبال  ي   فاضييل هييع لل ييح امل لخسف ييرة للر سمييسذ " )لخربييع  يو إطالقيي 

  يَبل  سي لء   يو  صتسم للملبذ اباالافذ إىل لآلاث  للسف نيذ لل  حت ث ض  ها  طَلق ملشل لخكي انمل
 بصيي  ة ضرالييسذ. و كيي   ملييشل لخكيي انمل ضييا،ة صييتاهامل هسف ييرة يو هانييا  ذلييك   يسييل ب  صييتست

ا،ة صيييغنة حتييي ث وظيييا ف حرنيييذ يو فيييسح. فيييإذل نانيييت لاجابيييذ ضليييى مليييشل  يو قطيييع يو يجهيييزة آلسيييذ وقييين
)و( هطل بيييذ للتييي ل،   لخكييي انمل 7)ي( إىل 7 كييي   لالخسرييييا لمل هييي  لانييي لع هييي   فيييال للمييي،لل "نبيييم" 

 ؛6-1و ظل للملبذ هرشحذ لإل، لر   لل بريذ  لخسف رة لاالافسذ لخبزولذ 
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   5 يو هييم 50و كيي   لاجابييذ ضلييى للميي،لل "ملييل لخييا،ة   هكيي   هبييزنِز يس يياوز ببيي لً هقطبسيياً يريليي   )،(
(. وضلييى مجسييع 5-10   لل ييكل 4لخا ييذ هيي  لحل ييم ض يي  هقا نسيي  ب ييح س  لخسف ييرة للر سمييسذ " )لخربييع 

فسهييا  لييك لخ جيي ،ة   هكيي انمل هسف ييرة ذلمل صييتاهامل  مبييا زة لانييع لخيي ل،   ملييشل لخكيي انمل لخبييزنِ 
محايييييذ هز،وجييييذ   للمييييلبذ  ييييا "ي  جتيييير  لخسريييييا لمل لخيييي ل، لخسف ييييرة ض ميييييذ لحلماسييييسذ للغايييييذ هيييي  

(. فإذل حصل ي  ه  5-10  لل كل  6)ه( وي   مس   هباين قري هلا" )لخربع 7و  ‘2‘)ر(7 لل  ضني
)ه(   كي   7و ‘2‘)ر(7  ي  هي  لالخسرييا ي   "+"ملشل لخك انمل لخبزنِزة لانع ضلى نسس ذ ه جرييذ 

 كي   للميلبذ هرشيحذ ليإل، لر  وال "ال". 3-10هي  لل يكل  21 لاجابيذ ضليى للمي،لل للي ل ،   لخربيع
 ؛6-1   لل بريذ

   يو ك ِن  لصتام ذ  وسسل  أتهني همسقلسني وفبيالسنيو ك   لاجابذ ضلى للم،لل "ملل لخا،ة   ه )ه(
( ابسيييسيف لم فهييييم  صيييتسم للميييلبذ و ط يرمليييا. فيييإذل نانييييت 5-10  لل يييكل  5هكييي   هبيييزنِز" )لخربيييع 

للمي،لل  يبسيع ي  للميلبذ  سميم ئصيا ص يهيا  ذل سيذ ه اسيريذ  و كي   لاجابيذ ضليى فيال لاجابذ "ال" 
 . 6-1 ك   للملبذ هرشحذ لإل، لر   لل بريذ  وال "ال"  3-10  لل كل  21لل ل ،   لخربع 

 ميك  لحلص ل ضلى هبرفذ آاث  للسصتسم ولآلاث  للسف نيذ ض  طريق لخسريا لمل لل تاذر ولالخسريا لمل لا شا،يذ إخل.  مالحظة: 

ق يو )ر( للسحقيييق هييي  ي  هميييسحلا8 )ي( إىل8ي ريغيييي لسيييسيف لم ينييي لع لالخسرييييا لمل هييي   10-4-3-8 مليييالم نيييرتلمل  يو هبليييَّ
لخ ل،  يها .ميك  قري هلا ب صفها ها،ة صلريذ يو سا لذ ه،نِم ة لاه نس م لخمسيف هذ   ص ع لخسف نرلمل للبصفسذ )هسف رلمل نرتلمل لاه نس م(

 . 4-10وفقاً لل كل  سف رلمل  ريذ لخلل   ف ل   ي  ه  ملشل لالخسريا لمل فستك  لضسريا ملا هرشحذ لكي  ص نف   

 أمثلة لتقارير االختبارات 10-5
)،( يهثليييييييييييذ لسقيييييييييييا ير لالخسرييييييييييييا لمل  هيييييييييييع 7-10)ي( إىل 7-10)،( و6-10)ي( إىل 6-10 ييييييييييير،   لاشيييييييييييكال  10-5-1

ضليى س لسيي نيرتو سيسسلريني )لاهيم  شيبريذلا، لر   للقريي ل و السسيف لم للرس هامل للسيفطسطسذ خميا  لرطي لمل    طريسيق إجيرلءلمل    السح
 .(2956( وزيلني لخمك )لاهم لخسح ة 0392لخسح ة 

 هثال من ذجي لسقرير ض  لخسريا لمل للملع. 8-10وير،   لل كل  10-5-2
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 ( 2-10نتائج  طبيق إجراءات القبول املؤقت يف ر بة املتفجرات على سداسي نرتوستيلبني )الشكل   :)أ( 6-10الشكل 

 س لسي نرتوسسسلريني :اسم املادة -1

  بياانت عامة -2

 س لسي نرتوسسسلريني للرتنسا: 2-1

 12O6N6H14C للصسغذ لةزيئسذ: 2-2

 همح ق   لل كل للفسزاي ي: 2-3
 ر قايليصفر ب للل  : 2-4

 3ن /م  1700 للكثافذ للظاملريذ: 2-5

 هم  0,3 - 0,1 ح م لةمستامل: 2-6

 أت ن لالباب لل ا يذ  غرا إح لث أت ن  ف ن  ضتلي يوبملل صص بت لخا،ة  :2املربع  -3

 نبم  لاجابذ: 3-1

 10لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 3-2

 لخا،ة   ملشل للر ريذيص ظر   إ، لر  :10املربع  -4

 3جمت ضذ لالخسريا لمل  :11املربع  -5

 )ر((3ساضذ )لالخسريا   48نل  °س75 :للثريامل لحلرل   5-1

 °س75غ ه  لخا،ة ض    100 ظروف للبس ذ 5-2
 حتلل ظاملر  ميفني ذليت يو لنف ا  يو ض م ح وث لشسبال يو :لخ امل لمل 5-3

 حرل ايً همسقرة "  -" لل سس ذ: 5-4

 ‘(2(‘ي)3)لالخسريا   (BAM)لخسريا  لخطرقذ للماقطذ للتكسا لالحتا،  لريح ث ولخسريا لمل لخ ل،  لحلماسسذ للص م: 5-5

 نتا و ،مل ظروف للبس ذ: 5-6

 ج ل 5 ةل  ِن،طاقذ للص م  لخ امل لمل: 5-7

 لسمت غن همسقرة ابل كل للش  لخسعمل ب "  -" لل سس ذ: 5-8

 ‘(1(‘ب)3)لالخسريا   (BAM)لخسريا  لخطرقذ للماقطذ للتكسا لالحتا،  لريح ث ولخسريا لمل لخ ل،  لحلماسسذ للص م: 5-9

 نتا و ،مل ظروف للبس ذ: 5-10

 نس      240 ˂لحلتل ل  ِن،  لخ امل لمل: 5-11

 لسمت غن همسقرة ابل كل للش  لخسعمل ب "  -" لل سس ذ: 5-12

  لالنسقال ه  لالحرتلقسه لذ  5-13
 إىل لالنف ا :

 )،((3لخسريا  لالحرتلق للصغن لل طاق )لالخسريا  

 ، جذ حرل ة للغرفذ ظروف للبس ذ: 5-14

   سبل وحترتق لخ امل لمل: 5-15

 لسمت غن همسقرة ابل كل للش  لخسعمل ب "  -" لل سس ذ: 5-16

 12لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 5-17

  همسقرة حرل ايً ملل لخا،ة  :12املربع  -6

 نبم  :)ر(3لالخسريا   لاجابذ ه  6-1

 13لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 6-2

 ملل لخا،ة غن همسقرة ابل كل للش  لخسعمل ب   :13املربع  -7

 لمللالخسريييا  جمت ضييذ  لاجابذ هيي  7-1
3: 

 ال

 19لنسقل إىل لخربع  لخربع:يص رك ملشل  7-2

 للر ريذ  ملشل  صقريل لخا،ة ه،قساً    :االستنتاج -8

 إح   شبا   ريذ لخسف رلملق إجرلءلمل لا، لر   طرين  يص رك ملشل لخربع: 8-1
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 يف ر بة املتفجرات   رسم ختطيطي ملسار خطوات القبول املؤقت لسداسي نرتوستيلبني  )ب(: 6-10الشكل 

ها،ة للسص سف

ملل صصِ بت لخا،ة بغرا إح لث أت ن 
 ف ن  ضتلي يو أت ن يلباب ان يذ 

ملل ملي هرشحذ
للسص سف ن رتلمل لاه نس م ب كل 

همسحلا يو هبلق يو ملالم  لخمسيف هذ
  ص ع لخسف رلمل

 (م   ي)للبصفسذ 

*1جمت ضذ لالخسريا لمل 

8جمت ضذ لالخسريا لمل 

(4-10لنسقل إىل لل كل )

ملل ملي ها،ة هسف رة 

2جمت ضذ لالخسريا لمل 

ملل لخا،ة
يقل حماسسذ ه  ي   صقريل   

ر ريذ  ملشل لل

لسمت ها،ة هسف رة

يص ظر   إ، لر لخا،ة   
ر ريذ ملشل لل

3جمت ضذ لالخسريا لمل 

ملل لخا،ة اثبسذ
حرل ايً 

4جمت ضذ لالخسريا لمل 

ملل للملبذ
يو للملبذ لخبريأة يو لخا،ة لخبريأة

لخ ل، لخسف رة/  للملع
غن لخمسقرة 

سلبذ للسص سف

ها،ة هسف رة غن همسقرة/ صص ف ابضسريا ملا سلبذ
لر ريذ  صقريل ه،قسًا   ملشل ل

(3-10لنسقل إىل لل كل )

1

2

3

4

5

7

6

17

16

15

14

13

12

11

10

18

19

ال

ال

نبم

ال

نبم

ال

نبم

ال
نبم

ال

نبم

نبم

ال

ال

نبم

ملل لخا،ة   نريم لذ
يو يهنا هبريأة /و

89

نبم

ملل لخا،ة
غن همسقرة ابل كل 
للش  يخسصعمل ب  
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 ( 3-10نتائج  طبيق إجراءات إدراج سداسي نرتوستيلبني يف إحدى شع  ر بة املتفجرات )الشكل   )ج(:6-10الشكل 

  5-1ملل لخا،ة هرشحذ لل بريذ  :26املربع  -1

 ال لاجابذ: 1-1

 (30 بريأ لخا،ة )لخربع  لل سس ذ: 1-2

 31لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 1-3

 6جمت ضذ لالخسريا لمل  :31املربع  -2

 )ي( هع هف نر6لالخسريا   أت ن ب ء لاشبال   للبري ة: 2-1

 ن   50، جذ حرل ة للغرفذ  برهسل ه  لر ا لحلريسيب زنس   ظروف للبس ذ: 2-2

 لنف ا   ح وث حفرة لخ امل لمل: 2-3

 لنف ا  شاهل لل سس ذ: 2-4

 )ي( هع هف نر 6لالخسريا   أت ن لالشسبال بني للبري لمل: 2-5

 برلهسل ه  لر ا لحلريسيب  3، جذ حرل ة للغرفذ   ظروف للبس ذ: 2-6

 لنف ا   ح وث حفرة لخ امل لمل: 2-7

 لنف ا  شاهل لل سس ذ: 2-8

 )ر( 6ال يلزم إجرلء لالخسريا   ي ر لاحاطذ ابل نل : 2-9

 ملل لل سس ذ لنف ا  شاهل  :32املربع  -3

 نبم  :6لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  3-1

 44لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 3-2

 1-1إ، لر   لل بريذ  :االستنتاج -4
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 إدراج سداسي نرتوستيلبني يف إحدى شع  ر بة املتفجرات   ملسار خطوات  ختطيطيرسم  )د(: 6-10الشكل 

نبمنبم

نبم

نبم

نبم

نبمنبم

نبم

نبم

نبم

نبم

نبم

ال

 

ال

ال

ال

ال

ال

الال

ال

ال

ال

21

22

23

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2425294041424344

20

ملل ي طريق
 لحلكم لراأل 
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 ( 2-10نتائج  طبيق إجراءات القبول املؤقت لزيلني املسك يف ر بة املتفجرات )الشكل    )أ(:7-10الشكل 

 زيلني )زيلني لخمك(-م- ال ي نرتو-2 4 6- ال ي ب  سل-5 :اسم املادة -1

  بياانت عامة -2

 زيلني-م-نرتو- ال ي-2 4 6-  لخا ذ  ال ي ب  سل 99 للرتنسا: 2-1

 6O 3N 15H 12C لةزيئسذ:للصسغذ  2-2

 همح ق بل    انضم  لل كل للفسزاي ي: 2-3
 يصفر ابملت للل  : 2-4

 3ن /م  840 للكثافذ للظاملريذ: 2-5

 هم  1,7>  ح م لةمستامل: 2-6

 أت ن لالباب لل ا يذ  ملل صص بت لخا،ة لغرا إح لث أت ن  ف ن  ضتلي يو :2املربع  -3

 ال لاجابذ: 3-1

 3لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 3-2

ملييالم   هبلييَّق يو ملل لخا،نة هرشنحذ ا   ص نف ن رتلمل لاه نسيي م  ب ييكل همييسحلا يو :3املربع  -4
  لخمسيف هذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ )م   ي(

 ال لاجابذ: 4-1

 4لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 4-2

 1جمت ضذ لالخسريا لمل  :4املربع  -5

 )ي((1لخسريا  للف  ة لألهم لخسح ة )لالخسريا   لنس ا  لالنف ا : 5-1

 ، جذ حرل ة للغرفذ ظروف للبس ذ: 5-2

 سم  40ط ل للس ظي  لخ امل لمل: 5-3

 "+"  لنس ا  لالنف ا  لل سس ذ: 5-4

 )ب((1لخسريا  ن ي   )لالخسريا   أت ن للسميفني   حسز هغلق: 5-5

 غ 22,6للكسلذ  ظروف للبس ذ: 5-6
 هم  5,0للقطر ل  ِن،  لخ امل لمل: 5-7

 اثنسذ( 27اثنسذ  ه ة للسفاضل  52ن ع للس ظي "ولو" )للزه  حىت ح وث للسفاضل 

 "+"   ريني لل سس ذ ببل للسأ نلمل لخسف رة ض   للسميفني   حسز هغلق لل سس ذ: 5-8

 ‘(1)ر(‘1لخسريا  للزه /للضغط )لالخسريا   أت ن لالشسبال   حسز هغلق: 5-9

 ، جذ حرل ة للغرفذ ظروف للبس ذ: 5-10

 ض م ح وث لشسبال لخ امل لمل: 5-11

 "  ض م ح وث أت ن ض   لالشسبال   حسز هغلق-" لل سس ذ: 5-12

 5لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 5-13

 ملل هلا خ لأل  فحنيذ  :5املربع  -6

 نبم  :1لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  6-1

 6لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 6-2

 2جمت ضذ لالخسريا لمل  :6املربع  -7

 )ي((2لخسريا  للف  ة لألهم لخسح ة )لالخسريا   لحلماسسذ للص م: 7-1

 ، جذ حرل ة للغرفذ ظروف للبس ذ: 7-2

 ض م ح وث لنس ا  لخ امل لمل: 7-3

 "  غن حماسذ للص م-" لل سس ذ: 7-4

 )ب((2لخسريا  ن ي   )لالخسريا   أت ن للسميفني   حسز هغلق: 7-5

 غ 22,6للكسلذ  ظروف للبس ذ: 7-6

 هم  5,0للقطر ل  ِن،  لخ امل لمل: 7-7
 اثنسذ( 27اثنسذ  ه ة للسفاضل  52ن ع للس ظي "ولو" )للزه  حىت ح وث للسفاضل 

 أت ن ض سف ض   للسميفني   حسز هغلق"+"   لل سس ذ: 7-8

 ‘(1)ر(‘2لخسريا  للزه /للضغط )لالخسريا   أت ن لالشسبال   حسز هغلق: 7-9

 ، جذ حرل ة للغرفذ ظروف للبس ذ: 7-10
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 ض م ح وث لشسبال لخ امل لمل: 7-11

 "  ض م ح وث أت ن ض   لالشسبال   حسز هغلق -" لل سس ذ: 7-12

 7لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 7-13

 ملل لخا،ة يقل حماسسذ ه  ي   صقريل   ملشل للر ريذ  :7املربع  -8

 ال :2لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  8-1

 (10)لخربع  1يص ظر   إ، لر لخا،ة   ملشل للر ريذ  لالسس سار: 8-2

 11لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 8-3

 3جمت ضذ لالخسريا لمل  :11املربع  -9

 )ر((3ساضذ )لالخسريا   48خ ة  °س75لخسريا  للسبريل ل  جذ حرل ة  للثريامل لحلرل  : 9-1

 °س75غ ه  لخا،ة ض   ، جذ  100 ظروف للبس ذ: 9-2

 حتلل ظاملر  ميفني ذليت يو لنف ا  يو ض م ح وث لشسبال يو لخ امل لمل: 9-3

 "  اثبسذ حرل ايً -" لل سس ذ: 9-4

)لالخسريييا   (BAM)لخسريا  لخطرقذ للماقطذ للتكسا لالحتا،  لريح ث ولخسريا لمل لخيي ل،  لحلماسسذ للص م: 9-5
 ‘(2)ي(‘3

 نتا و ،مل للبس ذ:ظروف  9-6

 ج ل 25طاقذ للص م ل  ِن،ة  لخ امل لمل: 9-7

 "  لسمت غن اثبسذ ابل كل للش  لخسعمل ب -" لل سس ذ: 9-8

 ‘(1)ب(‘3لخسريا  لالحسكاك للتكسا لالحتا،  لريح ث ولخسريا لمل لخ ل، )لالخسريا   لحلماسسذ لالحسكاك: 9-9

 نتا و ،مل ظروف للبس ذ: 9-10

 نس     360 ˂لحلتل ل  ِن،  لخ امل لمل: 9-11

 "  لسمت غن اثبسذ ابل كل للش  لخسعمل ب -" لل سس ذ: 9-12

 سه لذ لالنسقال ه  لالحرتلق 9-13
 لالنف ا :إىل 

 )،((3لخسريا  لالحرتلق للصغن لل طاق )لالخسريا  

 ، جذ حرل ة للغرفذ ظروف للبس ذ: 9-14

   سبل وحترتق بريطء لخ امل لمل: 9-15

 "  لسمت غن اثبسذ ابل كل للش  لخسعمل ب -" لل سس ذ: 9-16

 12لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 9-17

 لخا،ة اثبسذ حرل ايً ملل  :12املربع  -10

 نبم  )ر(:3لاجابذ ه  لالخسريا   10-1

 13لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 10-2

 ملل لخا،ة غن همسقرة ابل كل للش  لخسعمل ب   :13املربع  -11

 ال :3لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  11-1

 19لنسقل إىل لخربع  يص رك ملشل لخربع: 11-2

  صقريل لخا،ة ه،قساً   ملشل للر ريذ   :االستنتاج -12

 طريق إجرلءلمل لا، لر   إح   شبا   ريذ لخسف رلمل يص رك ملشل لخربع: 12-1
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 القبول املؤقت لزيلني املسك يف ر بة املتفجرات  ملسار خطوات  ختطيطيرسم  )ب(: 7-10الشكل 

ها،ة للسص سف

ملل صص بت لخا،ة بغرا إح لث أت ن 
 ف ن  ضتلي يو أت ن يلباب ان يذ 

ملل لخا،ة هرشحذ
ا   صَص َّف ن رتلمل لاه نس م ب كل 
همسحلا يو هبلق يو ملالم  لخمسيف هذ

  ص ع لخسف رلمل للبصفسذ
 (م   ي)

*1جمت ضذ لالخسريا لمل 

8جمت ضذ لالخسريا لمل 

(4-10لنسقل إىل لل كل )

ملل ملي ها،ة هسف رة 

2جمت ضذ لالخسريا لمل 

ملل لخا،ة
يقل حماسسذ ه  ي   صقريل   

ر ريذ  ملشل لل

لسمت ها،ة هسف رة

يص ظر   إ، لر لخا،ة   
ر ريذ ملشل لل

3جمت ضذ لالخسريا لمل 

ملل لخا،ة اثبسذ حرل اًي 

4جمت ضذ لالخسريا لمل 

ملل للملبذ
يو للملبذ لخبريأة يو لخا،ة لخبريأة

لخ ل، لخسف رة/ه  للملع
غن لخمسقرة 

سلبذ للسص سف

 ص ف ابضسريا ملا هسف رة غن همسقرة
لر ريذ  صقريل ه،قسًا   ملشل ل

(3-10لنسقل إىل لل كل )

1

2

3

4

5

7

6

17

16

15

14

13

12

11

10

18

19

ال

ال

نبم

ال

نبم

ال

نبم

ال
نبم

ال

نبم

نبم

ال

ال

نبم

ملل وصاِلبت
يو يهنا/  نريم لذ و
هبريأة 

89

نبم

ملل لخا،ة
غن همسقرة ابل كل للش  

لخسصِعمل ب  
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 ( 3-10نتائج  طبيق إجراءات إدراج زيلني املسك يف إحدى شع  ر بة املتفجرات )الشكل  )ج(:7-10الشكل 

  5-1ملل لخا،ة هرشحذ لإل، لر   لل بريذ  :26املربع  -1

 ال لاجابذ: 1-1

 (30 بريأ لخا،ة )لخربع  لل سس ذ: 1-2

 31لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 1-3

 6جمت ضذ لالخسريا لمل  :31املربع  -2

 )ي( هع هف ر6لالخسريا   أت ن ب ء لاشبال   للبري ة: 2-1

 ن   50، جذ حرل ة للغرفذ  برهسل ه  لر ا لحلريسيب زنس   ظروف للبس ذ: 2-2

 مل حي ث س   حتلل ه البي ح ل لخف ر لخ امل لمل: 2-3

 مل حي ث  فاضل هلح ظ لل سس ذ: 2-4

 )ي( هع هص بل6لالخسريا   أت ن لالشسبال   للبري ة: 2-5

 ن   50، جذ حرل ة للغرفذ  برهسل ه  لر ا لحلريسيب زنس   ظروف للبس ذ: 2-6

 جمر، حتلل ه البي ح ل لخ بل لخ امل لمل: 2-7

 مل حي ث  فاضل هلح ظ لل سس ذ: 2-8

)ب( ابل ظييير إىل ضييي م حييي وث ي ييير خيييا ر للبريييي ة   6ال يليييزم إجيييرلء لخسرييييا  هييي  لل ييي ع  ي ر لالنس ا : 2-9
 )ي(6لالخسريا  

 )ر(6لالخسريا   أت ن لاحاطذ ابل نل : 2-10

نيي   هرنريييذ ضلييى إطييا  فيي الذ  فيي ق   50 ال ييذ برلهسييل هيي  لر ييا لحلريسيييب زنييذ نييل ه هييا  ظروف للبس ذ: 2-11
 ان  ه ق  خ يب

 ب خا  يس ،مل حي ث س   لحرتلق بطيء  لخ امل لمل: 2-12

 مل  ظهر آاث   برقل هكافحذ لل نل  لل سس ذ: 2-13

 32لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 2-14

 ملل لل سس ذ لنف ا  شاهل  :32املربع  -3

 ال :6لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  3-1

 33لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 3-2

 ملل لرطر للر سمي مل  لرطر لل اجم ض  لنسثا لمل خطرة  :33املربع  -4

 ال :6لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  4-1

 34لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 4-2

ملييل لرطيير للر سمييي مليي  حييرل ة ه ريبثييذ و/يو لحييرتلق ض سييف ولكيي  هييع ضيي م وجيي ، خطيير  :34املربع  -5
 لنسثا لمل خطرة  ضصف خطر يو

 ال :6لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  5-1

 35لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 5-2

 ملل يبرقل لرطر هكافحذ لل نل    لة ل  لخرياشر  :35املربع  -6

 ال :6لاجابذ ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  6-1

 36لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 6-2

  347ملل ي طريق لحلكم لراأل  :36املربع  -7

 ال لاجابذ: 7-1

 38لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 7-2

أت ييين لالبييياب  للميييلبذ بغيييرا إحييي لث أت ييين  ف ييين  ضتليييي يو مليييل صييي بت لخيييا،ة يو :38املربع  -8
 لل ا يذ 

 ال لاجابذ: 8-1

 24لنسقل إىل لخربع  ل رك ملشل لخربع: 8-2

 لسمت لخا،ة هسف رة :االستنتاج -9

 لنظر   إهكانسذ لا، لر     ريذ/شبريذ يخر  ل رك ملشل لخربع: 9-1
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 إجراءات استبعاد زيلني املسك من ر بة املتفجرات )د(: 7-10الشكل 

نبمنبم

نبم

نبم

نبم

نبمنبم

نبم

نبم

نبم

نبم

نبم

ال

 

ال

ال

ال

ال

ال

الال

ال

ال

ال

21

22

23

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

2425294041424344

20

ملل ي طريق
 لحلكم لراأل 
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 : مثال لنموذج  قرير اختبارات السلع 8-10الشكل 

  هرجع للريساانمل  ات يخ للسقرير   لالخسريا طريقذ 

  ات يخ لانسار  لل فبذ   قم  لسم لخ سج

 للرتنسا ول س ايمل ) رفق  س هامل(

 للسبريئذ )إ  وج مل(

 للسهسئذ )إ  وج مل( يو لخباةذ لاولسذ

 لل لسل(خرور ض  لاجرلءلمل لخ ص فذ    يو شكل  ر سريامل لالخسريا  )مبا   ذلك ييذ  فاواتمل

 ظروف لالخسريا 

 ٪ للرط بذ لل مريسذ:  سº ، جذ حرل ة للغرفذ:

 لخ امل لمل

 نسس ذ لالخسريا 

 لالسس سار
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  11القسم 
 1جمموعة االختبارات 

 مقدمة 11-1
( ضلييى يسيياس نسييا ج  ال ييذ 2-10هيي  لل ييكل  4 كيي   لاجابييذ ضلييى للميي،لل "ملييل ملييي هييا،ة هسف ييرة " )لخربييع  11-1-1

"نبم" إذل نانت لل سس ذ ابل مريذ ا  ن ع   4ين لع ه  لالخسريا لمل لسقسسم لآلاث  لخسف رة لختك ذ. و ك   لاجابذ ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع  
 ."+"ه  ين لع لالخسريا لمل للثال ذ ه جريذ 

 طرق االختبار 11-2
 ه  لالخسريا لمل:ه   ال ذ ين لع  1 سألف جمت ضذ لالخسريا لمل 

 لسح ي  ه   لنس ا  لالنف ا ؛ )ي(:1لل  ع 
 لسح ي  ي ر للسميفني   حسز هغلق؛ )ب(:1لل  ع 
 لسح ي  ي ر لالشسبال   حسز هغلق. )ر(:1لل  ع 

 بطرق لالخسريا  لخمسيف هذ حالساً.قا تذ  1-11ويسضت  لة ول 

 1: طرق االختبار جملموعة االختبارات  1-11اجلدول 

 القسم اسم االختبار رمز االختبار

 1-4-11 )ي(لخسريا  للف  ة لألهم لخسح ة )ي(1

 1-5-11 )ي(لخسريا  ن ي   )ب(1

 1-6-11 )ي(لخسريا  للزه /للضغط ‘1)ر(‘1

 2-6-11 لخسريا  لالشسبال لل لخلي ‘2)ر(‘1

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

 االختبارظروث  11-3
ي ريغي ،ل تاً  م سل للكثافذ للظاملرييذ للتيا،ة ا  هليا أت ينلً ملاهياً ضليى لل سيا ج للي  ييسم لحلصي ل ضلسهيا هي  ني ع  11-3-1

 )ي(. وي ريغي حت ي  للكثافذ للظاملريذ للت ل، للصلريذ ه  قساس ح م لانري بذ ونسلذ للبس ذ.1لالخسريا  
فس ريغييي ي  يكيي   اب،ئ لاشييبال هالهميياً ض يي  إجييرلء لالخسريييا  ةييزء  إذل نييا  هيي  لختكيي  رلييسط ي  ي فصييل  11-3-2

 لرلسط لانثر قابلسذ لالنف ا   إذل نا  هبروفاً.
ر   11-3-3 ق   غينِن هي  حالسهيا  نا  ه  ل ستل ي   سبرا لخا،ة لظروف  إذل إال لالخسريا لمل ض   ، جذ حرل ة للغرفذجتص

 ه  نثافسها. يو للفسزاي سذ
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  حيياوايمل وسييسطذ للميي ل ا  يو سييا ل   حيياوايمل صييهر سذ لل ظيير    بريئييذ  إذل نييا  لاهيير يسبلييق   حالييذ 11-3-4
هيي  للال حييذ  3-3هيي  للفصييل  26)ي(   ظييروف لرليفلييذ )لنظيير لحلكييم لريياأل 1لييرتلً  ي ريغييي إجييرلء نيي ع لالخسريييا لمل  450 س يياوز سييبسها 

 لل ت ذجسذ(.
يسطلا لاهر  ال  ج ل/غ فأنثر   800  حالذ لخ ل، للبض يذ وخمالسط لخ ل، للبض يذ لل   صل طاقذ حتللها إىل   11-3-5

لخسرييييا   يو ( 2-لخسرييييا  لهلييياو  للسميييسا   )ولو يو ( 1-" )ولوMK. IIId)ي( إذل نانيييت نسس يييذ لخسرييييا  لهلييياو  للسميييسا   "1إجيييرلء لالخسرييييا  
مليييشل لحلالييذ   بسيييع نسس يييذ  و  ( ملييي "ال".1)لنظيير للسيييشيسل  8  قيييملاشيييبال ب لسييطذ هف ييير قساسييي  (   حاليييذ بيي ء3-)ولو BAM ييرلوزل 

"غن ه يففضذ"   بسع نسس ذ لالخسرييا   يو ملي "ه يففضذ" 3-ولو يو 2-ولو يو 1-". وإذل نانت نسس ذ لالخسريا  ولو-)ي( ملي "1لالخسريا  
 )ي(.1 جرلء لالخسريا   إال "-لى نسس ذ سالريذ "ميك  لحلص ل ض ال ملشل لحلالذ  و  )ي( ه جريذ "+".1

 1وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  11-4
 )أ(: اختبار الفجوة لألمم املتحدة1االختبار  11-4-1
 هق هذ 11-4-1-1

ضلى ن ر لنف ا  بسبريضها لسف ن ه  شح ذ هبزنِزة  وملي   حسز  ها  يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق  ة ها،ة 
 هغلق   ينري بذ ه  للصلا.

 لةهاز ولخ ل، 11-4-1-2
 لخ ل، للصلريذ 11-4-1-2-1

لةهياز لخميسيف م   لخسرييا  لخي ل، للصيلريذ. و  اليع للبس يذ ه اليع لالخسرييا    ينري بيذ  1-1-4-11يريني لل يكل  
هيم. وإذل نيا   5   400هيم وط هليا  4هيم ومسيك جي ل ملا  2   48غن ه  وزة ه  للصلا للكرب ين وهميح بذ ضليى للرييا ، قطرمليا لريا جي 

   ريطني لة ل  لل لخلي لألنري بذ برل  ج للفل  ونرب  . ويقفل قاع لانري بذ ه  ل ستل ي   سفاضل لخا،ة ه الع لالخسريا  هع للصلا  فإن  ميك
و ا ي   ك   صفسحذ  بصفسحذ ه  للريالسسسك ه  و،ة بق ة )حىت يسغن شكلها  غنلً ل ان( ضلى قاع لانري بذ و ثريت   هكاهنا  حكام.

هيي   لبييع نيييرتلمل  يو (95/5غ هيي  لهلكم جني/لل ييتع ) 160زة هييي  للريالسييسسك هس لفقييذ هييع لخييا،ة ه اليييع لالخسريييا . و سكيي   لل ييح ذ لخبييزنِ 
هم  1   50  لخا ذ  بقطر  50 قل فس  نمريذ  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل   لخيفل ط ض    ال  (50/50مخاسي ي يثريس ل/ ال ي نرتوط ل ي  )

شيح ذ  يها ت لل ح ذ للكلسذ   ح و، لخ لصفامل؛ينثر  إذل ظل يو . وميك  الغط لل ح امل   قطبذ ولح ة3ن /م  50   1 060ونثافذ 
 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ال ي نرتوط لي ي  فسصيا   قاليا. وميكي   رنسيا صيفسحذ شيامل ة هي  للصيلا للطير  هرببيذ لل يكل  طي ل 

 هم. 0,2   1,6هم  ضلى للطرف للبل   لألنري بذ للف الذيذ و صفصل ض ها مبرياض لمل مسكها  3هم ومسكها  10   150اللبها 
 للم ل ل 11-4-1-2-2

يمييسيف م   حالييذ للميي ل ل نفيي  لةهيياز لخمييسيف م   حالييذ لخيي ل، للصييلريذ. وض يي ها  يير  لالخسريييا    ظييروف  
 . 3( فإن  ميك  لسسيف لم إح   طرق لرليفلذ لخريس ذ   للسشيسل 4-3-11لرليفلذ )لنظر للفقرة 

 طريقذ لالخسريا  11-4-1-3
س ذ   لانري بذ للف الذيذ حىت يضالملا  و بريأ ضس امل لخ ل، للصلريذ حما للكثافذ لخسحققذ بطرق لانري بذ  بريأ للب 11-4-1-3-1

برقييذ إىل ي  يالحيي"   قييف ملرييي ط لخييا،ة   لانري بييذ. وحتيي ، نسلييذ للبس ييذ وحتمييا للكثافييذ للظاملريييذ  إذل نانييت لخييا،ة صييلريذ  بقسيياس لحل ييم 
 لل لخلي لألنري بذ. 

ع لانري بييذ   والييع  يسييي و  الييع لل يح ذ لخبييزنِزة حبسييت  الهيي  هرياشييرة للصيفسحذ لليي   غلييق قيياع لانري بييذ   الي  11-4-1-3-2
 يالح" ي  لخا،ة ق  ب يمل   لالنف ا . مل ها  حكام  ويثريت لخف ر هقابل شح ذ لخبزنِز ويري ي  ف نل. وي ريغي إجرلء لخسريا ي  
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  قسسم لل سا جهباين لالخسريا  وطريقذ  11-4-1-4
إذل نانييت للصييفسحذ لل ييامل ة قيي   هييا ضلييى حمييا يو  صقييسم نسييا ج لالخسريييا  ضلييى يسيياس طريقييذ   ييظي لانري بييذ 

ولخيا،ة قي   "+"ال. وي ريغي ي  يميسيف م   للسصي سف لالخسرييا  لليش  يبطيي للسقسيسم لانثير صيرلهذ. و بسيع نسس يذ لالخسرييا  ه جرييذ  يم  قريت
 يلي: مما ي  حتقق ها ن رمل لالنف ا  إذل

   ظت لانري بذ ابلكاهل؛ )ي(
 يو ح ث  قا   للصفسحذ لل امل ة. )ب(

   ويبسع ي  لخا،ة غن قا، ة ضلى ن ر لالنف ا ."-"وييذ نسس ذ يخر   بسع سالريذ  
 يهثلذ لل سا ج 11-4-1-5

 النتيجة الصفيحة الشاهدة طول التشظي (3الكثافة الظاهرية )كغ/م املادة

 + ح ث  قريا 40 800 لاه نس م  حريسرياملنرتلمل 

 + ح ث  قا 40 540 هسكروهرت 200نرتلمل لاه نس م  

 + ح ث  قا 40 880 ( 6/ 94نرتلمل لاه نس م  زيت لل ق ،  ) 

 + ح ث  قا 40 1 190 هسكروهرت 200ف ق نل  لمل لاه نس م  

 + ح ث  قا 40 1 130 نسرتو هسثا 

 - ح ث  قريا 20 970 45/ 55هسثا /هسثان ل   نسرتو

 + ح ث  قا 40 880 80/ 20 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/النس ز  

 - مل حي ث  لف 17 830 90/ 10 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/النس ز  

 + ح ث  قا 40 1 510  ال ي نرتوط ل ي   قالا

 + ح ث  قا 40 710  ال ي نرتوط ل ي   ق   

 - ح ث  قريا 40> 1 000 هاء

 
  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

44 

 : اختبار الفجوة لألمم املتحدة 1-1-4-11الشكل 

 

 صفسحذ شامل ة )ابء( هرياض لمل )يلف(

 لخا،ة قس  لل  لسذ  )،لل( ينري بذ ف الذيذ  )جسم(

 لبييييع نييييرتلمل   يو  شييييح ذ هبييييزِنزة هيييي  هييييا،ة ملكميييي جني/ ع )ملاء(
 مخاسي إ يثريث ل/ ال ي نرتوط ل ي 

 لخف ر هاسك  )ولو(

 غ اء ه  للريالسسسك )حاء( هف ر  )زل (
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 1وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  11-5
 اختبار كوينن )ب(:1االختبار  11-5-1
 هق هذ 11-5-1-1

هغليييق  يمييسيف م ملييشل لالخسريييا  لسح يييي  حماسييسذ لخيي ل، للصيييلريذ ولخيي ل، للمييا لذ لسييأ ن لحليييرل ة لل يي ي ة   حسييز 
  حكام.

 لةهاز ولخ ل، 11-5-1-2
يسكيييي   لةهيييياز هيييي  ينري بييييذ ف الذيييييذ صيييياحلذ لالسييييسيف لم هييييرة ولحيييي ة  وهييييزو،ة ب سييييسلذ إغييييالق ميكيييي  إضييييا،ة  11-5-1-2-1

 DC04 (EN 10027-1) لسسيف لهها  وهرنريذ   وسسلذ  ميفني ولقسذ. ولانري بذ همح بذ سيحرياً ضتسقياً هي  صيفسحذ هي  للصيلا مب لصيفامل
. وللطرف لخفس ح ه  1-1-5-11. ولاببا، هريس ذ   لل كل SPCEN (JIS G 3141)هكافئ   يو A620 (AISI/SAE/ASTM)هكافئ   يو

لانري بييذ ليي  شييفذ  وصييفسحذ لاغييالق هلييا فسحييذ  سمييرب ه هييا للغييازلمل لخ ريبثييذ هيي  حتلييل لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  وملييي هصيي  ضذ هيي  للصييلا 
يببيييا، للطييي ق  يهيييا هيييم. 20,0و 12,0و 8,0و 5,0و 3,0و 2,5و 1,5و 1,0: يليييي نتيييا  للكروهيييي لخقييياوم للحيييرل ة وهسييي فرة بثقييي ب يقطا مليييا

 . 1-1-5-11لخل لا وللصت لذ )وسسلذ لاغالق( فتريس ذ   لل كل 
  لخا يذ هي  لاانبسيا هي  نيل ،فبيذ إنسيار  خرلقرييذ لةي ،ة  1وه  يجل هرلقريذ ج ،ة لاانبسيا للف الذييذ   ضيع  

 هع للسحقق ه  للريساانمل للسالسذ:
ختسلييف لاانبسييا لخمييسيف هذ   سلمييلذ لخسريييا   يال غ  و ييا 1,5   26,5ي   كيي   نسلييذ لاانبسييا  )ي(

 غ؛ 1يس اوز  مبا ولح    للكسلذ
 هم؛ 0,5   75ي  يك   ط ل لاانبسا  )ب(
 ؛0,05   0,5هم ه  قاع لانري بذ  20  مسك ج ل  لاانبسا لخقسمذ ه  همافذ ي  يك   )ر(
   29 ي  يك   الغط للبصف حمريتا مل  حم ن، حبتل شري  لسسايت خالل سا ل غن قابل لالنضغاط )،(

 هسغا ابسكال. 4
يمسيف م   للسمييفني غياز للريي ات  هي  يسيط لنذ صي اضسذ جمهيزة مبي ظم للضيغط ضي  طرييق جهياز لقسياس للكتسيذ  11-5-1-2-2

لخس فقذ وي زع ضلى لل بالمل لا بع ه  خالل وصلذ ه رتنذ. وميك  لسسيف لم غازلمل وقي ، يخير  شيريطذ لحلصي ل ضليى هبي ل للسمييفني 
لخبيايرة  ميييفني  نلف /اثنسييذ ض ي  قساسي   جييرلء لخبيايرة. و مييسلزم  0,3   3,3 ل ل ي َّ،. ويي ظم الييغط للغياز حبسييت يبطيي هبي ل  ميييفني قي 

ض ي  حيرل ة    96.0  ±02.0قي  ملا  زييت للميسلسك   بكثافيذ ظاملرييذ ه   3سم 27هم( ممل ءة مبق ل   5,1ينري بذ )جمهزة بصفسحذ هبا فسحذ قطرملا 
. ويميي ل للييزه  للييالزم لرفييع ، جييذ حييرل ة ° س 25ض يي  حييرل ة ، جسصهييا  غ.نلف  جيي ل/   0.02 ± 1.46° س وسييبذ حرل يييذ قيي  ملا    20، جسصهييا  

س 285ºس إىل 135ºهييم هيي  حافسهييا( هيي   43للمييا ل )لليي   قيياس مبز،وجييذ حرل يييذ قطرملييا هلستييرت ولحيي    الييع   وسييط لانري بييذ ضلييى ببيي  
 وحيما هب ل للسميفني.

ن   لالخسرييييا   فيييإ  للسمييييفني  ييير    صييي  وق ولق هلحييي م  خييا نيييا  هييي  لخيييرجح ي   سبيييرا لانري بيييذ للسييي ه 11-5-1-2-3
. و بليييق لانري بيييذ بيييني قضيييسريني ي اليييبا  خيييالل  قرييييني   جيييانريني هسقيييابلني هييي  للصييي  وق. 2-1-5-11ويببيييا،ل هريس يييذ   لل يييكل   رنسريييي 

ويوضرع وسيسلذ إشيبال نهراب سيذ.  يو يريني  ر سا لل بالمل. و  بل لل بالمل   وقت ولحي  ضي  طرييق هليا ،لسليي 2-1-5-11 ولل كل
يليييزم  هيييا ي ريغيييي لختييياذ نتيييا  . وي ريغيييي لختييياذ  ييي لبن لسيييأهني ضييي م أت ييير هليييا لل يييبالمل أبييييذ  سيييا لمل مل ل سيييذ جهررراز االختبرررار يف منطقرررة واقيرررة

 ،خا . يو ق  ي  م ض  لالخسريا  ه  غازلمل ها السسيفرلر
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 إجرلء لالخسريا  11-5-1-3
 يسبليق فستاسئذ لل    َّ ، هبا  غن ين  ق  يلزم   حاالمل هبس ذ لخسريا  لخا،ة بب  سحقها. و ختسع لخ ل، ضا،ة ابهل 11-5-1-3-1

للي ز  ابخ ل، للصلريذ فإ  نسلذ لخا،ة لل  سسمسيف م  سح ،   نل لخسريا  ابسسيف لم إجرلء لخسريا  جترييب ضلى هرحلسني  فستأل ينري بذ هبروفذ 
نسيي    ضلييى لخقطييع للبرالييي للكلييي لألنري بييذ. وإذل نانييت لخييا،ة قابلييذ  80ابسييسيف لم قيي ة قيي  ملا  (1)هيي  لخييا،ة و كييري  لخييا،ة 3سييم 9مبقيي ل  

هم ه  يضالمليا. وحتي ، للكسليذ للكلسيذ للتيا،ة لخميسيف هذ  55لالنضغاط  فستك  إالافذ لخزي  ه ها و كري  إىل ي   سلئ لانري بذ إىل همافذ 
نسي   . وببي  ذليك يضياف  80سسا  يخيراي  حبسيت  كيري  نيل ه هتيا ابسيسيف لم قي ة  ريلي  هم و ضاف نت 55  هلء لانري بذ حىت همس   
 هم ض  حافسها. 15ي،خش ه ها حمريتا يلزم لرتك لانري بذ ممسلئذ إىل همس   يريب   يو لخزي  ه  لخا،ة  هع نريمها 
،ة   لالخسرييا  للس يرييب و ر  بب  ذلك لخسريا  جترييب اث  يري ي بزاي،ة هكري سذ هي   ليت جمتي ع للكسليذ لخ جي   

نسيي    ويبيي ل همييس   لخييا،ة   لانري بييذ لسصييل إىل  80لاول  و ضيياف هيير ني نتسسييا  هيي  لخييا،ة هييع نييري  نييل ه هتييا ابسييسيف لم قيي ة  ريليي  
يخش جيزء هي  لخيا،ة حميريتا يليزم. وهقي ل  لخيا،ة للصيلريذ لخميسيف م   لالخسرييا   يو هم ض  حافسها  الافذ لخزي  ه  لخا،ة 15همس   يريب  

)ميك   مهسل ذلك  3سم 9للس رييب للثاين يمسيف م   نل  بريئذ جتريريسذ جتر     الث زاي،لمل هسماويذ  حبست يضغط نل ه ها إىل ح م 
هييم هييع  يي خي لحلييرأل للزل يي    حالييذ لخيي ل،  60بييذ لسصييل إىل ل  فيياع ابسييسيف لم حلقييامل هرياضيي ة(. و بريييأ للميي ل ل ولخيي ل، لهلالهسييذ   لانري  

ر  للطيي ق لخل لييا هيي  يسييفل لانري بييذ إىل يضالملييا و  الييع صييفسحذ هبييا فسحييذ ذلمل قطيير ه اسييا وحتكييم  لهلالهسييذ خ ييع  كيي ي  فرلغييامل. وميييص
لضرو   للسأني  هي  ضي م وجي ، ي  هي  جيزء هي  لخيا،ة للصت لذ ابلس  بب  لسسيف لم ها،ة   حسم يساسها   ا ي نعيسس  لخ لسري ي  م. وه  ل

   يس ا  للل لا. يو حمري ساً بني لل فذ وللقرأل
هييييم  فإنيييي  ي ريغييييي لسييييسيف لم صيييي لهسل قطيييير  8,0هييييم و 1,0  حالييييذ للصييييفا ح لليييي  يييييرتلوح قطيييير فسحسهييييا بييييني  11-5-1-3-2

هيم. و ميسيف م نيل ينري بيذ الخسرييا  ولحي   20,0قطير للصيت لذ  هم  ي ريغي ي  يك   8,0هم؛ وإذل جتاوز قطر فسحذ للصفسحذ  10,0 فسحسها
  ك  ق   برالت للسلف. مل فقط. غن ين  ميك  لسسيف لم للصفا ح ذلمل للفسحامل ولاط لق لخل لريذ هرة اثنسذ إذل

 بيذ بيني   الع لانري بذ   حاهل حمكم للسثريست وحتكم للصت لذ ابسسيف لم هفسياح  بيط للصي لهسل  مث  بليق لانري 11-5-1-3-3
للقضسريني   للص  وق لل لقي. وختلى ه طقذ لالخسريا  ويفسح هص   للغاز و  بل لل بالمل. وميك  حبماب لل قت لخ قضي حيىت حي وث 

 قييل ضيي   ال   كميير لانري بييذ يمييستر للسميييفني خيي ة مل للسفاضييل وهيي ة للسفاضييل لحلصيي ل ضلييى هبل هييامل إالييافسذ  فسيي     فميين لل سييا ج. وإذل
 قريل لنسهاء لالخسريا . وبب  نل جتربذ  ي ريغي مجع قطع لانري بذ  إ  وج مل  مث وزهنا.مخ  ،قا ق 

سَّز بني للسأ نلمل للسالسذ: 11-5-1-3-4  وميص
 مل حي ث  غن   لانري بذ؛ "صفر":
 لنسفاخ قاع لانري بذ إىل لرا ر؛ "يلف":
 لنسفاخ قاع لانري بذ وج ل ملا إىل لرا ر؛ "ابء":
 لن قاق قاع لانري بذ؛ "جسم":
 لن قاق ج ل  لانري بذ؛ "،لل":
 ؛(2)لنكما  لانري بذ إىل قطبسني "ملاء":
ينثر ه  للقطع للكرينة   هبظتها ولل  ق   ظل   ببل  يو  (2لنكما  لانري بذ إىل  الث) "ولو":

 هبا ب رحيذ السقذ؛ هسصلذلحلاالمل 
__________ 

. و  لحلياالمل لليي  ميكي  ي  يسغين فسهيا لل ييكل ألسرباب  تعلرق ابلسررالمة، مرن ذلرك مررثال  أن  كرون املرادة حساسررة لالحتكراك، ال يلرزم كرربس املرادة (1)
للضغط يو ال يك   الغط للبس ذ ذل صلذ بظروف للس غسل  ه  ذلك هثالً لخ ل، لللسفسذ  ميك  ي   ميسيف م   لخيلء خطي لمل ينثير للفسزاي ي للبس ذ بفبل 

  ثسالً لل لقع.

 ه  لانري بذ لخسريقي   وسسلذ لاغالق قطبذ ولح ة. لاضلىيصب  لةزء  (2)
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  سأ ر وسسلذ لاغالق؛ ومل غنة يساساً لنكما  لانري بذ إىل للب ي  ه  للقطع للص "زل ":
 لنكمرمل. يو لنكما  لانري بذ إىل قطع ض ي ة صغنة ج لً ولنسفيفت وسسلذ لاغالق "حاء":

يسيفر لالخسرييا  ضي  ي  هي   هيا يهثليذ اني لع للسيأ نلمل "،لل" و"ملياء" و"ولو". وإذل 3-1-5-11ويريني لل كل  
"حيياء"  فسقييسَّم  يو "زل " يو إذل يضطييى لالخسريييا  للسييأ ن "ولو" يهييا لل سس ييذ "ضيي م حيي وث لنف ييا " للسييأ نلمل هيي  "صييفر" إىل "مليياء"   بسييع 

 لل سس ذ ضلى يهنا "ح وث لنف ا ".
هيم. وإذل لي ح"   ملييشل  20,0 ريي ي جمت ضيذ لالخسرييا لمل ابخسرييا  ولحيي   ميسيف م فسي  صيفسحذ هبيا فسحييذ قطرمليا  11-5-1-3-5

ص لهسل ولك   يو لنف ا " يمستر إجرلء جمت ضذ لالخسريا لمل ابسسيف لم يانبسا ب و  صفا ح هبا فسحامللالخسريا  ي  لل سس ذ ملي "ح وث  
هييم  يمييستر ي،لء  20,0هييم(. وإذل نانييت لل سس ييذ "ضيي م حيي وث لنف ييا " ض يي ها يكيي   قطيير للفسحييذ  24,0أبطيي لق هل لريييذ )قطيير فسحسهييا 

 1,0ويخينلً  1,5و 2,0و 3,0و 5,0و 8,0و 12,0صيفا ح هبيا فسحيامل يقطا مليا جمت ضذ لالخسريا لمل  جرلء لخسريا لمل وحس ة  ميسيف م فسهيا 
هم إىل ي  يسم لحلص ل  ض   ي  ه  ملشل لاقطا   ضلى لل سس ذ "ح وث لنف ا ". وبب  ذلك  جتير  لالخسرييا لمل أبقطيا  هسزليي ة حميا 

،  1-2-1-5-1للسململ لخريني   للفقرة  إىل ي  يسم لحلص ل ضلى نسا ج سالريذ فقيط    ال يذ لخسرييا لمل ض ي  نفي  لخميس  . وللقطير ل ي ِن
يييسم لحلصيي ل ضلييى لل سس ييذ "حيي وث لنف ييا "  مل مليي  ينييع قطيير للفسحييذ يييسم لحلصيي ل ض يي ل ضلييى لل سس ييذ "حيي وث لنف ييا ". وإذل هييا خييا،ة

، ضلى  1,0 ابسسيف لم قطر ق  ل  هم. 1,0ين  يقل ه  هم  يم ل للقطر ل  ِن
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 11-5-1-4

وي  لخيييا،ة  ريييي   شيييسئاً هييي  للسيييأ ر ض ييي   مييييفس ها   حسيييز هغليييق إذل نيييا  للقطييير  "+"يبسيييع ي  لل سس يييذ ه جرييييذ  
، ، يقييل   رييي   أت ييرلً ض يي   ميييفس ها   ال وي  لخييا،ة "-"ينثيير. ويبسييع ي  لل سس ييذ سييالريذ  يو هييم 1,0 ل يي ِن حسييز هغلييق إذل نييا  للقطيير ل يي ِن
 هم. 1,0 ه 
 يهثلذ لل سا ج 11-5-1-5

 النتيجة القطر احملدِّد )مم( املادة

 + 1,0 نرتلمل لاه نس م )هسريل  ة( 
 + 1,0 نرتلمل لاه نس م )حريسريامل هر فبذ للكثافذ( 

 + 1,0 نرتلمل لاه نس م )حريسريامل ه يففضذ للكثافذ( 
 + 3,0 لاه نس م  ف ق نل  لمل

 - 1,0<    ا ي نرتوب زي  )هسريل  ة(  -3  1
 - 1,0<    ا ي نرتوط ل ي  )هسريل  ة(  -4  2

 + 1,5 نرتلمل للغ لنس ي  )هسريل  ة( 
 + 1,0 نسرتو غ لنس ي  )هسريل  ة( 

 - 1,0<  نسرتو هسثا 
 - 1,0<  نرتلمل للس  اي )هسريل  ة( 

 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

48 

 أنبوبة االختبار : جمموعة 1-1-5-11الشكل 

 
هيييم( أبسيييطح هميييس يذ  20,0 يو 10,0للصيييت لذ )ب    )يلف(

 41خفساح ص لهسل هقاس 
 هم(  20,0 1,0صفسحذ هبا فسحذ )ي   للقطر  )ابء(

 36يسطح همس يذ خفساح ص لهسل هقاس  )،لل( ط ق هل لا )جسم(
 ينري بذ )ولو( شفذ )ملاء(
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 والوقاية : وسيلة التس ني 2-1-5-11الشكل 
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 : أمثلة ألنواع التأثري دال وهاء وواو 3-1-5-11الشكل 
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 1وصف اختبار النوع )ج( من اجملموعة  11-6
 اختبار الزمن/الضغط ‘:1)ج(‘1االختبار  11-6-1
 هق هذ 11-6-1-1

إذل نيا  لاشيبال يفضيي إىل  هيا   حسز هغلق لسح ي  (3)يمسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  أت نلمل إشبال لخا،ة 
 لشسبال بب ف لنف ا   ض   الغ ط ميك  لل ص ل إلسها ض  ها  ك   لخ ل، ه ال ضذ   للبري لمل للس ا يذ لخبسا،ة.

 لةهاز ولخ ل، 11-6-1-2
هييييم وقطييييرل    89( هيييي  وضيييياء الييييغط فيييي الذ  لسييييط لين ط ليييي   1-1-6-11يسكيييي   جهيييياز للزه /للضييييغط )لل ييييكل   11-6-1-2-1

هيم( وذليك لسميهسل   50هم. وي كَّل ضلى جانريني هسقيابلني هي  لل ضياء سيطحا  هميس اي  )فسقيل قطير لخقطيع للبراليي لل ضياء إىل    60لرا جي 
هييم    19ال إىل للي لخل حيىت ضتيق  هيم  ويطي   طرفي   20هميك لةهياز ض ي  واليع قياب  لاشيبال وسي ل،ة للس فيس . ويريلي  قطيير لل ضياء للي لخلي  

. و ثريييت وسييسلذ  (BSP)وي يكل فسيي  جت ييف هل لييا لرتنسييا هميتا  هل لييا هقيياس ب صيذ )إنييا( ولحيي ة حميا لخقييايس  للعيطانسييذ لألانبسيا  
ل ميريذ  ، جيذ اب   90هيم هي  يحي  طرفسي  وبزلوييذ قي  ملا    35لسصريف للضغط    شيكل ذ لع جيانيب    للميطح لخ حي  ل ضياء للضيغط ضليى ببي   

هييم و  ييكسل ل لييا فسيي  لقرييي ل    12للمييطحني لخمييس يني لخ ييكَّلني ضلييى جييانريني هسقييابلني  و يير  ذلييك للسثريسييت ضيي  طريييق حفيير جت يييف ضتقيي   
طييرف للييش لع لةييانيب لخل لييا خقيياس نصييف إنييا حمييا لخقييايس  للعيطانسييذ لألانبسييا. و ثريييت حلقييذ لضييتا  ضيي م  مييرب للغييازلمل. وللييش لع  

هم. و ط   هنايذ للش لع لةانيب وي كَّل فسها ل لا لقري ل جهاز ه  لل  ع    6هم خا ر جمم وضاء للضغط وقطر جت يف    55 خمافذ لةانيب ميس   
ب  ل ج للسحلل   يو   للرقي لقساس للضغط ض  طريق حت يل للطاقذ. وميك  لسسيف لم ييذ وسسلذ لقساس للضغط شريطذ ض م أت رملا ابلغازلمل للماخ ذ 

 هلني اثنسذ.   5 س اوز   ال   نسل ابسكال   فرتة   2 070و   690ة ضلى لالسس ابذ ال  فاع للضغط مبب المل  رتلوح بني  وي   ك   قا،  
 صقفييل هنايييذ وضيياء للضييغط لاببيي  ضيي  للييش لع لةييانيب بقيياب  إشييبال جمهييز بقطريييني  يحيي  ا هبييزول ضيي  جمييم  11-6-1-2-2

هييم )الييغط لالنف ييا  حيي ليل  0,2للقيياب  ولآلخيير هيي، ا بيي . و صقفييل لل هايييذ لاخيير  ل ضيياء للضييغط بقييرأل لنف ييا  هيي  لال ه سيي م مسكيي  
حلقيذ هي   يو هيم. و ميسيف م   نلسيا للمي ل، ني حلقيذ هي  للرصياأل لللينين  20لي نسل ابسكال( وهثريت بم ل،ة  ثريست قطرملا للي لخ  2 200

( لسثريسسي    2-1-6-11ها،ة ه اسريذ ميك  ي  يسغن شكلها )هثل ب يل ينمي هسسلني( احكام للم . وير كز لةهاز ضلى حاهل )لل يكل 
هييم وقطيياع  6هييم    184هييم    235 الذ لللييني يببا،ملييا للفيي  لل الييع للصييحسح ي  يياء لسييسبتال . ويسييألف ملييشل لحلاهييل هيي  قاضيي ة همييطحذ هيي 

 هم. 4   70   70هم ويببا، هقطب   185جم ف هربع لخقطع ط ل  
يصقطع جزء ه  نل جانا ه  جانريني هسقابلني ض   يح  طير  للقطياع لجملي ف لخربيع لخقطيع حبسيت  سكي   هي   11-6-1-2-3

هيييم. ويصقطيييع طرفيييا مليييشي  لةيييانريني لخميييطحني بزلوييييذ  86زء صييي  وقي هسكاهيييل ط لييي  ذليييك  رنسرييييذ هليييا  جيييال  هميييطحسا لةانيييا يبل  يييا جييي 
 ، جذ هع لالجتال لافقي ويلحم للطرفا  ابلقاض ة لخمطحذ. 60 ق  ملا
هيم حبسيت يي خل فسي  لليش لع  46هيم وضتقي   22ي كل   جانا ه  للطرف للبل   ةزء للقاضي ة شيق ضرالي   11-6-1-2-4

هق هسييي  طيييرف قييياب  لاشيييبال    لحلاهيييل لخكييي َّ  هييي  لةيييزء للصييي  وقي. و صلحيييم ح ييي ة ف الذييييذ  و  لةيييانيب ض ييي  إنيييزلل وضييياء للضيييغط 
هم   لةانيا للي لخلي لاسيفل لل يزء للصي  وقي نيي  بتيل نتصرياضي . ويثرييت وضياء للضيغط   ه اليب   حكيام  6هم ومسكها  30 ضرالها

هييم هثريسييني بل لييا   لل جيي  لخقابييل. وير كييز وضيياء للضييغط هيي  يسييفل  ضلييى شييريطني هيي  للفيي الذ ضييرا نييل  7مبمييتا ي  جم حييني هقيياس 
كص   12 ه هتا  هم هلح هني   للقطبسني لةانريسسني لللسني   سهي هبتا قاض ة لةزء للص  وقي. 6هم ومسص
 سذ ه  لل  ع لل ا ع لالسسبتال   نريم المل لخف رلمل لخ يففضذ يسألف جهاز لاشبال ه   يس صتاهذ نهراب 11-6-1-2-5

هم. وميك  لسسيف لم  ؤوس صتاهامل ذلمل خ لأل هكافئيذ. ويسيألف  13هرببذ ه  قتاش للكاهعك لخ رَّب ط ل اللبها  لةه   هع قطبذ
 .(4)اتسس م/همح ق للريا و، للالنعي قتاش للكاهعك لخ رَّب ه  قتاش نساين هطلي ضلى لةانريني برتنسريذ حا قذ ه  نرتلمل للري  

__________ 

 . (  ق   ك   لل سا ج هسفاو ذ ا  لخا،ة ق   بطي ذ ويت الغط1261ثا  )لاهم لخسح ة ض   لخسريا  س ل ل ن طذ واثبسذ حرل ايً  هثل لل سرتوهس (3)

 (.4ميك  لحلص ل  ه  جهذ لال صال لل ط سذ  ضلى  فاصسل لالخسريا لمل لخمسيف هذ   لختلكذ لخسح ة )لنظر للسشيسل  (4)
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 ري ي إجرلءلمل إض ل، جمت ضذ لاشبال ابل مريذ للت ل، للصلريذ بفصل شرحي  للساله  لل حاسسسني لريس صيتاهذ   11-6-1-2-6
اب  (  مث يقطييع لةيزء لخك يي ف هي  للبيزل. وببيي  ذليك يثرييت  يس للصييتاهذ   طير  قيي 3-1-6-11نهراب سيذ ضي  ضازهلتييا )لنظير لل يكل 

هيم. و ثقيا  13لاشبال ب لسطذ لشرحي  للساله  لل حاسيسسني حبسيت يكي   طيرف  يس للصيتاهذ يضليى هي  سيطح قياب  لاشيبال مبميافذ 
لخ رَّب ض   هرنزملا و  الع ف ق  يس للصتاهذ لخثريت مث  لف ح ل  و ربط ئسط  فسع   هم ه  قتاش للكاهعك  13قطبذ هرببذ ط ل اللبها  

 ه  للقط .
ابل مييريذ للبس ييامل للمييا لذ  يثريييت طرفييا للس صييسل   شييرحي  للييساله  لخ جيي ، ني    يس للصييتاهذ. ومييير  طرفييا  11-6-1-2-7

هم  و  فع لانري بذ إىل يضلى ف ق  1هم وقطرملا لل لخلي  5قطرملا لرا جي هم   ينري بذ ه  لخطاط للملسك ين   8للس صسل بب  ذلك خمافذ  
. وبب  ذلك يلف للقتاش لخ رَّب ح ل  يس للصتاهذ 4-1-6-11مل  هريني   لل كل  نتا  شرحي  للساله  لخ ج ، ني    يس للصتاهذ

يبا،هليا  لسغطسيذ للقتياش لخ يرَّب وينري بيذ لخطياط للميلسك ين.  ها يو و مسيف م قطبذ ولح ة ه  للسغلسف للرقسق ه  ها،ة نل  ي  للري يل ف سل 
ويثرييت للغييالف   ه الييب  بلييف سييلك  فسييع لفياً حمكتيياً ح ليي  وحيي ل لانري بييذ لخطاطسييذ  مث يثرييت طرفييا للس صييسل   هنيياي  قيياب  لاشييبال  

 هم. 13حبست يك   طرف  يس للصتاهذ يضلى ه  سطح قاب  لاشبال مبق ل  
 لء لالخسريا إجر  11-6-1-3
يثريت لةهاز للكاهل للرتنسا جبهاز حت يل طاقذ للضيغط ولكي  بي و  قيرأل لالنف يا  لخصي  ع هي  لال ه سي م   11-6-1-3-1

 هييي  لخيييا،ة حبسيييت  الهييي  جهييياز لاشيييبال. (5)غ 0,5حبسيييت يكييي   لةانيييا لليييش  بييي  قييياب  لاشيييبال إىل يسيييفل. وي اليييع ،لخيييل لةهييياز 
غ   لل ضيياء. وحييىت إذل  5 يلييزم لسيسيف لم نييري  خفسيف ا،خييال لل يح ذ لليي   يز  مل هييا لخييا،ة ض ي  هييلء لةهياز يير  نيري   ال للبيا،ة  و 

غ   لل ضاء   ص بل لل ح ذ بب  هلء لل ضاء حىت  ام سبس . و ا  م سل وز    5,0 بش  هع للكري  لرفسف إ،خال نل للبس ذ لل   ز   
 ثريَّت  حكام س ل،ة للسثريست  نتا  ونشلك قرأل لالنف ا  لخص  ع ه  لال ه س م   هكاهنتا  لل ح ذ لخمسيف هذ و رنا لحللقذ للرصاصسذ

 لخل لريذ. ويص قل لل ضاء لختسلئ إىل حاهل لاشبال  هع هرلضياة ي  يكي   قيرأل للسف ين   للطيرف لاضليى لل ضياء. وي اليع لحلاهيل   خزلنيذ
ل ه لييِن  ه يو يئييرة ه  ضييذ ف يير ابلطييرفني لرييا جسني لقيياب  لاشييبال و ف يير لل ييح ذ. و ميي ل لاشييا ة للصييا، ة ضيي  خزلنييذ إشييبال. وي صييَّ

جهاز حت يل طاقذ للضغط ضليى وسيسلذ ه اسيريذ  ميتح ابلسقسيسم وللسمي سل لخميستر للبالقيذ بيني للزه /للضيغط )هثيال ذليك  همي ل ه،قيت 
 هسصل مبم ل للرس هامل للريسانسذ(.

  2 070 نسل ابسييكال إىل  690  ويميي ل لل قييت للييش  يلييزم نييي يزييي  للضييغط هيي   يير  لالخسريييا   ييالث هييرلمل 11-6-1-3-2
 نسل ابسكال ف ق للضغط لة  . وي ريغي ي   مسيف م للسص سف يقصر فرتة زه سذ.

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 11-6-1-4
نسل ابسييكال ولل قييت   2 070إذل نييا  قيي  و لل صيي ل إىل الييغط قيي  ل  هييا  فميير نسييا ج لالخسريييا لمل ضلييى اليي ء 

 نسل ابسكال.  2 070نسل ابسكال إىل   690للش  لسسغرق  للضغط  إذل نا  لاهر نشلك  ني يزي  ه  
 وي  لخا،ة  ري   ق  ة ضلى لالحرتلق إذل نا  يقصى الغط و لل ص ل إلس  جتاوز   "+"ويبسع ي  لل سس ذ ه جريذ   

وينيي  لييس  هيي  ل ستييل ي   رييي   لخييا،ة قيي  ة ضلييى لالحييرتلق إذل نييا  يقصييى  "-"نسل ابسييكال. ويبسييع ي  لل سس ييذ سييالريذ   2 070يبييا،ل   يو
 يب  ابلضرو ة ي  لخا،ة لسمت هلا خ لأل هسف رة. ال م لالشسبالنسل ابسكال. وض   2 070الغط و لل ص ل إلس    ي  لخسريا  يقل ض  

__________ 

ر مررن إذا بينرت االختبررارات األوليررة للسررالمة يف املناولرة )مثررل التسرر ني يف هلرر ( أو اختبرارات االحرررتاق يف  ررري ظررروث احليرز املغلررق )مثررل اختبررا (5)
إىل ي   صبيرف شي ة للسفاضيل   ظيروف غ  0,5( أن مرن املررجح حردوث  فاعرل سرريع، فننري ينبغري  قليرل حجرم العينرة إىل 3النوع )د( مرن اجملموعرة 

غ  فإني  ي ريغيي زاي،ة ح يم للبس يذ  ي   ساً إىل ي  ييسم لحلصي ل ضليى نسس يذ ه جرييذ "+" يو  ير  لالخسرييا   0,5لحلسز لخغلق. وإذل ليزم لسيسيف لم ضس يذ وزهنيا 
 غ. 5,0ابسسيف لم ضس ذ وزهنا 
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 يهثلذ لل سا ج 11-6-1-5

 املادة

 أقصى ضغط
 )كيلوابسكال(

إىل   690زمن زايدة الضغط من  
 النتيجة كيلوابسكال )ملي اثنية(  2 070

 - - 2 070>  نرتلمل لاه نس م )حريسريامل هر فبذ للكثافذ( 
)حريسرييييييييييييامل ه يففضيييييييييييذ  نيييييييييييرتلمل لاه نسييييييييييي م  

 للكثافذ( 
<070 2 - - 

 + 5 2 070<  هسكروهرت(  2ف ق نل  لمل لاه نس م ) 
 + 15 2 070<  هسكروهرتل(  30ف ق نل  لمل لاه نس م ) 

 + 5>  2 070<  يزي  للريا ي م 
 + 606 2 070<  نرتلمل للغ لنس ي 

 + 80 2 070<  نرتلمل لايم ب  سل
 + 10 2 070<  نرتلمل لايم بروبسل

 + 400 2 070<  نسرتوغ لنس ي 
 + 500 2 070<  محل للريسكرلهسك

 + 15 2 070<  بسكرلهامل للص ،ي م 
 + 400 2 070<  نرتلمل للس  اي 
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 : اجلهاز 1-1-6-11الشكل 

 

 س ل،ة  ثريست قرأل لالنف ا  )ابء( ب   وضاء للضغط )يلف(
 حلقذ ه  للرصاأل لللني )،لل( قاب  لاشبال )جسم(
 ذ لع جانيب )ولو( قرأل لالنف ا  )ملاء(
 حلقذ حناس )حاء( ل لا جهاز حت يل طاقذ للضغط )زل (
 قطا ه، ا )ناف( قطا هبزول )ايء(
 قتع ف الذ  )هسم( ضزل )الم(

 س ل،ة  ثريست قرأل لالنف ا  )ابء( حز  ب سق حلقذ للزنق )ن  (
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 : حامل ار كاز اجلهاز 2-1-6-11الشكل 
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 : نظام اإلشعال للمواد الصلبة 3-1-6-11الشكل 

 

شييييييرحيسا للييييييساله  لل حاسييييييسسا  هفصيييييي لسا  ضيييييي  للليييييي ح  )ابء(  يس صتاهذ نهراب سذ لاشبال ضلى لهلسئذ لل  ص ع هبا )يلف(
 للبازل

هييم هيي  قتيياش للكيياهعك  13قطبييذ هرببييذ طيي ل الييلبها  )،لل( ل ح ضازل همسقطع جزء ه   )جسم(
 هثق بذ   هرنزملا SR252لخ رَّب 

 للكاهعك هثريت ضلى  يس للصتاهذ )ولو(  يس للصتاهذ هثريت ضلى هماهن ف ق قاب  لاشبال )ملاء(

   يصلف قتاش للكاهعك ويربط ئسط زل ()
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   : نظام اإلشعال للسوائل4-1-6-11الشكل 

 
 جرلب ه  نل  ي  للري يل فس سل )ابء(  يس للصتاهذ )يلف(
 ينري بذ ه  لخطاط للملسك ين )،لل( ضازلل ح  )جسم(
 شرحيسا للساله  )ولو( طرفا   صسل لاشبال )ملاء(

 قتاش للكتعك لخ رب )حاء( سلك خ ع  مرب للم ل ل زل ()
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 اختبار االشتعال الداخلي ‘:2)ج(‘1االختبار  11-6-2
 هق هذ 11-6-2-1

 لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا . ها يمسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  قابلسذ ها،ة 
 لةهاز ولخ ل، 11-6-2-2

 رنسا لةهاز لخمسيف م   لالخسريا . و برييأ ضس يذ لخيا،ة ه اليع لالخسرييا    ينري بيذ  1-2-6-11ي الح لل كل  
 7,6ومسيك جي ل ملا هم  74سم وقطرملا لل لخلي  45,7" ط هلا 80إنا )ب صذ( ج ول  3ه  ن ع " (A53 Grade B)ه  للف الذ للكرب ين 

ابوني ". وي جي    هرنيز وضياء لالخسرييا  ه يبل  3 000هم ويم  نل طرف ه  طرفسها بغطاء ه  للف الذ لخطروق ه  لل  ع للش  يسحتيل "
  قطر 50  قم٪ ه  غرابل 100مير ب مريذ  وال هم  0,84  قطر  ق ب   20  قم٪ ه  غرابل  100غ ه  اب و، يس ، )مير ب مريذ    20يسك   ه   

هيييم هصييي  ع هييي  خيييالمل )يسيييسسامل( للميييلسل ز  64هيييم وط لييي   21 يييبل هييي  وضييياء لسيييط لين قطيييرل لخهيييم(. و سكييي   جمت ضيييذ  0,297 ق بييي  
هم ويثريت بطريقسني ه  شرل ط خالمل للملسل ز لخق لة ئس ط ه  لل ايل  . وحتسي   نريمي لذ لخ يبل ضليى ين ي طذ صيغنة هي   0,54 بمتك

يوم. ومليشل لان ي طذ هثريسيذ بميلكني ه صيلني  0,35هيم وهقاوهسي   0,30هيم وقطيرل  25لل سكيل وللكيروم ط لي  سلك هقاوهذ ه  سريسكذ هي  
هم. وملشل   1,3   ذلك للبزل  يريل  مبا  هم. وللقطر لامجايل   0,7َقص   )لخضاف إلس  للقص ير(  قطر نل ه هتا  لخهبزولني ه  لل حاس  

 صغني  ه  ج ل  لانري بذ ويصبزال  برل  ج لايري نمي.للملكا  لخ صال  مير ل  ه  خالل  قريني 
 إجرلء لالخسريا  11-6-2-3

سم  يسم إ،خال لخ بل )بب   23بب  ي    الع للبس ذ  وملي   ، جذ حرل ة للغرفذ  ،لخل لانري بذ حىت ل  فاع  
شب للملكا  لسصريحا ه ي و،ي  مث يبيزل للميلكا    رير سلكي للس صسل ه  خالل  قريني صغني    ج ل  لانري بذ( إىل هرنز لانري بذ و ص

ا،ة   لانري بيييذ بيييرل  ج لايري نميييي. و ضييياف ببييي  ذليييك بقسيييذ للبس يييذ ويثرييييت للغطييياء للبلييي   لخل ليييا. وابل ميييريذ للبس يييامل لهلالهسيييذ    اليييع لخييي 
ا بسكيرل  بكثافسها للطريسبسذ لل    ح  هبا ق   لاهكا . وابل مريذ للبس امل لحلريسريسذ    الع لخا،ة   لانري بذ ابلكثافذ لل  ييسم لحلصي ل ضلسهي 

 20هراب ي جه ل يهرين ه  حم ل ن 15طرق لانري بذ برقذ ضلى سطح صلا. و  الع لانري بذ   والع  يسي ويسم إشبال لخ بل بسسا  ق  ل 
 حي ث لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا  قريل ذلك. مل ها ف لت. وجتر   الث لخسريا لمل ضلى نل ضس ذ

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 11-6-2-4
 غطاء ولحي  ضليى لاقيل هي  للغطياءي  للطيرفسني  إىل يو إذل لنكمرمل لانري بذ "+" بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ  

للغطياءي  إىل ، جييذ  يو  غين شيكل لانري بيذ يو لنفساحهييا  يو إذل نانيت لل سس يذ جمير، لن يقاق لانري بيذ يهييا يقيل ضي  قطبسيني هستسيز ني. ال هيا
 ."-"لنفصال للغطاءي   فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ 
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 يهثلذ لل سا ج 11-6-2-5

 النتائج املادة

 + ابال ه س م نرتلمل لاه نس م/زيت لل ق ،  هباةذ 
 - حريسريامل نرتلمل لاه نس م  هماهسذ  ه يففضذ للكثافذ 

 + هسكروهرت(  45ف ق نل  لمل لاه نس م ) 
 - نسرتونرب نرتلمل

 +  ال ي نرتوط ل ي   حريسريسذ 
 + ملالم ها ي

 + نرتلمل لاه نس م/زيت لل ق ،  هباةذ ابال ه س م 
 

  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

60 

 الداخلي : اختبار االشتعال 1-2-6-11الشكل 

 

 ينري بذ ه  للصلا )ابء( غطاء ه  للصلا لخطروق )يلف(
 ضزل )،لل( سلكا للس صسل للتص بل )جسم(
 غطاء ه  للصلا لخطروق )ولو( جمت ضذ لخ بل )ملاء(
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  12القسم 
 2جمموعة االختبارات 

 مقدمة 12-1
هيييي   6 " )لخربييييع   ييييا لخسف ييييرلمل للميييي،لل "ملييييل لخييييا،ة يقييييل حماسييييسذ هيييي  ي   يييي  ر   كيييي   لاجابييييذ ضلييييى  12-1-1

( لسييس ا،لً إىل نسييا ج  ال ييذ ينيي لع هيي  لالخسريييا لمل لليي  جتيير  لسقسييسم للسييأ نلمل للسف نيييذ لختك ييذ. و كيي   لاجابييذ "ال" ضلييى 2-10 لل ييكل
 ه  لان لع للثال ذ ه  لالخسريا لمل.   ي  "+"إذل نانت لل سس ذ ه جريذ  6للم،لل لل ل ،   لخربع 

 طرق االختبار 12-2
  ال ذ ين لع ه  لالخسريا لمل: 2 ضم جمت ضذ لالخسريا لمل  

 لسح ي  لحلماسسذ للص م؛ )ي(:2لل  ع 
 لسح ي  أت ن للسميفني   حسز هغلق؛ )ب(:2لل  ع 
 لسح ي  أت ن لالشسبال   حسز هغلق. )ر(:2لل  ع 

 قا تذ بطرق لالخسريا  لخمسيف هذ حالساً. 1-12ويسضت  لة ول  

 2طرق االختبار جملموعة االختبارات    :1-12اجلدول 

 القسم اسم االختبار رمز االختبار

 1-4-12 )ي( لخسريا  للف  ة لألهم لخسح ة )ي( 2

 1-5-12 )ي( لخسريا  ن ي   )ب( 2

 1-6-12 )ي( لخسريا  للزه /للضغط ‘1)ر(‘2

 2-6-12 لخسريا  لالشسبال لل لخلي ‘2)ر(‘2
 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

 ظروث االختبار 12-3
)ي(  فس ريغي ،ل تاً  م سلها. وي ريغيي 2مبا ي  للكثافذ للظاملريذ للتا،ة هلا ي ر ملام ضلى نسا ج لالخسريا  ه  لل  ع  12-3-1

 لانري بذ ونسلذ للبس ذ.ييضاً حت ي  للكثافذ للظاملريذ للت ل، للصلريذ بقساس ح م 
إذل نييا  هيي  لختكيي  خيفليي ط ي  ي فصييل إىل هك ان يي   فس ريغييي إجييرلء لالخسريييا  واب،ئ لالشييسبال هالهيي  ةييزء  12-3-2

 لخيفل ط لانثر ضرالذ لالنف ا   إذل نا  هبروفاً.
ر   12-3-3 ظيروف قي   سغين فسهيا حاليذ للخيا،ة  ل ستيل ي   سبيرايكي  هي   مل ها لالخسريا لمل ض   ، جذ حرل ة للغرفذجتص

 نثافسها. يو لخا،ة للفسزاي سذ
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يسطلا لاهر  ال  ج ل/غ فأنثر   800  حالذ لخ ل، للبض يذ وخمالسط لخ ل، للبض يذ لل   صل طاقذ حتللها إىل   12-3-4
لخسرييييا   يو ( 2-لخسرييييا  لهلييياو  للسميييسا   )ولو يو ( 1-" )ولوMK. IIId)ي( إذل نانيييت نسس يييذ لخسرييييا  لهلييياو  للسميييسا   "2إجيييرلء لالخسرييييا  

مليييشل لحلالييذ   بسيييع نسس يييذ  و  ( ملييي "ال".1)لنظيير للسيييشيسل  8  قيييم(   حاليييذ بيي ء لاشيييبال ب لسييطذ هف ييير قساسييي 3-)ولو BAM ييرلوزل 
)ي( 2 بسع نسس ذ لالخسريا  "غن ه يففضذ"   يو  "ه يففضذ"  3-ولو يو  2-ولو يو  1-". وإذل نانت نسس ذ لالخسريا  ولو-)ي( ملي "2لالخسريا   

 )ي(.2 جرلء لالخسريا   إال "-ميك  لحلص ل ضلى نسس ذ سالريذ " ال ملشل لحلالذ  و  ه جريذ "+".

 2وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  12-4
 اختبار الفجوة لألمم املتحدة )أ(:2االختبار  12-4-1
 هق هذ 12-4-1-1

 حماسسذ ها،ة ها    حسز هغلق   ينري بذ ف الذيذ  للص هامل للسف نيذ.يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ، جذ  
 لةهاز ولخ ل، 12-4-1-2

لةهاز لخمسيف م. و  الع للبس ذ ه الع لالخسريا    ينري بذ غن ه  وزة هصي  ضذ هي   1-1-4-12يريني لل كل  
هيم. وإذل نيا  هي  ل ستيل ي   سفاضيل لخيا،ة  5   400 هم وط هلا 0,1   4,0هم ومسك ج ل ملا  2   48للصلا للكرب ين قطرملا لرا جي 

ه الع لالخسريا  هع للصلا  فستك   ريطني لة ل  لل لخلي لألنري بذ برل  ج للفل  ونرب  . ويغلق قاع لانري بذ بصفسحذ ه  للريالسسسك جتشب 
ا ي   كي   صيفسحذ للريالسيسسك هس لفقيذ هيع لخيا،ة بق ة )إىل ي  يسغن شكلها  غنلً ل ان( ضلى قياع لانري بيذ و ثرييت   هكاهنيا  حكيام. و ي 

هيييي   لبييييع نييييرتلمل مخاسييييي ي يثريسيييي ل/ ال ي  يو (95/5غييييم هيييي  لهلكم جني/لل ييييتع ) 160ه الييييع لالخسريييييا . و سكيييي   لل ييييح ذ لخبييييزنِزة هيييي  
  50   1 600هم ونثافذ  1   50(  بقطر 50/50  لخا ذ )  50 قل نمريذ  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل   لخيفل ط ض    ال  نرتوط ل ي  للش 

شيح ذ  لبيع نيرتلمل مخاسيي  يهيا ينثير إذل ظليت لل يح ذ للكلسيذ   حي و، لخ لصيفامل؛ يو . وميك  الغط لل ح امل   قطبيذ ولحي ة3ن /م
 1   50وط لي   هيم 1   50قطرل  (PMMA)ي يثريس ل/ ال ي نرتوط ل ي  فسصا   قالا. ويلزم هرياض  ه  ها،ة للري يل هسثسل هسثانريالمل 

هم  ضلى للطيرف للبلي    3هم ومسكها  10   150هم. وميك  ي   رنا صفسحذ شامل ة ه  للصلا للطر   هرببذ لل كل وط ل اللبها 
 هم. 0,2   1,6لألنري بذ للف الذيذ و فصل ض ها مبرياض لمل مسكها 

 إجرلء لالخسريا  12-4-1-3
 بريأ للبس ذ   لانري بذ للف الذيذ حىت يضالملا  و بريأ ضس امل لخ ل، للصلريذ حما للكثافذ لخسحققذ بطرق لانري بذ  12-4-1-3-1

برقييذ إىل ي  يالحيي"   قييف ملرييي ط لخييا،ة   لانري بييذ. وحتيي ، نسلييذ للبس ييذ وحتمييا للكثافييذ للظاملريييذ  إذل نانييت لخييا،ة صييلريذ  بقسيياس لحل ييم 
 لل لخلي لألنري بذ. 

  الع لانري بذ   والع  يسي وي الع هرياض  ه  ها،ة للري يل هسثسل هسثانريالمل حبست ياله  هرياشرة للصفسحذ  12-4-1-3-2
زة لل   غلق قاع لانري بذ  حكام. وبب  والع لل ح ذ لخبزنِزة هالهميًذ للترياضي  يثرييت لخف ير   ه اليب  ضليى لةانيا للميفلي لل يح ذ لخبيزنِ 

 يالح" ي  لخا،ة ق  ب يمل   لالنف ا . مل ها لخسريا ي   ويري ي إشبال . وي ريغي إجرلء
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 12-4-1-4

إذل نانييت للصييفسحذ لل ييامل ة قيي   هييا ضلييى حمييا يو  صقييسم نسييا ج لالخسريييا  ضلييى يسيياس طريقييذ   ييظي لانري بييذ 
ولخيييا،ة  "+"سيييسم لانثيير صيييرلهذ. و بسييع نسس يييذ لالخسريييا  ه جرييييذ ال. وي ريغيييي ي  يمييسيف م   للسصييي سف لالخسريييا  لليييش  يبطييي للسق يم  قريييت

 يلي: مما حتقق ي  ها حماسذ للص هامل إذل
   ظت لانري بذ ابلكاهل؛ )ي(

 يو ح ث  قا   للصفسحذ لل امل ة. )ب(
   ويبسع ي  لخا،ة غن حماسذ للص هامل للسف نيذ."-"وييذ نسس ذ يخر   بسع سالريذ  
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 سا جيهثلذ لل  12-4-1-5

 املادة

الكثافة الظاهرية 
 طول التشظي (3)كغم/م

الصفيحة 
 النتيجة الشاهدة

 - ح ث  قريا 25 800 نرتلمل لاه نس م  حريسريامل

 + ح ث  قا 40 540 هسكروهرت 200نرتلمل لاه نس م  

 + ح ث  قا 40 880 ( 6/ 94نرتلمل لاه نس م  زيت لل ق ،  ) 

 - مل حي ث  لف صفر  1 190 هسكروهرت 200ف ق نل  لمل لاه نس م  

 - مل حي ث  لف صفر  1 130 نسرتو هسثا 

 + ح ث  قا 40 880 80/ 20 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/النس ز  

 - مل حي ث  لف 20 1 510  ال ي نرتوط ل ي   قالا

 + ح ث  قا 40 710  ال ي نرتوط ل ي   ق   
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 لألمم املتحدة : اختبار الفجوة 1-1-4-12الشكل 

 

 صفسحذ شامل ة )ابء(  هرياض لمل )يلف( 
 لخا،ة ه الع لل  لسذ  )،لل(  ينري بذ ف الذيذ  )جسم( 
 لبييع نييرتلمل مخاسييي   يو  شييح ذ هبييززة هيي  لهلكم جني/لل ييتع )ولو(  هرياض  ه  للري يل هسثسل هسثانريالمل )ملاء( 

 هف ر  ي يثريس ل/ ال ي نرتوط ل ي 
 صفسحذ شامل ة )حاء(  هاسك لخف ر  )زل ( 
   غ اء ه  للريالسسسك )حاء( 
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 2وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  12-5
 اختبار كوينن )ب(:2االختبار  12-5-1
 هق هذ 12-5-1-1

هغليييق  يمييسيف م ملييشل لالخسريييا  لسح يييي  حماسييسذ لخيي ل، للصيييلريذ ولخيي ل، للمييا لذ لسييأ ن لحليييرل ة لل يي ي ة   حسييز 
  حكام.

 لةهاز ولخ ل، 12-5-1-2
يسكيييي   لةهيييياز هيييي  ينري بييييذ ف الذيييييذ صيييياحلذ لالسييييسيف لم هييييرة ولحيييي ة  وهييييزو،ة ب سييييسلذ اغالقهييييا ميكيييي  إضييييا،ة  12-5-1-2-1

 DC04 (EN 10027-1)لسسيف لهها  وهرنريذ   وسسلذ  مييفني ولقسيذ. ولانري بيذ هميح بذ سيحرياً ضتسقياً هي  صيفسحذ هي  للفي الذ مب لصيفامل 
. وللطييرف لخفسيي ح 1-1-5-12. ولاببييا، هريسن ييذ   لل ييكل WPCEN (JIS G 3141)هكييافئ  يو A620 (AISI/SAE/ASTM)هكييافئ  يو

ه  لانري بذ ل  شف   وصفسحذ لاغالق هلا فسحذ  سمرب ه ها للغازلمل لخريبثيذ هي  حتليل لخيا،ة ه اليع لالخسرييا   ومليي هصي  ضذ هي  للصيلا 
يببيييا، للطييي ق  يهيييا هيييم. 20,0و 12,0و 8,0و 5,0و 3,0و 2,5و 1,5و 1,0يليييي:  نتيييا  للكروهيييي لخقييياوم للحيييرل ة وهسييي فرة بثقييي ب يقطا مليييا

 . 1-1-5-12لخل لا وللصت لذ )وسسلذ لاغالق( فتريس ذ   لل كل 
  لخا ذ ه  لاانبسا ه  نل ،فبذ إنسار  خرلقريذ لة ،ة هع   1واغرلا هرلقريذ ج ،ة لاانبسا للف الذيذ   ضع  
 للسحقق ه  للريساانمل للسالسذ:

ختسلييف لاانبسييا لخمييسيف هذ   سلمييلذ لخسريييا   يال غ  و ييا 1,5   26,5ي   كيي   نسلييذ لاانبسييا  )ي(
 غ؛ 1يس اوز  مبا ولح    للكسلذ

 م؛ 0,5   75وي  يك   ط ل لاانبسا  )ب(
 ؛0,05   0,5هم ه  قاع لانري بذ  20   مسك ج ل  لاانبسا لخقاسذ ه  همافذ وي  يك )ر(
  29 وي  يك   الغط للبصف حمريتا مل  حم ن، حبتل شري  لسسايت خالل سا ل غن قابل لالنضغاط )،(

 هسغا ابسكال. 4
يمسيف م   للسميفني غاز للعواب  ه  يسيط لنذ صي اضسذ جمهيزة مبي ظم للضيغط ضي  طرييق جهياز لقسياس للكتسيذ  12-5-1-2-2

لخس فقذ وي زع ضلى لل بالمل لا بع ه  خالل وصلذ ه رتنذ. وميك  لسسيف لم غازلمل وقي ، يخير  شيريطذ لحلصي ل ضليى هبي ل للسمييفني 
نلف /اثنسييذ ض ي  قساسي   جييرلء لخبيايرة. و مييسلزم لخبيايرة  ميييفني   0,3   3,3ل ل ي ،. ويي ظم الييغط للغياز حبسييت يبطيي هبي ل  ميييفني قي   

ض ي  حيرل ة    96.0  ±02.0قي  ملا  ه  زيت للمسلسك   بكثافذ ظاملرييذ  3 سم 27هم( ممل ءة مبق ل   5,1ينري بذ )جمهزة بصفسحذ هبا فسحذ قطرملا 
. ويم ل للزه  لليالزم لرفيع ، جيذ حيرل ة للميا ل س°25ض   حرل ة ، جسصها  غ.نلف  ج ل/   0.02 ± 1.46س وسبذ حرل يذ ق  ملا  °20، جسصها 

س وحيميا 285ºس إىل 135ºهيم هي  حافسهيا( هي   43)لل   قاس مبز،وجيذ حرل ييذ قطرمليا هلستيرت ولحي    اليع   وسيط لانري بيذ ضليى ببي  
 هب ل للسميفني.

  لالخسرييييا   فيييإ  للسمييييفني  ييير    صييي  وق ولق هلحييي م   خييا نيييا  هييي  لخيييرجح ي   سبيييرا لانري بيييذ للسييي هن 12-5-1-2-3
. و بليييق لانري بيييذ بيييني قضيييسريني ي اليييبا  خيييالل  قرييييني   جيييانريني هسقيييابلني هييي  للصييي  وق. 2-1-5-12ويببيييا،ل هريس يييذ   لل يييكل   رنسريييي 

ويوضرع وسيسلذ إشيبال نهراب سيذ.  يو يريني  ر سا لل بالمل. و  بل لل بالمل   وقت ولح  ضي  طرييق هليا ،لسليي 2-1-5-12 ولل كل
يليييزم  هيييا ي ريغيييي لختييياذ نتيييا  . وي ريغيييي لختييياذ  ييي لبن لسيييأهني ضييي م أت ييير هليييا لل يييبالمل أبييييذ  سيييا لمل مل ل سيييذ جهررراز االختبرررار يف منطقرررة واقيرررة

 ،خا . يو ق  ي  م ض  لالخسريا  ه  غازلمل ها السسيفرلر
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 إجرلء لالخسريا  12-5-1-3
 يسبليق فستاسئذ لل    َّ ، هبا  غن ين  ق  يلزم   حاالمل هبس ذ لخسريا  لخا،ة بب  سحقها. و ختسع لخ ل، ضا،ة ابهل 12-5-1-3-1

لل ز   ابخ ل، للصلريذ  فإ  نسلذ لخا،ة لل  سسمسيف م  سح ،   نل لخسريا  ابسسيف لم إجرلء لخسريا  جترييب ضلى هرحلسني  فستأل ينري بذ هبروفذ
للكلييي لألنري بييذ. وإذل نانييت لخييا،ة قابلييذ  نسيي    ضلييى لخقطييع للبرالييي 80ابسييسيف لم قيي ة قيي  ملا  (1)ةهيي  لخييا،ة و كييري  لخييا، 3سييم 9مبقيي ل  

هيييم هييي  يضالمليييا. وحتييي ، للكسليييذ للكلسيييذ للتيييا،ة  55لالنضيييغاط  فإنييي  ميكييي  إاليييافذ لخزيييي  ه هيييا و كيييري  إىل ي   سليييئ لانري بيييذ إىل هميييافذ 
نس   . وبب  ذلك   80اف نتسسا  يخراي  حبست  كري  نل ه هتا ابسسيف لم ق ة  ريل   هم و ض  55لخمسيف هذ   هلء لانري بذ حىت همس    

 هم ض  حافسها. 15ي،خش ه ها حمريتا يلزم لرتك لانري بذ ممسلئذ إىل همس   يريب   يو يضاف لخزي  ه  لخا،ة  هع نريمها 
و ر  بب  ذلك لخسريا  جترييب اث  يري ي بزاي،ة هكري سذ هي   ليت جمتي ع للكسليذ لخ جي ،ة   لالخسرييا  للس يرييب  

نسيي    ويبيي ل همييس   لخييا،ة   لانري بييذ لسصييل إىل  80لاول  و ضيياف هيير ني نتسسييا  هيي  لخييا،ة هييع نييري  نييل ه هتييا ابسييسيف لم قيي ة  ريليي  
يخش جيزء هي  لخيا،ة حميريتا يليزم. وهقي ل  لخيا،ة للصيلريذ لخميسيف م   لالخسرييا   يو زي  ه  لخا،ةهم ض  حافسها  الافذ لخ 15همس   يريب  

)ميك   مهسل ذلك  3سم 9للس رييب للثاين يمسيف م   نل  بريئذ جتريريسذ جتر     الث زاي،لمل هسماويذ  حبست يضغط نل ه ها إىل ح م 
هييم هييع  يي خي لحلييرأل للزل يي    حالييذ لخيي ل،  60لهلالهسييذ   لانري بييذ لسصييل إىل ل  فيياع ابسييسيف لم حلقييامل هرياضيي ة(. و بريييأ للميي ل ل ولخيي ل، 

ر  للطيي ق لخل لييا هيي  يسييفل لانري بييذ إىل يضالملييا و  الييع صييفسحذ هبييا فسحييذ ذلمل قطيير ه اسييا وحتكييم  لهلالهسييذ خ ييع  كيي ي  فرلغييامل. وميييص
خ لسري ي  م. وه  للضرو   للسأني  هي  ضي م وجي ، ي  هي  جيزء هي  لخيا،ة للصت لذ ابلس  بب  لسسيف لم ها،ة   حسم يساسها   ا ي نعيسس  ل

   يس ا  للل لا. يو حمري ساً بني لل فذ وللقرأل
هييييم  فإنيييي  ي ريغييييي لسييييسيف لم صيييي لهسل قطيييير  8,0هييييم و 1,0  حالييييذ للصييييفا ح لليييي  يييييرتلوح قطيييير فسحسهييييا بييييني  12-5-1-3-2

هيم. و ميسيف م نيل ينري بيذ الخسرييا  ولحي   20,0هم  ي ريغي ي  يك   قطير للصيت لذ  8,0هم؛ وإذل جتاوز قطر فسحذ للصفسحذ  10,0 فسحسها
  ك  ق   برالت للسلف. مل فقط. غن ين  ميك  لسسيف لم للصفا ح ذلمل للفسحامل ولاط لق لخل لريذ هرة اثنسذ إذل

  الع لانري بذ   حاهل حمكم للسثريست وحتكم للصت لذ ابسسيف لم هفسياح  بيط للصي لهسل  مث  بليق لانري بيذ بيني  12-5-1-3-3
للقضسريني   للص  وق لل لقي. وختلى ه طقذ لالخسريا  ويفسح هص   للغاز و  بل لل بالمل. وميك  حبماب لل قت لخ قضي حيىت حي وث 

 قييل ضيي   ال   كميير لانري بييذ يمييستر للسميييفني خيي ة مل الييافسذ  فسيي     فميين لل سييا ج. وإذلللسفاضييل وهيي ة للسفاضييل لحلصيي ل ضلييى هبل هييامل إ
 مخ  ،قا ق قريل لنسهاء لالخسريا . وبب  نل جتربذ  ي ريغي مجع قطع لانري بذ  إ  وج مل  مث وزهنا.

سَّز بني للسأ نلمل للسالسذ: 12-5-1-3-4  ميص
 مل حي ث  غن   لانري بذ؛ : "صفر"
 سفاخ قاع لانري بذ إىل لرا ر؛لن : "يلف"
 لنسفاخ قاع لانري بذ وج ل ملا إىل لرا ر؛ : "ابء"
 لن قاق قاع لانري بذ؛ : "جسم"
 لن قاق ج ل  لانري بذ؛ : "،لل"
 ؛(2)لنكما  لانري بذ إىل قطبسني : "ملاء"
ببل   ظل   ينثر ه  للقطع للكرينة   هبظتها ولل  ق  يو  (2لنكما  لانري بذ إىل  الث) : "ولو"

 لحلاالمل هسصلذ هبا ب رحيذ السقذ؛
__________ 

. و  لحلياالمل لليي  ميكي  ي  يسغين فسهيا لل ييكل ةألسرباب  تعلرق ابلسررالمة، مرن ذلرك مررثال  أن  كرون املرادة حساسررة لالحتكراك، ال يلرزم كرربس املراد (1)
خطي لمل ينثير للفسزاي ي للبس ذ بفبل للضغط يو ال يك   الغط للبس ذ ذل صلذ بظروف للس غسل  ه  ذلك هثالً لخ ل، لللسفسذ  ميك  ي   ميسيف م   لخيلء 

 . ثسالً لل لقع
ما لةزء لاضلى ه  لانري بذ لخسريقي   وسسلذ  (2)  لاغالق قطبذ ولح ة.حيص
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  سأ ر وسسلذ لاغالق؛ ومل لنكما  لانري بذ إىل للب ي  ه  للقطع للصغنة يساساً  : "زل "
 لنكمرمل. يو لنكما  لانري بذ إىل قطع ض ي ة صغنة ج لً ولنسفيفت وسسلذ لاغالق : "حاء"

يسيفر لالخسرييا  ضي  ي  هي   هيا ،لل" و"ملياء" و"ولو". وإذليهثلذ اني لع للسيأ نلمل " 3-1-5-12ويريني لل كل  
"حيياء"  فسقييسَّم  يو "زل " يو إذل يضطييى لالخسريييا  للسييأ ن "ولو" يهييا للسييأ نلمل هيي  "صييفر" إىل "مليياء"   بسييع لل سس ييذ "ضيي م حيي وث لنف ييا " 

 لل سس ذ ضلى يهنا "ح وث لنف ا ".
هيم. وإذل لي ح"   ملييشل  20,0 ريي ي جمت ضيذ لالخسرييا لمل ابخسرييا  ولحيي   ميسيف م فسي  صيفسحذ هبيا فسحييذ قطرمليا  12-5-1-3-5

ص لهسل ولك   يو لالخسريا  ي  لل سس ذ ملي "ح وث لنف ا " يمستر إجرلء جمت ضذ لالخسريا لمل ابسسيف لم يانبسا ب و  صفا ح هبا فسحامل
هييم  يمييستر ي،لء  20,0نييت لل سس ييذ "ضيي م حيي وث لنف ييا " ض يي ها يكيي   قطيير للفسحييذ هييم(. وإذل نا 24,0أبطيي لق هل لريييذ )قطيير فسحسهييا 

 1,0ويخينلً  1,5و 2,0و 3,0و 5,0و 8,0و 12,0جمت ضذ لالخسريا لمل  جرلء لخسريا لمل وحس ة  ميسيف م فسهيا صيفا ح هبيا فسحيامل يقطا مليا 
ا ". وبب  ذلك  جتير  لالخسرييا لمل أبقطيا  هسزليي ة حميا هم إىل ي  يسم لحلص ل  ض   ي  ه  ملشل لاقطا   ضلى لل سس ذ "ح وث لنف 

،  1-2-1-5-12للسململ لخريني   للفقرة  إىل ي  يسم لحلص ل ضلى نسا ج سالريذ فقط    ال ذ لخسريا لمل ض   نف  لخمس  . وللقطر ل ي ِن
سم لحلصيي ل ضلييى لل سس ييذ "حيي وث لنف ييا " ييي  مل خييا،ة هييا  مليي  ينييع قطيير للفسحييذ يييسم لحلصيي ل ض يي ل ضلييى لل سس ييذ "حيي وث لنف ييا ". وإذل

، ضلى ين  يقل ه   1,0ابسسيف لم قطر ق  ل   هم. 1,0هم  يم ل للقطر ل  ِن
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 12-5-1-4

،  "+"يبسع ي  لل سس ذ ه جريذ   وي  لخا،ة  ري   شسئاً ه  للسأ ر ض    ميفس ها   حسز هغلق إذل نا  للقطر ل  ِن
، يقل ه   ال وي  لخا،ة  "-"ينثر. ويبسع ي  لل سس ذ سالريذ   يو هم  2,0  هم. 2,0 ري   أت رلً ض    ميفس ها   حسز هغلق إذل نا  للقطر ل  ِن

 يهثلذ لل سا ج 12-5-1-5

 النتيجة  )مم(  القطر احملدِّد املادة 

 - 1,0 نرتلمل لاه نس م )هسريل  ة( 
 + 3,0 ف ق نل  لمل لاه نس م 

 + 2,5 بسكرلمل لاه نس م )هسريل  ة( 
 + 2,5   ا ي نرتو يزو سس  ل )هسريل  ة(   - 3 1

 - 1,5 نرتلمل للغ لنس ي  )هسريل  ة( 
 + 4,0 محل للريكريك )هسريل  ( 

 + 5,0 ( 5/ 95 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 
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 : جمموعة أنبوبة االختبار 1-1-5-12الشكل 

 
هيييم( أبسيييطح هميييس يذ  20,0 يو 10,0صيييت لذ )ب    )يلف(

 41خفساح ص لهسل هقاس 
 هم( 20,0← 1,0صفسحذ هبا فسحذ )ي   للقطر  )ابء(

 36يسطح همس يذ خفساح ص لهسل هقاس  )،لل( ط ق هل لا )جسم(
 ينري بذ )ولو( شفذ )ملاء(
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 : وسيلة التس ني والوقاية 2-1-5-12الشكل 
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   : أمثلة ألنواع التأثري دال وهاء وواو 3-1-5-12الشكل 
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 2وصف اختبار النوع )ج( من اجملموعة  12-6
 اختبار الزمن/الضغط ‘:1)ج( ‘2االختبار  12-6-1
 هق هذ 12-6-1-1

إذل نيا  لاشيبال يفضيي إىل  هيا   حسز هغلق لسح ي  (3)يمسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  أت نلمل إشبال لخا،ة 
 لشسبال بب ف لنف ا   ض   الغ ط ميك  لل ص ل إلسها ض  ها  ك   لخ ل، ه ال ضذ   للبري لمل للس ا يذ لخبسا،ة.

 لةهاز ولخ ل، 12-6-1-2
هييم وقطييرل  89 ( هيي  وضيياء الييغط فيي الذ  لسييط لين ط ليي 1-1-6-12يسكيي   جهيياز للزه /للضييغط )لل ييكل  12-6-1-2-1

هيييم( وذليييك  50هيييم. وي ييكَّل ضليييى جييانريني هسقيييابلني هيي  لل ضييياء سييطحا  هميييس اي  )فسقييل قطييير لخقطييع للبراليييي لل ضيياء إىل  60لرييا جي 
هم  ويط   طرفال إىل لل لخل حىت ضتق   20لسمهسل همك لةهاز ض   والع قاب  لاشبال وس ل،ة للس فس . ويريل  قطر لل ضاء لل لخلي  

. و ثرييت (BSP)فس  جت يف هل لا لرتنسا همتا  هل لا هقاس إنا )ب صذ( ولح  حما لخقايس  للعيطانسذ لألانبسيا  هم وي كل 19
، جيذ  90هم ه  يح  طرفس  وبزلوييذ قي  ملا  35وسسلذ لسصريف للضغط    شكل ذ لع جانيب    للمطح لخ ح  ل ضاء للضغط ضلى بب  

هم و  كسل ل لا فس   12ضلى جانريني هسقابلني  و ر  ذلك للسثريست ض  طريق حفر جت يف ضتق   ابل مريذ للمطحني لخمس يني لخ كَّلني
لقرييي ل طييرف للييش لع لةييانيب لخل لييا خقيياس نصييف إنييا )ب صييذ( حمييا لخقييايس  للعيطانسييذ لألانبسييا. و ثريييت حلقييذ لضييتا  ضيي م  مييرب 

هم. و ط   هناييذ لليش لع لةيانيب وي يكَّل فسهيا ل ليا  6للضغط وقطر جت يف  هم خا ر جمم وضاء  55للغازلمل. وللش لع لةانيب ميس  خمافذ 
لقري ل جهاز ه  لل  ع للرقي لقساس للضغط ض  طريق حت يل للطاقذ. وميك  لسسيف لم ييذ وسسلذ لقساس للضغط شريطذ ض م أت رملا ابلغازلمل 

 نسل ابسيييكال   فيييرتة  2 070و 690غط مببييي المل  يييرتلوح بيييني ب ييي ل ج للسحليييل وي   كييي   قيييا، ة ضليييى لالسيييس ابذ ال  فييياع للضييي  يو للمييياخ ذ
 هلني اثنسذ. 5 س اوز  ال
 صقفييل هنايييذ وضيياء للضييغط لاببيي  ضيي  للييش لع لةييانيب بقيياب  إشييبال جمهييز بقطريييني  يحيي  ا هبييزول ضيي  جمييم  12-6-1-2-2

هييم )الييغط لالنف ييا  حيي ليل  0,2للقيياب  ولآلخيير هيي، ا بيي . و صقفييل لل هايييذ لاخيير  ل ضيياء للضييغط بقييرأل لنف ييا  هيي  لال ه سيي م مسكيي  
حلقذ ه   يو هم. و مسيف م   نلسا للم ل، ني حلقذ ه  للرصاأل لللنين   20 يفها  نسل ابسكال( وهثريت بم ل،ة  ثريست جم فذ قطر جت  2 200

( لسثريسسي    2-1-6-12ها،ة ه اسريذ ميك  ي  يسغن شكلها )هثل ب يل ينمي هسسلني( احكام للم . وير كز لةهاز ضلى حاهل )لل كل 
هيم وقطياع  6هيم    184هيم    235للفي الذ لللينين يببا،مليا لل الع للصحسح خالل لسسبتال . ويسألف مليشل لحلاهيل هي  قاضي ة هميطحذ هي  

 هم. 4   70   70هم ويببا، هقطب   185جم ف هربع لخقطع ط ل  
يصقطييع جييزء هيي  نييل جانييا هيي  جييانريني هسقييابلني ض يي  يحيي  طيير  للقطيياع لجمليي ف لخربييع لخقطييع حبسييت  سكيي    12-6-1-2-3
هييم. ويصقطييع طرفييا ملييشي  لةييانريني لخمييطحني بزلويييذ  86ا جييزء صيي  وقي هسكاهييل ط ليي  ذلييك  رنسريييذ هلييا  جييال  همييطحسا لةانييا يبل  يي  هيي 

 ، جذ هع لالجتال لافقي ويلحم للطرفا  ابلقاض ة لخمطحذ. 60 ق  ملا
هيم حبسيت يي خل فسي  لليش لع  46هيم وضتقي   22ي كل   جانا ه  للطرف للبل   ةزء للقاضي ة شيق ضرالي   12-6-1-2-4

هق هسييي  طيييرف قييياب  لاشيييبال    لحلاهيييل لخكييي َّ  هييي  لةيييزء للصييي  وقي. و صلحيييم ح ييي ة ف الذييييذ  و  لةيييانيب ض ييي  إنيييزلل وضييياء للضيييغط 
هم   لةانيا للي لخلي لاسيفل لل يزء للصي  وقي نيي  بتيل نتصرياضي . ويثرييت وضياء للضيغط   ه اليب   حكيام  6هم ومسكها  30 ضرالها

هييم هثريسييني بل لييا   لل جيي  لخقابييل. وير كييز وضيياء للضييغط هيي  يسييفل  ضلييى شييريطني هيي  للفيي الذ ضييرا نييل  7مبمييتا ي  جم حييني هقيياس 
كص   12 ه هتا  هم هلح هني   للقطبسني لةانريسسني لللسني   سهي هبتا قاض ة لةزء للص  وقي. 6هم ومسص
 سذ ه  لل  ع لل ا ع لالسسبتال   نريم المل لخف رلمل لخ يففضذ يسألف جهاز لاشبال ه   يس صتاهذ نهراب 12-6-1-2-5

هم. وميك  لسسيف لم  ؤوس صتاهامل ذلمل خ لأل هكافئيذ. ويسيألف  13لةه   هع قطبذ هرببذ ه  قتاش للكاهعك لخ رَّب ط ل اللبها 
 .(4)اتسس م/همح ق للريا و، للالنعي قتاش للكاهعك لخ رَّب ه  قتاش نساين هطلي ضلى لةانريني برتنسريذ حا قذ ه  نرتلمل للري  

__________ 

 .(  ق   ك   لل سا ج هسفاو ذ ا  لخا،ة ق   بطي ذ ويت الغط1261ض   لخسريا  س ل ل ن طذ واثبسذ حرل ايً  هثل لل سرتوهسثا  )لاهم لخسح ة  (3)
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 ري ي إجرلءلمل إض ل، جمت ضذ لاشبال ابل مريذ للت ل، للصلريذ بفصل شرحي  للساله  لل حاسسسني لريس صيتاهذ   12-6-1-2-6
اب  (  مث يقطيع لةيزء لخك يي ف هي  للبيزل. وببي  ذليك يثرييت  يس للصيتاهذ   طير  قيي 3-1-6-12نهراب سيذ ضي  ضازهلتيا )لنظير لل يكل 

هييم. و ثقييا قطبييذ  13لاشييبال ب لسييطذ لل ييرحيسني لل حاسييسسني حبسييت يكيي   طييرف  يس للصييتاهذ يضلييى هيي  سييطح قيياب  لاشييبال مبمييافذ 
هم ه  قتاش للكاهعك لخ رَّب ض   هرنزملا و  الع ف ق  يس للصتاهذ لخثرييت مث  ليف ح لي  و يربط ئيسط  فسيع هي   13هرببذ ط ل اللبها 

 للقط .
ابل مييريذ للبس ييامل للمييا لذ  يثريييت طرفييا للس صييسل   شييرحي  للييساله  لخ جيي ، ني    يس للصييتاهذ. ومييير  طرفييا  12-6-1-2-7

هم  و  فع لانري بذ إىل يضلى ف ق  1هم وقطرملا لل لخلي  5هم   ينري بذ ه  لخطاط للملسك ين قطرملا لرا جي   8للس صسل بب  ذلك خمافذ  
. وبب  ذلك يلف للقتاش لخ رَّب ح ل  يس للصتاهذ 4-1-6-12مل  هريني   لل كل   نتا  س للصتاهذشرحي  للساله  لخ ج ، ني    ي

يبا،هليا  لسغطسيذ للقتياش لخ يرَّب وينري بيذ لخطياط للميلسك ين.  ها يو و مسيف م قطبذ ولح ة ه  للسغلسف للرقسق ه  ها،ة نل  ي  للري يل ف سل 
كتيياً ح ليي  وحيي ل لانري بييذ لخطاطسييذ  مث يثرييت طرفييا للس صييسل   هنيياي  قيياب  لاشييبال  ويثرييت للغييالف   ه الييب  بلييف سييلك  فسييع لفياً حم

 هم. 13حبست يك   طرف  يس للصتاهذ يضلى ه  سطح قاب  لاشبال مبق ل  
 إجرلء لالخسريا  12-6-1-3
صي  ع هي  لال ه سي م  يثريت لةهاز للكاهل للرتنسا جبهاز حت يل طاقذ للضغط ولك  ب و  قرأل لالنف ا  ولخ 12-6-1-3-1

 هييي  لخيييا،ة حبسيييت  الهييي  جهييياز لاشيييبال. (5)غ 0,5حبسيييت يكييي   لةانيييا لليييش  بييي  قييياب  لاشيييبال إىل يسيييفل. وي اليييع ،لخيييل لةهييياز 
غ   لل ضياء. وحيىت إذل  5,0  يز  يلزم لسسيف لم نري  خفسيف ا،خيال لل يح ذ للي  مل ها  ر  نري  لخا،ة ض   هلء لةهاز ال للبا،ة  و 

غ   لل ضاء   ص بل لل ح ذ بب  هلء لل ضاء حىت  ام سبس . و ا  م سل وز    5,0 بش  هع للكري  لرفسف إ،خال نل للبس ذ لل   ز   
ل،ة للسثريست  ثريَّت  حكام س  نتا  لل ح ذ لخمسيف هذ و رنا لحللقذ للرصاصسذ ونشلك قرأل لالنف ا  لخص  ع ه  لال ه س م   هكاهنتا 

 لخل لريذ. ويص قل لل ضاء لختسلئ إىل حاهل لاشبال  هع هرلضياة ي  يكي   قيرأل للسف ين   للطيرف لاضليى لل ضياء. وي اليع لحلاهيل   خزلنيذ
ل ه لييِن  هف يير ابلطييرفني لرييا جسني لقيياب  لاشييبال و ف يير لل ييح ذ. و ميي ل لاشييا ة للصييا، ة ضيي  يو يئييرة ه  ضييذ   خزلنييذ إشييبال. وي صييَّ

جهاز حت يل طاقذ للضغط ضليى وسيسلذ ه اسيريذ  ميتح ابلسقسيسم وللسمي سل لخميستر للبالقيذ بيني للزه /للضيغط )هثيال ذليك  همي ل ه،قيت 
 هسصل مبم ل للرس هامل للريسانسذ(.

  2 070 إىل نسل ابسييكال  690 يير  لالخسريييا   ييالث هييرلمل  ويميي ل لل قييت للييش  يلييزم نييي يزييي  للضييغط هيي   12-6-1-3-2
 ال ف ق للضغط لة  . وي ريغي ي   مسيف م للسص سف يقصر فرتة زه سذ.نسل ابسك

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 12-6-1-4
نسل ابسييكال ولل قييت   2 070إذل نييا  قيي  و لل صيي ل إىل الييغط قيي  ل  هييا  فميير نسييا ج لالخسريييا لمل ضلييى اليي ء 

 نسل ابسكال.  2 070سل ابسكال إىل ن  690للش  لسسغرق  للضغط  إذل نا  لاهر نشلك  ني يزي  ه  
 690 وي  لخيييا،ة  ريييي   قيييي  ة ضليييى لالحيييرتلق إذل نييييا  زهييي  زاي،ة للضيييغط هيييي  "+"ويبسيييع ي  لل سس يييذ ه جريييييذ  

 وينيي  لييس  هيي  ل ستييل ي   رييي   لخييا،ة قيي  ة ضلييى لالحييرتلق "-"هلييني اثنسييذ. ويبسييع ي  لل سس ييذ سييالريذ  30نسل ابسييكال يقييل هيي    2 070 إىل
ي اثنسييييذ 30لالحييييرتلق للريطيييييء إذل نييييا  زهيييي  زاي،ة للضييييغط  يو   2 070إذل نييييا  يقصييييى الييييغط و لل صيييي ل إلسيييي  يقييييل ضيييي   يو ينثيييير يو هليييين

 يب  ابلضرو ة ي  لخا،ة لسمت هلا خ لأل هسف رة. ال نسل ابسكال. وض م لالشسبال

__________ 

 .(4 شيسلميك  لحلص ل  ه  جهذ لال صال لل ط سذ  ضلى  فاصسل لالخسريا لمل لخمسيف هذ   لختلكذ لخسح ة )لنظر للس (4)

ر مررن إذا بينرت االختبررارات األوليررة للسررالمة يف املناولرة )مثررل التسرر ني يف هلرر ( أو اختبرارات االحرررتاق يف  ررري ظررروث احليرز املغلررق )مثررل اختبررا (5)
فاضيل   ظيروف غ إىل ي   صبيرف شي ة للس 0,5( أن مرن املررجح حردوث  فاعرل سرريع، فننري ينبغري  قليرل حجرم العينرة إىل 3النوع )د( مرن اجملموعرة 

غ  فإني  ي ريغيي زاي،ة ح يم للبس يذ  ي   ساً إىل ي  ييسم لحلصي ل ضليى نسس يذ ه جرييذ "+" يو  ير  لالخسرييا   0,5لحلسز لخغلق. وإذل ليزم لسيسيف لم ضس يذ وزهنيا 
 .غ 5,0ابسسيف لم ضس ذ وزهنا 
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 لل سا ج يهثلذ 12-6-1-5

 املادة
 أقصى ضغط

 )كيلوابسكال(

إىل   690زمن زايدة الضغط من  
 النتيجة كيلوابسكال )مللي اثنية(  2 070

 - - 2 070>  نرتلمل لاه نس م )حريسريامل هر فبذ للكثافذ( 
نيييييييييييرتلمل لاه نسييييييييييي م )حريسرييييييييييييامل ه يففضيييييييييييذ  

 للكثافذ( 
<070 2 - - 

 + 5 2 070<  هسكروهرت(  2ف ق نل  لمل لاه نس م ) 
 + 15 2 070<  هسكروهرتلً(  30ف ق نل  لمل لاه نس م ) 

 + 5>  2 070<  يزي  للريا ي م 
 - 606 2 070<  نرتلمل للغ لنس ي 

 - 80 2 070<  نرتلمل لايم ب  سل
 + 10 2 070<  نرتلمل لايم بروبسل

 - 400 2 070<  نسرتوغ لنس ي 
 - 500 2 070<  محل للريسكرلهسك

 + 15 2 070<  للص ،ي م  بسكرلهامل
 - 400 2 070<  نرتلمل للس  اي 
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 : اجلهاز 1-1-6-12الشكل 

 

 س ل،ة  ثريست قرأل لالنف ا  )ابء( ب   وضاء للضغط )يلف(
 حلقذ ه  للرصاأل لللنين  )،لل(  قاب  لاشبال )جسم( 
 ذ لع جانيب )ولو(  قرأل لالنف ا  )ملاء( 
 حلقذ حناس )حاء(  ل لا جهاز حت يل طاقذ للضغط )زل ( 
 قطا ه، ا )ناف(  قطا هبزول )ايء( 
 قتع ف الذ  )هسم(  ضزل )الم( 
   حز  ب سق حلقذ للزنق )ن  ( 
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 : حامل ار كاز اجلهاز 2-1-6-12الشكل 
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 : نظام اإلشعال للمواد الصلبة 3-1-6-12الشكل 

 

 يس صيييتاهذ نهراب سيييذ لاشيييبال ضليييى لهلسئيييذ للييي   )يلف(
 ص ع هبا

شييييييرحيسا لال صييييييال لل حاسييييييسسا  هفصيييييي لسا  ضيييييي  للليييييي ح  )ابء(
 للبازل

هييم هيي  قتيياش للكيياهعك  13قطبييذ هرببييذ طيي ل الييلبها  )،لل( ل ح ضازل همسقطع جزء ه   )جسم(
 هثق بذ   هرنزملا SR252لخ رَّب 

 يس للصيييتاهذ هثرييييت ضلييييى همييياهن فييي ق قيييياب   )ملاء(
 لاشبال

 هثريت ضلى  يس للصتاهذ للكاهعك )ولو(

   يصلف قتاش للكاهعك ويربط ئسط زل ()
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 : نظام اإلشعال للسوائل 4-1-6-12الشكل 

 

 جرلب ه  نل  ي  للري يل فس سل )ابء(  يس صتاهذ )يلف(
 ينري بذ ه  لخطاط للملسك ين )،لل( ل ح ضازل )جسم(
 شرحيسا للساله  )ولو( طرفا لاشبال )ملاء(

 قتاش للكاهعك لخ رب )حاء( خ ع  مرب للم ل لسلك  زل ()
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 اختبار االشتعال الداخلي ‘:2)ج(‘2االختبار  12-6-2
 هق هذ 12-6-2-1

 لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا . ها يمسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  قابلسذ ها،ة 
 لةهاز ولخ ل، 12-6-2-2

 رنسا لةهاز لخمسيف م   لالخسريا . و بريأ ضس يذ لخيا،ة ه اليع لالخسرييا    ينري بيذ  1-2-6-12ي الح لل كل  
 7,6هم ومسيك جي ل ملا  74سم وقطرملا لل لخلي  45,7" ط هلا 80إنا )ب صذ( ج ول  3ه  ن ع " (A53 Grade B)ه  للف الذ للكرب ين 

ابوني ". وي جي    هرنيز وضياء لالخسرييا  ه يبل  3 000يسحتيل " هم ويم  نل طرف ه  طرفسها بغطاء ه  للف الذ لخطروق ه  لل  ع للش 
  قطر 50  قم٪ ه  غرابل 100مير ب مريذ  وال هم  0,84  قطر  ق ب   20  قم٪ ه  غرابل  100غ ه  اب و، يس ، )مير ب مريذ    20يسك   ه   

هيييم هصييي  ع هييي  خيييالمل )يسيييسسامل( للميييلسل ز  64هيييم وط لييي   21 يييبل هييي  وضييياء لسيييط لين قطيييرل لخهيييم(. و سكييي   جمت ضيييذ  0,297 ق بييي  
هم ويثريت بطريقسني ه  شرل ط خالمل )يسسسامل( للملسل ز لخق لة ئس ط هي  لل يايل  . وحتسي   نريمي لذ لخ يبل ضليى ين ي طذ  0,54 بمتك

لان ي طذ هثريسيذ يوم. ومليشل  0,35هيم وهقاوهسي   0,30هيم وقطيرل  25صغنة ه كلذ ه  سلك هقاوهذ ه  سريسكذ ه  لل سكل وللكروم ط ل  
  ذلييك للبييزل   مبييا هييم. وللقطيير لامجييايل  0,7بمييلكي   صييسل هبييزولني هيي  لل حيياس لخَقصييَ   )لخضيياف إلسيي  للقصيي ير(  قطيير نييل ه هتييا 

 ه  خالل  قريني صغني  ه  ج ل  لانري بذ ويصبزال  برل  ج لايري نمي. هم. مير  سلكا للس صسل ملشل  1,3 يريل 
 ا إجرلء لالخسري 12-6-2-3

سم  يسم إ،خال لخ بل )بب   23بب  ي    الع للبس ذ  وملي   ، جذ حرل ة للغرفذ  ،لخل لانري بذ حىت ل  فاع  
شب للملكا  لسصريحا ه ي و،ي  مث يبيزل للميلكا    رير سلكي للس صسل ه  خالل  قريني صغني    ج ل  لانري بذ( إىل هرنز لانري بذ و ص

ك بقسيييذ للبس يييذ ويثرييييت للغطييياء للبلييي   لخل ليييا. وابل ميييريذ للبس يييامل لهلالهسيييذ    اليييع لخيييا،ة   لانري بيييذ بيييرل  ج لايري نميييي. و ضييياف ببييي  ذلييي 
ا بسكيرل  بكثافسها للطريسبسذ لل    ح  هبا ق   لاهكا . وابل مريذ للبس امل لحلريسريسذ    الع لخا،ة   لانري بذ ابلكثافذ لل  ييسم لحلصي ل ضلسهي 

 20يهرين ه  حم ل نهراب ي جه ل  15ا. و  الع لانري بذ   والع  يسي ويسم إشبال لخ بل بسسا  ق  ل طرق لانري بذ برقذ ضلى سطح صل
 حي ث لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا  قريل ذلك. مل ها ف لت. وجتر   الث لخسريا لمل ضلى نل ضس ذ

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 12-6-2-4
 غطاء ولحي  ضليى لاقيل هي  للغطياءي  للطيرفسني  إىل يو إذل لنكمرمل لانري بذ "+" بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ  

للغطياءي  إىل ، جييذ  يو  غين شيكل لانري بيذ يو لنفساحهييا  يو إذل نانيت لل سس يذ جمير، لن يقاق لانري بيذ يهييا يقيل ضي  قطبسيني هستسيز ني. هيا ال
 ."-" بسع سالريذ لنفصال للغطاءي   فإ  لل سس ذ 
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 يهثلذ لل سا ج 12-6-2-5

 النتائج املادة 

 - نرتلمل لاه نس م/زيت لل ق ،  هباةذ ابال ه س م 
 - حريسريامل نرتلمل لاه نس م  هماهسذ  ه يففضذ للكثافذ 

 + هسكروهرتلً(  45ف ق نل  لمل لاه نس م ) 
 -   ا ي نرتوب زي   بل  لمل انضتذ  -3 1

 - نسرتونرب نرتلمل
 +  ال ي نرتوط ل ي   حريسريسذ 

 + ملالم ها ي
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 : اختبار االشتعال الداخلي 1-2-6-12الشكل 

 

 ينري بذ ه  للصلا )ابء(  غطاء ه  للصلا لخطروق )يلف( 
 ضزل )،لل(  سلكا للس صسل للتص بل )جسم( 
 غطاء ه  للصلا لخطروق )ولو(  جمت ضذ لخ بل )ملاء( 
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  13القسم 
 3جمموعة االختبارات 

 مقدمة 13-1
 هييييييي  11و 10  صمييييييسيف م جمت ضييييييذ لالخسرييييييييا لمل ملييييييشل  كييييييي   لإلجابييييييذ ضليييييييى للميييييي،للني للييييييي ل ،ي    لخييييييرببني 

بسح ي  حماسسذ لخا،ة ابل مريذ للت، رلمل لخسكانسكسذ )للص م ولالحسكياك( وللحيرل ة ولللهيا. و كي   لاجابيذ ضليى للمي،لل  2-10لل كل 
)ر( ه جريييذ "+" وابلسييايل  صيي َّف لخييا،ة ضلييى يهنييا هييا،ة هسف ييرة غيين اثبسييذ ل  جييذ 3"ال" إذل نانييت نسس ييذ نيي ع لالخسريييا   10لليي ل ،   لخربييع 

)،( 3 )ب( يو3 )ي( يو3"نبيم" إذل نانيت نسس يذ ي  لخسرييا  هي  لاني لع  11  كي   لاجابيذ ضليى للمي،لل للي ل ،   لخربيع متح ب قلهيا. و  ال
ه جرييذ "+". وإذل نانيت نسس يذ لالخسرييا  ه جرييذ "+"   صي َّف لخيا،ة ضليى يهنيا هيا،ة هسف يرة غين اثبسيذ ابل يكل لليش  لخسيصعمل بي   غين يني  

 . بريئسها ه  يجل  قلسل حماسسسها للت، رلمل لرا جسذ زللذ حماسسسها يوإ ميك  والبها   نريم لذ يو
ظر نقل لخسف رلمل لخص فذ ضلى يهنا غن اثبسذ  فإ  لحلظر ال ي طرييق ضليى قطاضيامل يخير  ميكي  ي   :مالحظة  غم ين  حيص

  صسيفش فسها لحسساطامل خاصذ.

 طرق االختبار 13-2
 ه  ي ببذ ين لع ه  لالخسريا لمل: 3 سألف جمت ضذ لالخسريا لمل  

 لسح ي  حماسسذ لخا،ة للص م؛ )ي(:3لل  ع 
 لسح ي  ه   حماسسذ لخا،ة لالحسكاك )مبا   ذلك لالحسكاك لل ا ج ض  للص م(؛ )ب(:3لل  ع 
 لسح ي  ، جذ للثريامل لحلرل   للتا،ة؛ )ر(:3لل  ع 
 لخا،ة ابللها.لسح ي  ه   أت ر  )،(:3لل  ع 

 قا تذ بطرق لالخسريا  لخمسيف هذ حالساً. 1-13ويسضت  لة ول  

 3طرق االختبار جملموعة االختبارات    :1-13اجلدول 

 القسم اسم االختبار رمز االختبار

 1-4-13 جهاز للص م خكسا لخسف رلمل ‘1)ي(‘3
(BAM)لخطرقذ للماقطذ  ‘2)ي(‘3

 2-4-13 )ي( 
 13-4-3 (Rotter)لخسريا   و ر  ‘3)ي(‘3
 4-4-13 نغم  30لخسريا  لخطرقذ للماقطذ زنذ  ‘4)ي(‘3
 5-4-13 لخب ل 12لخسريا  ي،لة للص م  لل ت ذر  ‘5)ي(‘3
 6-4-13 لخسريا  لحلماسسذ للص م  ‘6)ي(‘3
 7-4-13 الخسريا  جهاز للص م للش  والب  هكسا لخسف رلمل لخب ل لل كل ‘7)ي(‘3
BAMجهاز لالحسكاك  ‘1)ب(‘3

 1-5-13 )ي( 
 2-5-13 لخسريا  لالحسكاك لل ول  ‘2)ب(‘3
 3-5-13 لخسريا  لحلماسسذ لالحسكاك ‘3)ب(‘3
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 القسم اسم االختبار رمز االختبار

 13-5-4 (ABL)لخسريا  جهاز لالحسكاك  ‘4)ب(‘3
 1-6-13 )ي( هئ يذ  75ºلخسريا  للثريامل لحلرل   ض   ، جذ  ‘1)ر( ‘3
 13-6-2 (SBAT)هئ يذ 75ºلخسريا  للثريامل لحلرل   ض   ، جذ  ‘2)ر( ‘3
 1-7-13 )ي( لخسريا  لالحرتلق ضلى نطاق السق )،( 3

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

 ظروث االختبار 13-3
قطررع عينررات متفجرررة قبررل اسررت دامها. وينبغرري أن  أو جيرر  مراعرراة احلرررد إذا دعررت احلاجررة إىل سررحق 13-3-1

 وقاية، مثل ستائر األمان، وأن  كون الكميات عند احلد األدىن. ست دم معدات 
 )ي( و)ب(  ي ريغيييي ي  ختسيييع لخييي ل، لخرطَّرييييذ أب،ىن قييي   هييي  للب صييير لخرطيييِنا3ابل ميييريذ لالخسرييييا لمل هييي  لل ييي ضني  13-3-2

 .ل  ،
هي  ل ستيل ي   سبيرا لخيا،ة  إال إذل نيا  )ب( ض   ، جذ حيرل ة للغرفيذ3)ي( و3ي ريغي إجرلء ن َضي لالخسريا لمل  13-3-3

 ق   ،،  إىل  غسن حالسها للفسزاي سذ.لظروف 
)ب( 3)ي( و3للحصيي ل ضلييى نسييا ج ميكيي   كرل ملييا  ي ريغييي للييسحكم بب ايييذ   مجسييع ض اصيير نيي ضي لالخسريييا لمل  13-3-4

 وإجرلء لخسريا لمل ،و يذ خا،ة هبسا يذ هال تذ ذلمل حماسسذ هبروفذ.
يالح" ي  فقاقسع لهل لء ل ري سذ جتبل لخ ل، للما لذ ينثر حماسسذ للص م  ولشلك  مسيف م   للطرق لراصذ  13-3-5

)ي( ولخطريقذ ضلى للم ل ل ي،ولمل وخط لمل خاصذ  متح حب وث لنضيغاط "هكظي م" )ي،ايابيت( لسليك للفقاضيامل لخ جي ،ة 3ب  ع لالخسريا  
   للم ل ل.

 )ب( ضلى للم ل ل. 3ريسق لخسريا لمل لل  ع ال   ج  حاجذ إىل  ط 13-3-6

 3وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  13-4
 اختبار جهاز الصدم ال ي وضعي مكت  املتفجرات ‘:1)أ(‘3االختبار  13-4-1
 هق هذ 13-4-1-1

إذل نانيت  هيا لسيأ ن للصي م بثقيل سياقط وذليك لسح يي  هيا يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ه   حماسسذ ها،ة 
ابل ييكل للييش  لخسييعمل بيي . وميكيي   طريسييق لالخسريييا  ضلييى لخيي ل، للصييلريذ ولخيي ل، للمييا لذ ابسييسيف لم جمتيي ضسني هييا،ة هسف ييرة غيين اثبسييذ لخا،ة

 خمسلفسني ه  للبس امل.
 لةهاز ولخ ل، 13-4-1-2
 لخ ل، للصلريذ 13-4-1-2-1

. ولةهيياز هصييتم 2-1-4-13و 1-1-4-13  يير،  سيي هامل جهيياز لخسريييا  للصيي م للتيي ل، للصييلريذ   لل ييكلني 
ن  للمق ط حبريذ بني قضسيب   جس  يسط لنسني هس لزيني  ه  ل  فاضامل حم ،ة همريقاً  ضلى جمت ضذ ه،لفيذ   3,63ضلى حن  يسسح لكسلذ وزهنا 

حسييز  و  وسييسطاً وسيي  لانً هي  نرييياس وقييا،ح. و كيي   ملييشل لجملت ضييذ هسصيلذ ابلبس ييذ  لليي   كيي   بيي و ملا ه اليي ضذ في ق جمت ضييذ  ضييم سيي  لانً 
هغلق مل  ضرييا ة ضي  غيالف يسيط لين يكفيي قطيرل للي لخلي جملير، للميتاح حبرييذ حرنيذ للكريياس وللقيا،ح. ويكي   للكريياس وللقيا،ح وللمي  ل  

جيسم  و كيي   لاوجي  لخسصيلذ فستييا  مبقسياس  ون ييل 55و 50صيال،   بييني   قيملل سيسط وللغيالف وللمي  ل  هيي  للفي الذ لخصيل  لليش  يييرتلوح 
 هم. 5,1هسكرو . ويريل  قطر حاهل للبس ذ  0,8بس ها ولاوج  لخسصلذ ابلبس ذ هصق لذ ل  جذ نب هذ ق  ملا 
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 للم ل ل 13-4-1-2-2
جهاز لخسريا  حماسسذ للم ل ل للص م شريس  جبهاز لخسريا  لخ ل، للصلريذ ابسسث اء جمت ضذ للبس ذ. ويرييني لل يكل  

 جمت ضذ للبس ذ الخسريا  للم ل ل. 13-4-1-3
 إجرلء لالخسريا  13-4-1-3
 لخ ل، للصلريذ 13-4-1-3-1

  الع ض رة هلسغرلهامل ه  للبس ذ ف ق للم  ل  لل سسط )جسم(  وي الع للم  ل  )ملاء( وللم  ل  لل سيسط    
 ء( وللقا،ح )يلف( حبست يمسقرل  ف ق للبس ذ. ويرفيعهريست للبس ذ )ولو( وحيكم للغالف لخل لا )،لل( ضلسهتا. وبب  ذلك ي د للكرياس )اب

مساع فرقبذ. وجتر  ض ر جتا ب لكل ضس ذ  يو إذل نا  ق  ح ث "لنف ا " بظه   هلا ها  سم ويرتك لسه  . ويالح"  10,0 للثقل ال  فاع
 لخسريا .

 للم ل ل 13-4-1-3-2
ييييسم جتتسيييع لةلرييييذ لخانبيييذ لال  ييي ل، )يليييف( ولخميييتا  لل سيييسط )ابء( وللطيييا ق )،لل(   هريسيييت للطيييا ق )جيييسم(.  

( و  اليع قطيرة ولحي ة هي  للميا ل قسي  لالخسرييا  ،لخيل 3-1-4-13وي الع وضياء حناسيي )ملياء(   هاسيك لل ضياء )غين ظياملر   لل يكل 
وابء و،لل(   يضلى هاسك لل ضاء فس زلق هي،خرة للطيا ق )،لل( إىل حي  هبيني ،لخيل  لل ضاء )ملاء(. وي الع لخريست )جسم( وهك ان   )يلف

لل ضاء )ملاء( ولك  هاسك لل ضاء مي ع للطا ق ه  ه  للما ل لخ ج ، ،لخل لل ضاء. وض  ها يرفع هريست للطا ق ضي  هاسيك لل ضياء يظيل 
ت هريست للطا ق  لخل لا  مبريست للم  ل  و ك   يببا، لا،ولمل حبست لل ضاء هالهماً خ،خرة للطا ق نسس ذ لالحسكاك. وبب  ذلك يسم  ثريس

يك   قاع لل ضاء لل حاسي هالهماً للم  ل  ض ي ها يثرييت هريسيت للطيا ق  لخل ليا  يي وايً  حكيام. وببي  ذليك   اليع لل حي ة أبنتلهيا   
إذل نييا  قيي  حيي ث "لنف ييا "  هييا ك لسهيي  . ويالحيي"سييم مث يييرت  25,0نفيي  جهيياز لخسريييا  للصيي م للتيي ل، للصييلريذ. ويرفييع لليي ز  إىل ل  فيياع 

 مساع فرقبذ. وجتر  ض ر جتا ب لكل ضس ذ لخسريا . يو ظه   هلا يو بسصاض  ،خا 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-4-1-4
 لخ ل، للصلريذ 13-4-1-4-1

لاقيل هيي  ض ير جتيا ب ض يي  مسبييت فرقبيذ   مخي  جتييا ب ضليى  يو إذل شي مل  هليا "+" بسيع لل سس يذ ه جريييذ  
. وميكي  "-"فيإ  لل سس يذ  بسيع سيالريذ  وإال ابل كل للش  لخسيعمل بي   ها،ة هسف رة غن اثبسذسم  ويبسع ي  لخا،ة  10ل  فاع سق ط ق  ل 

 (.2للريت   لحلاالمل لل   قرتب ه  لحل و، لخقر ة ابسسيف لم طريقذ "بروسس  " )لنظر للسشيسل 
 للم ل ل 13-4-1-4-2

مسبت فرقبيذ   جتربيذ ولحي ة ضليى لاقيل هي  ض ير   يو   هلا  يو   إذل ش مل  ،خا    "+"  بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ   
 . " -" فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ   وإال   ابل كل للش  لخسعمل ب     ها،ة هسف رة غن اثبسذ سم  ويبسع ي  لخا،ة    25جتا ب ض   ل  فاع سق ط ق  ل  
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 يهثلذ لل سا ج 13-4-1-5
 لخ ل، للصلريذ 13-4-1-5-1

 نسا ج لخسريا لمل لسح ي  حماسسذ ه ل، صلريذ لسأ ن للص م: 

 النتيجة  عينة االختبار

 - ف ق نل  لمل لاه نس م 
 + لنس جني )جاف( 

 - ،ي اهست نرتوغلمري 
 +  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )جاف( 
 - ( 25/ 75 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/هاء ) 

 + ملكم جني )جاف( 

 للم ل ل 13-4-1-5-2
 نسا ج لخسريا لمل لسح ي  حماسسذ ه ل، سا لذ لسأ ن للص م: 

 النتيجة  عينة االختبار

 + نرتوغلمري 

 - نرتوهسثا 
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 : جهاز الصدم ال ي صمَّمي مكت  املتفجرات1-1-4-13الشكل 

 

 جمت ضذ للبس ذ )ابء( للثقل للماقط )يلف(
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 : جمموعة العينة للمواد الصلبة 2-1-4-13الشكل 

 

 للقا،ح )ابء( للكرياس )يلف(
 للغالف )،لل(  للم  ل  لل سسط )جسم( 
 لخريست )ولو(  للم  ل  )ملاء( 
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 : جمموعة العينة للسوائل3-1-4-13الشكل 

 

 همتا  وسسط )ابء( جلريذ هانبذ لال   ل، )يلف(
 للطا ق )،لل(  هريست للقا،ح )جسم( 
 للم  ل  )ولو(  حناسوضاء  )ملاء( 

   هريست للم  ل  )زل ( 
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 (BAMاختبار املطرقة الساقطة ) ‘:2)أ(‘3االختبار  13-4-2
 هق هذ 13-4-2-1

إذل نانيت لخيا،ة  هيا يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس حماسسذ لخ ل، للصلريذ وللم ل ل للصي م بثقيل سياقط وحت يي  
 لخسعمل ب .ابل كل للش   ها،ة هسف رة غن اثبسذ

 لةهاز ولخ ل، 13-4-2-2
لخصيييي  ضذ هيييي  للفيييي الذ لخصييييري ب ذلمل للقاضيييي ة   لاجييييزلء لاساسييييسذ   جهيييياز لخطرقييييذ للميييياقطذ ملييييي للكسلييييذ 13-4-2-2-1

وللم  ل   وللبت ،  ولل لسال   ولا قال للماقطذ هع وسسلذ لاطالق  ووسيسلذ للصي م. ومل ياك سي  ل  هي  للفي الذ هثرييت بل ليا   للكسليذ 
بذ وغين هلح هيذ( هثريسيذ مبميتا  هل ليا للف الذيذ وللقاض ة لخصري بذ. ولل ضاهذ لل  يثريت فسها للبت ، )لخص  ضذ ه  هاسي  ة ف الذييذ هميح  

يببييا، للميي  ل  وللكسلييذ للف الذيييذ وللقاضيي ة وللبتيي ،. ويثريييَّت لليي لسال    للبتيي ،  1-2-4-13  ظهيير للكسلييذ للف الذيييذ. و يير،   لل ييكل 
زل  جبرييي ة هميي  نذ للحيي  هيي  ل  يي ل، للثقييل للميياقط  وهثريييت فسهتييا هقسيياس هيي  ر قا بييل للسحريييك لضييريط ل  فيياع بيثالث قطييع هسبا الييذ و هييَّ

للمق ط. وجهاز إطالق للثقل للماقط قابل للضريط بني لل لسلني وهثريت فسهتا ض  طريق   غسل صت لذ  لفبذ ضليى فكيني. ولةهياز هثرييت 
هسي ل، هم( ب لسطذ ي ببذ هماهن  ثريست هل لريذ   لررسانذ حبست  كي   للقاضي ة هالهميذ لليفرسيانذ اب 600هم    600ضلى نسلذ خرسانسذ )

هماحسها للكاهلذ ويصريح لل لسال   يسسني  اهاً. وحيسط ابةهاز حىت همس   للقضريا  لخمسبرالذ للقاع صي  وق ولق هصي  ع هي  لر يا 
 غريا  ه  للص  وق. يو ول  بطانذ ،لخلسذ ولقسذ وميك  فسح  بمه لذ. ومل اك نظام لل فط يسسح إزللذ ييذ غازلمل هسف رة

لا قال للماقطذ. ونل  قل ساقط هزو، حبزني  لسح ي  لخ الع يريقسان  بني لل لسلني   2-2-4-13  ي الِنح لل كل 13-4-2-2-2
ض يي ها يمييقط  ووصييلذ للسبلسييق  و يس يسييط لين طييا ق قابييل للفييك  وهييزالر هييانع لال  يي ل،  ونلهييا هثريسييذ    قييل للميياقط ب لسييطذ ل للييا. 

هييم  وليي  هميي   مي ييع  25، جييذ مبقسيياس  ون يييل جييسم(  وقطييرل لا،ىن  63إىل  60للصييال،ة   قييموللييريس للطييا ق هصيي  ع هيي  للفيي الذ لخصييل  )
ل للمييياقط  نييي .  10,00نييي  و  5,00نييي  و  1,00ل  طاهييي  ابلثقيييل للمييياقط بفبيييل للصييي م. و  جييي   ال يييذ ي قيييال سييياقطذ ابلكسيييل للسالسيييذ:  وللِثقيييَ

ني  هصي  ضا    10,00ني  و  5,00ن  ل  هرنز ف الذ   قسل هرنا   للريس للطا ق. ولليثقال  للمياقطا  للليشل   ريلي  نسلسهتيا   1,00 بكسلذ
 "  ضلى لاقل.DIN 1700وفقاً خقايس  " St 37-1ه  للف الذ لخصتت لخلري  للش   سفق ه لصفا    هثاًل  هع ه لصفامل 

ا    وسسلذ للص م  سألف ه  يسط لنسني ف الذيسني هسح يت ل ي    إحي ل ا في ق   الع ضس ذ لخا،ة قس  لالخسري 13-4-2-2-3
لاخر    حلقذ   جس  ف الذيذ يسط لنسذ ج فاء. ولاسط لنسا  ضريا ة ض  ،لفس ني )،حيروجني( في الذيني هي  حمتيالمل ،لفس سيذ ذلمل يسيطح 

يببييا، لاسييط لنسني ولحللقييذ.  3-2-4-13 سم. و يير،   لل ييكل، جييذ مبقسيياس  ون يييل جيي  65و 58صييال،ة بييني   قييمهصييق لذ وحيي لف هيي و ة و 
و  الع وسسلذ للص م ضلى س  ل  وسسط و سترنز ب لسطذ حلقذ لسح ي  لخ الع هط قذ بثق ب للس فيس  ااتحيذ  ميريا للغيازلمل. و ير،   

 يببا، حلقذ حت ي  لخ الع. 3-2-4-14 ر،   لل كل  نتا  يببا، للم  ل  لل سسط  4-2-4-13لل كل 
 إجرلء لالخسريا  13-4-2-3

لخييي ل، لهلالهسيييذ  ي ريغيييي ي   رلضيييى  يو ابل مييريذ للتييي ل، للصيييلريذ  وفستيييا ضييي ل لخييي ل، للييي   كييي   ضليييى شيييكل ض س يييذ 13-4-2-3-1
 للسالسذ: لل قاط

للغييرابل    ي فييش هيي  هييا هييم(  ويمييسيف م نييل 0,5لخيي ل، لخمييح قذ  غربييل )ب ييريكذ غييرابل قطيير  ق هبييا  )ي(
 لالخسريا ؛

ر إىل قطيييع صيييغنة مث  غربيييل؛ و ميييسيف م  لخ جميييذ بصييي  ة يو لخصيييري بذ يو لخييي ل، لخضيييغ طذ )ب( يخييير   كميييَّ
 ؛(1)هم 5,0 ر   غرابل قطر  ق ب   وال هم 0,1لالخسريا  لاجزلء لل   ر   غرابل قطر فسحا   

__________ 

 لخغربلذ ممثلذ للتا،ة لاصلسذ. ابل مريذ للت ل، لل  حتس   ضلى ينثر ه  هك ِن  ولح   ي ريغي ي   ك   للبس ذ (1)
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هم  4)قطرملا  3هم 40  شكل ضري لمل ختسع   شكل يقرلأل ) قا ق( ح تها  إال صص ع ال  لخ ل، لل  )ر(
 هم  قريرياً(. 3ول  فاضها 

 مييسيف م لاسييط لانمل  وال وي ريغييي إزللييذ لل ييحم  اباسييسس   هيي  لاسييط لانمل وحلقييذ للس جسيي  قريييل لالسييسيف لم. 
 هرة ولح ة. إال وحلقذ للس جس 

هيم(. وابل ميريذ  7,3هم ول  فاع  7,3)قطر  3هم 40ضس ذ مبقساس يسط لين سبذ ابل مريذ للت ل، لخمح قذ   ،خش  13-4-2-3-2
لخ ل، لهلالهسذ  يسم إ،خال هاس  ة يسط لنسذ بشلمل للمبذ   لخا،ة  وبب  إزللذ للزاي،ة يسم إخرلر للبس ذ ه   يو  للت ل، لل  أتخش شكل ض س ذ

. و  الع لخا،ة   وسيسلذ للصي م لخفس حيذ  3هم 40يف م هاصذ ه  جذ  فسبذ سبذ ابخ ل، للما لذ   مس يسبلق فستالخاس  ة بقضسا خ يب. و 
لخييي ل،  يو لخييي ل، للييي   كيي   ضليييى شيييكل ض س يييذ يو لخ جيي ،ة ابلفبيييل   حلقيييذ حت يييي  لخ الييع ضليييى للمييي  ل  لل سيييسط. وابل مييريذ للتمييياحسق

لذ لهلالهسذ   ضغط لاسط لنذ للف الذيذ للبلسا برفق اباصريع إىل ي   اله  للبس ذ ،و  ي  جتبلهيا هميس يذ. و  اليع للبس يامل للميا لذ   وسيس
سيا مبمياض ة للص م لخفس حذ حبسيت  يأل لجملير  لخ جي ، بيني لاسيط لنذ للف الذييذ للميفلى وحلقيذ للس جسي . وييسم إنيزلل لاسيط لنذ للف الذييذ للبل

( و ثريييت   هكاهنييا ب لسييطذ حلقييذ 5-2-4-13هييم هيي  لاسييط لنذ للمييفلى )لنظيير لل ييكل  2حميي ، لقسيياس للبتييق إىل ي   صييريح ضلييى ببيي  
مليشل  و  ببل لحلاالمل  ،،  لراصيسذ لل يبريذ إىل خيرور للبس يذ هي  حي ل لةيزء للبلي   هي  لةلرييذ. و  ".Oهطاطسذ ضلى شكل حرف "

سف لجملت ضذ وإضا،ة للبس ذ إىل هكاهنا. و  اليع وسيسلذ للصي م لخبرييأة هرنيزايً ضليى للمي  ل  للر سميي وييسم إغيالق للصي  وق لحلالذ  ي ريغي   ظ
رييق لر يب لل لقي مث يطلق للثقل للماقط لخال م  للش  يك   هبلقاً ض   لال  فاع لخطل ب  لسه  . ول    فمن نسا ج للس ربذ   ير  للسف

 حييي وث لنف ييا (  لليييش  يكييي   للسبييرف ضلسييي  ضييي  طريييق  غييين  لللييي   يو اضييل" و"حييي وث حتليييل" )،و  ظهيي   هليييابييني "ضييي م حييي وث  ف
هالحظيذ حي وث للسهياب(. وهي  لخمسصي ب   ببيل لحلياالمل إجيرلء  يو قي   يو للرل حذ  و"ح وث لنف ا " )بمتاع ص مل البسف يو

 ذل نا  ق  مسع ص مل.إ ها جتا ب مب ل، هرجبسذ خاهلذ ااتحذ إص ل  حكم يفضل ب أ 
للص م  أبهنيا يقيل طاقيذ صي م ييسم ض ي ملا لحلصي ل  ها يسم  بريف طاقذ للص م ل  ،ة  لل   سز حماسسذ ها،ة 13-4-2-3-3

ضلى نسس ذ "ح وث لنف يا "   جتربيذ ولحي ة ضليى لاقيل هي  سيت جتيا ب. وطاقيذ للصي م لل اجتيذ حتميا هي  نسليذ للثقيل للمياقط ول  فياع 
 50و 40و 30و 20و 10ن  ض   ل  فاضيامل سيق ط قي  ملا   1ج ل(. ويمسيف م للِثَقل للماقط بكسلذ  5م    0,5ن      1: للمق ط )هثال

سييم )طاقييذ  60و 50و 40و 30و 20و 15نيي  ض يي  ل  فاضييامل سييق ط قيي  ملا   5جيي ل(  وللثقييل للميياقط بكسلييذ  5إىل  1سييم )طاقييذ للصيي م 
ج ل(؛  50إىل  35سم )طاقذ للص م  50و 40و 35نغتب   ل  فاضامل سق ط ق  ملا   10ج ل(  وللِثَقل للماقط بكسلذ   30إىل    7,5للص م  

ج ل. وإذل ل ح"   ملشل للس ربذ ي  لل سس ذ ملي "ح وث لنف ا "   لصل للس ا ب   10و ري ي جمت ضذ للس ا ب بس ربذ ولح ة   همس    
"ض م ح وث  فاضل". و كر  للس ربذ ض   ملشل لخمس    يو ح" ي  لل سس ذ ملي "ح وث حتلل"هع خفل طاقذ للص م     ساً إىل ي  يال

فإ  طاقذ للص م ختفيل  وإال  ك  لل سس ذ "ح وث لنف ا " مل ها ه  طاقذ للص م إىل ي  يصل للب ، لامجايل للس ا ب إىل ست جتا ب
،ة. وإذل ل ح" ي  ل "ض م ح وث  فاضل" )ي  ض م ح وث لنف ا (  يو  ل سس ذ ملي "ح وث حتلل"    ساً إىل ي   سبني طاقذ للص م ل  ِن

جيي ل   مييستر لالخسريييا لمل  جييرلء جتييا ب بيي  جامل هسزلييي ة هيي  طاقييامل للصيي م إىل ي   سحقييق لل سس ييذ  10ض يي  همييس   للطاقييذ للصيي هسذ 
،ة."ح وث لنف ا " اول هرة  وض   ذلك ختفل طاقذ للص م هرة يخر  إىل ي   سبني طاقذ للص   م ل  ِن

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-4-2-4
 يلي: ها  قسَّم لل سا ج ضلى يساس 

هييا إذل نانييت لل سس ييذ "حيي وث لنف ييا "   ييييذ جتربييذ هيي  جتييا ب يصييل ضيي ،ملا إىل سييسذ جتييا ب ض يي   )ي(
 طاقذ ص م هبس ذ؛

 جتا ب. ويقل طاقذ ص م حي ث ض  ملا "لنف ا " ولح  ضلى لاقل   سسذ )ب(
 2إذل نانييت يقييل طاقييذ صيي م حييي ث ض يي ملا "لنف ييا "   سييسذ جتييا ب ملييي  "+"و بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ  

 ."-"فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ  وإال ابل كل للش  لخسعمل ب ؛ ها،ة هسف رة غن اثبسذيقل  و بسع لخا،ة  يو ج ل
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 يهثلذ لل سا ج 13-4-2-5

 النتيجة  احملدِّدة )جول( طاقة الصدم  املادة 

 + 1 نرتلمل لال سل

 - 10 30/ 70ملكمال 

 + 2 ف ق نل  لمل ملس  لزي  )جاف( 

 - 2,5 يزي  للرصاأل )جاف( 

 - 5 سسسف امل للرصاأل

 + 1 س لسي نرتلمل لخانسس ل )لةاف( 

 + 1 ف خس امل للز ريق )جاف( 

 + 1 نرتوغلمري  )سا ل( 

 - 3 ي يثريس ل )جاف(  لبع نرتلمل مخاسي 

 - 3 ( 5/ 95 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 

 - 5 ( 7/ 93 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 

 - 4 ( 10/ 90 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 

 - 5 ( 25/ 75 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/هاء ) 

 - 3 ( 15/ 85 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/النس ز ) 

 - 30 ( 26/ 74هاء ) / ملكم جني

 - 5 ملكم جني )جاف( 

 - 4  رتيل )جاف( 
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 ( BAMواألبعاد األمامية واجلانبية جلهاز املطرقة الساقطة ) : منظر عام1-2-4-13الشكل 

 
 وسسلذ للسثريست ولاطالق )ابء( ،لسال  )يلف(
 قطبذ ضرالسذ هس سطذ  )،لل(  ضت ،  )جسم( 
 هم  ذ جري ة  )ولو(  للثقل للماقط )ملاء( 
 هم 70هم ول  فاض   100س  ل  قطرل  )حاء(  هقساس ه  ر )زل ( 
 هم 60   450   450قاض ة يببا،ملا  )ناف(  هم 200   250   230نسلذ ه  للصلا يببا،ملا  )ايء( 
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 : الثقل الساقط2-2-4-13الشكل 

 

 جمر  للسثريست )ابء( وصلذ للسبلسق )يلف(
 لال   ل،هانع  )،لل( ه،شر لال  فاع )جسم(
   للريس لاسط لين للطا ق )ملاء(
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 : وسيلة الصدم للمواد املسحوقة والعجينية واهلالمية وحلقة الرتكي  3-2-4-13الشكل 

 
 ط ق للس جس  )ابء( يسط لنسا  ف الذيسا  )يلف(
   حلقذ حت ي  لخ الع )جسم(
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 : اجلزء السفلي4-2-4-13الشكل 

 
 حلقذ حت ي  لخ الع )ابء( وسسلذ للص م )يلف(
 هم  26هم ول  فاض   26للم  ل  لل سسط  قطرل  )،لل( صفسحذ حت ي  لخ الع )جسم(
 هم  200   250   220نسلذ ف الذيذ يببا،ملا  )ولو( هم  70هم ول  فاض   100للم  ل   قطرل  )ملاء(

   هم  60   450   450قاض ة يببا،ملا  زل ()
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 للسوائل : وسيلة الصدم  5-2-4-13الشكل 

 
 فرلغ خال ه  للما ل )ابء( حلقذ هطاطسذ )ميك  لالسسغ اء ض ها   ببل لحلاالمل( )يلف(
   ضس ذ للما ل ه س رة ح ل حمسط لاسط لنذ للف الذيذ )جسم(
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 اختبار "رو ر" ‘:3)أ(‘3االختبار  13-4-3
 هق هذ 13-4-3-1

ها،ة هسف رة غين  إذل نانت لخا،ة ها بثقل ساقط وحت ي يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس حماسسذ لخا،ة للص م  
ابل ييكل للييش  لخسييعمل بيي . ويطريييق لالخسريييا  ضلييى لخيي ل، للصييلريذ ولخيي ل، للمييا لذ ابسييسيف لم جمتيي ضسني خمسلفسييني هيي  للبس ييامل. و سضييت  اثبسييذ 

  لخا يييذ( بطريقيييذ  50طذ )لحستيييال لالشيييسبال طريقييذ لالخسرييييا  إجيييرلء هقا نيييذ هرياشيييرة مبسف ييير هبسيييا   هيييع حت يييي  ل  فاضيييامل لاسيييقاط لل سيييس
 "بروسس  ".

 لةهاز ولخ ل، 13-4-3-2
 لخ ل، للصلريذ 13-4-3-2-1

-4-13ن (  وير،   لل كل   5 رنسا جهاز للص م ه  ن ع " و ر" ) قل للص م   1-3-4-13يريني لل كل   
(  ووسيسلذ 3سيم 30,0م المل لل حاسسذ  ووسيسلذ للقسياس )ح يم شكل هكع للغرفذ. ويسم  ص سع للم  لانمل للف الذيذ لخصل ة  وللكري 3-2

(  وفقياً لرسيي هامل هبسا يييذ. ولخسف يير لخبسييا   ملي  لهلكميي جني  لخبييا، بل   يي  هيي  للمسكل ملكمييان   3سييم 50للي ك  وسييحاحذ قسيياس للغيياز )
 ولجملفف وفقاً لطريقذ هبسا يذ.

 للم ل ل 13-4-3-2-2
للم ل ل مل  جهاز للص م ه  ن ع " و ر" ولك  هع  ي فر ني ع خمسليف هي  للرتنسرييامل لةهاز لخمسيف م الخسريا   
ني . وييسم   2( هع ض م وج ، سيحناحذ. ويميسيف م  قيل صي م وزني  4-3-4-13( ولل لسرة )لل كل 3-3-4-13لراصذ ابلص م )لل كل 

بسا يييذ  هثلتييا مليي  لحلييال ابل مييريذ لرتنسرييي  للقييرأل وفقيياً لرسيي هامل ه 4-3-4-13و 2-3-4-13 صيي سع للري يي ، لخيفسلفييذ لخريس ييذ   لل ييكلني 
 للف الذ  لخصل  لس  يج لل ضاء وللكرياس.

 إجرلء لالخسريا  13-4-3-3
 لخ ل، للصلريذ 13-4-3-3-1

 لخ ل، لهلالهسذ  ي ريغي هرلضاة لل قاط للسالسذ: يو ابل مريذ للت ل، للصلريذ  ئالف لخباجني 
 850ض يييي  للضييييرو ة   طحيييي  لخيييي ل، لليييي  هلييييا شييييكل لخمييييح ق لر يييي  نييييي  يييير   غييييرابل قطيييير  ق بيييي   )ي(

 هسكروهرتلً؛
 قسطيع هيي  لخييا،ة  يو هسكييروهرتلً  850وابل ميريذ للتيي ل، لخصيري بذ  فإهنييا  طحيي  و ير    غييرابل قطير  ق بيي   )ب(

 هم للمتك. 2للقطر و هم 4حبست  ك   يببا،ملا لالمسسذ ملي  3سم 300,0للصلريذ يقرلأل ح تها 
 قاس لخ ل، لخمح قذ و برينأ   للكريم المل ب سسلذ للقساس و ي ك لخي ل، ه يففضيذ للكثافيذ ابسيسيف لم وسيسلذ للي ك.   13-4-3-3-2

  و  الييع للكريميي لذ لخبريييأة ضلييى للميي  ل  بطريقييذ   ييع لنقييالب للكريميي لذ قريييل هالهمييذ لخييا،ة لطييرف للميي  ل . و يي ل  للكريميي لذ ببيي  ذلييك حبسييت 
  ي س يير لخسف يير لنس ييا لً هسميياوايً  مث  غلييق للغرفييذ  ويضييريط والييع للطييا ق حبسييت يالهيي  للكريميي لذ و  الييع للغرفييذ   هكاهنييا هيي  لةهيياز. و ر ييا 
ذ  ل غا يستامل ل  فاضامل سق ط للثقل للماقط لخبسا يذ ضلى هقساس خطي. ويسم حت يي  لال  فاضيامل لاولسيذ لريي ء ،و لمل طريقيذ "بروسيس  " للبس ي 

ال ع لالخسريا  وللبس ذ لخبسا يذ ض  طريق لالسيسكتال بيني يقيرب نسس يذ "ه جرييذ" )حي وث لشيسبال( ونسس يذ "سيالريذ" )ضي م حي وث لشيسبال(  ه  
جتربذ ه  جتا ب "بروسس  ". وإذل لسسيف هت طريقذ لخسريا     50لالخسريا  للبا،  جتر    و    إىل ي   قع ملاات  لل سس سا  ض   همس يني هسقا بني. 

للبس يذ  و طرييق "،و ة بروسيس  " هميسقلذ ضليى   و    ( جتر  حماوالمل إشيبال ابلسرييا،ل   نريمي المل لخيا،ة لخبسا ييذ 2لبس امل )لنظر للسشيسل  هقا نذ ل 
  لالنف ا  ينثر ه  ن ل ج   يو   3سم   1)لخان هرت(    نل ه هتا. ويقال إ  لل سس ذ "ه جريذ" الخسريا  ييذ ها،ة هسف رة إذل س ل ضلى هقساس للضغط 

إذل ح  ت حرنذ ضابرة غن هسمقذ لميا ل لخيان هرت ي،ني ملا وجي ، ،خيا  ض ي  فسحيذ هريسيت للمي  ل . وابل ميريذ ليريبل لالبياب لل ا ييذ  يقرييل   يو 
ص  نيي لسل ضلييى لل سس ييذ "لخ جريييذ" ي يير يقييل  هثييل  غيين للليي  . وببيي  لخسريييا  نييل نريميي لذ  ي ظييف للميي  ل  و،لخييل للغرفييذ و ففييا   اهيياً  ويفحيي 
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سيم ميكي  ي  يي،،    حي  ذل ي  إىل  ليف    200للم  ل  ويسم  غسنل إذل  رييني يني  قي   بيرا لسليف. وإسيقاط للثقيل هي  ل  فاضيامل  س ياوز نثينلً  
 يسم لحلص ل ضلسها ه  لخسريا  هقا نذ للبس امل  ه  هس سط نسا ج مخمني جتربذ.  مل   للم  ل . ويسم لحلص ل ضلى للريساانمل للقساسسذ  إذل 

 للم ل ل 13-4-3-3-3
يييسم قريييل بيي ء لالخسريييا  هزلوجييذ لاوضسييذ وللكرياسييامل السييسيف لهها هييع للميي ل ل. وي الييع قييرأل للسيي  يج   نييل وضيياء   

بي و ل ويضيياف إىل للقييرأل للكرييياس لخسبلييق بيي  و  الييع لجملت ضييذ أبنتلهييا   غرفييذ للصيي م. وببيي  والييع حمتييل للكييرايَّمل فيي ق قتييذ للكرييياس  يرنييا  
  حاهل للكريم لذ ويثريت   ه الب . وبب  ذلك   خل للكريمي لذ و ثرييت بل ليا إىل ي  يالهي  هر كيز للكيرلمل للكيرة.    لةزء للبل   ه  لخريست 

وحي ة وه جي ،   قتيذ لةيزء للبلي   هي  لخريسيت  و كي   للقيرلءة خاصيذ بكيل    100ويم ل ملشل لل الع لاويل ب لسطذ هقسياس ،ل ير  يسكي   هي   
هيم. واجيرلء لالخسرييا    اليع      0,02ميسيف هني. ونيل وحي ة   لخقسياس للي ل ر    ياظر إزلحيذ  يسيسذ قي  ملا   رنسريذ ضلى ح ة لل ضياء وللكريياس لخ 
هي  للميا ل ه اليع لالخسرييا    للس  ييف  ويميسيف م ليشلك  ن هياز  بريئيذ ه اسيا     3سيم   250,0 ". ويبياير Oلل ضاء حلقذ ضلى شيكل حيرف " 

هيع سيقاطذ وف مليذ ،قسقيذ للطيرف هصي  ضذ هي  لللي ل   لالصيط اضسذ. ويصميقط ببي  ذليك قيرأل هي     3سيم   5,0يمتح بسميرنب للغياز سيبس    ال   حمق  
هييي  لهلييي لء  مث ي اليييع للكريييياس فييي ق للقتيييذ. و  اليييع    3سيييم   250,0"  ومليييشل حيصييير  Oيصييي ي   لحللقيييذ للييي  ضليييى شيييكل حيييرف "  ال   للفييي الذ لليييش  

ي الع حمتل للكرايمل ف ق للكرياس  هع  ثريست لةيزء للبلي   هي  لخريسيت وأتهس ي    ه اليب . وببي  ذليك ييسم   نتا   لجملت ضذ لخرنريذ   غرفذ للص م  
فيذ للبس يذ لضيغط يويل هبسيا   بسحرييك للكريمي لذ  (. و بيرا غر 3-3-4-13 ثريست للكريم لذ ي وايً ب لسيطذ ل ليا إىل ي   الهي  للكيرة )لل يكل  

إىل يسييفل ب لسييطذ ل لييا إىل والييع للسيي  يج لاويل لل ضيياء وللكرييياس ل يي ،ي  لخمييسيف هني ولبيي ، إالييا  هيي  لل حيي لمل ضلييى لخقسيياس للييي ل ر .  
  فيي ق حمتييل للكييرايمل. وطريقييذ  ( 4-3-4-13وي الييع لخريسييت حتييت آلييذ للثقييل للميياقط هييع ل  كيياز للكريميي لذ لجمل فييذ ضلييى شييكل نييرو  )لل ييكل  

للي و   لالخسريا  ه اهبذ خثسلسها   حالذ لخ ل، للصلريذ  ويمسيف م هقساس "بروسس  " نفمي . ويقيال إ  لل سس يذ "ه جرييذ" إذل مسيع "،و " يضليى هي   
شي مل مل ض ي   فكسيك لةهياز ني ل ج  إذل   يو   إذل ختليف اليغط   غرفيذ للبس يذ   يو   للش  حي ث ض   لاسقاط ه  ل  فياع مما يل ضليى سيا ل خاهيل  

يطيري ضلسهيا  غسين   غرفيذ للبس يذ. وببي  لالخسرييا  ييسم   ظسيف   مل   يهك  شم آاث   لك لل  ل ج. ويبقا ح وث "نسس ذ سالريذ"  ريقِني سي ل ل  يو   حتلل 
 طليييا لاهييير إضيييا،ة للسييي  يج   ا هييي   لل ضييياء وللكريييياس  اهييياً  وإذل ظهيييرمل   ي  ه هتيييا ضالهيييامل  ليييف )  شيييكل نقييير   للبيييا،ة( وجيييا  غسييينل إذل 

" وقيرأل للفي الذ غين للقابيل للصي ي مبكي انمل ج يي ة ببي   Oابسسيف لم قرأل للس  يج. وضلى ي  حال  يسم  غسن لحللقذ لل  ضليى شيكل حيرف " 
 نل لخسريا . 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-4-3-4
 لخ ل، للصلريذ 13-4-3-4-1

 يلي: ها مل ضلى يساسيسم  قسسم نسا ج لالخسريا ل 
 ها إذل نا  ق  ل ح" ح وث "لنف ا "   إح   للس ا ب؛ )ي(

وحت ي  ل  فياع لاسيقاط لل سيسط خيا،ة لهلكمي جني لخبسا ييذ لخرجبسيذ وللبس يذ بطريقيذ "بروسيس  " )لنظير  )ب(
 (؛2للسشيسل 

( ابسيسيف لم 2Hبس يذ )( اب  فياع لاسيقاط لل سيسط لل1Hوهقا نذ هس سط ل  فاضيامل لاسيقاط لل سيسط ) )ر(
 لخبا،لذ للسالسذ:

 80x  1H/2Hلنب لم لحلماسسذ     قم 
 (200لنب لم لحلماسسذ <   قمسم يك    2H ≥ 200 )إذل نا  
هيا،ة  يمياوي   و بسيع لخيا،ة   يو   80 رقم لنبي لم لحلماسيسذ يقيل ضي  للي   قيم إذل نا    "+" و بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ  

لنبي لم لحلماسيسذ    قيم . وإذل نيا   80لنبي لم لحلماسيسذ ضليى    قيم إذل زل،    " -" ابل كل للش  لخسعمل بي . و بسيع لل سس يذ سيالريذ    هسف رة غن اثبسذ 
لخبسييا   ابسييسيف لم طريقييذ لخسريييا  هقا نييذ للبس ييامل )لنظيير      فإنيي  ميكيي  إجييرلء هقا نييذ هرياشييرة ابهلكميي جني 80للتييا،ة ه الييع لالخسريييا  يقييل هيي   

 زيي    ال   ينثير هي  للثقيذ   ي  حماسيسذ لخيا،ة ه اليع لالخسرييا   يو     لخا يذ   95لخسريا  ضلى نل ها،ة. وإذل   فرمل نميريذ   100(  جرلء 2للسشيسل 
 ابل كل للش  لخسعمل ب .   بسذ ها،ة هسف رة غن اث  ك     ال   ضلى حماسسذ لهلكم جني  فإ  لخا،ة ه الع لالخسريا  
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 للم ل ل 13-4-3-4-2
 يلي: ها  قسَّم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس 

 ها إذل نا  ق  ل ح" ح وث "لنف ا "   يح  لالخسريا لمل؛  )ي(
 وحت ي  ل  فاع لاسقاط لل سسط للبس ذ بطريقذ "بروسس  ". )ب(

 يسبلييق فستيياللصييلريذ وحتيي ، لل سس ييذ هرياشييرة. و وحيمييا ل  فيياع لاسييقاط لل سييسط للميي ل ل هثلتييا حيمييا للتيي ل،  
سم".  125سم  حي ، لال  فاع لل سسط ضلى ين  "<  125 مفر ض  نسس ذ "ه جريذ" ض   ل  فاضامل للمق ط ق  ملا ح ليل  ال  ابلبس امل لل 

لخسيعمل بي  إذل زل،مل حماسيسسها   مليشل لالخسرييا  ضليى حماسيسذ نيرتلمل  ابل يكل للليى ها،ة هسف رة غن اثبسيذو بسع لل سس ذ ه جريذ ولخا،ة 
لاليميي بروبسل. ويسحيي ، ملييشل ضييا،ة هيي  قستييذ لال  فيياع لل سييسط  ولكيي  إذل قييل لال  فيياع لل سييسط للتييا،ة ه الييع لالخسريييا  ضيي  للقستييذ ل يي ،ة 

ل ابسييييسيف لم طريقيييذ لخسرييييا  للصيييي م خقا نيييذ للبس ييييامل سيييم  فس يييير  هقا نيييذ هرياشيييرة ب ييييرتلمل لاليمييي بروبس 14,0ل يييرتلمل لاليمييي بروبسل  وملييييي 
 زييي  ضلييى  ال ينثيير هيي  للثقييذ   ي  حماسييسذ لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  يو   لخا ييذ 95 لخسريييا  ضلييى نييل هييا،ة. وإذل  يي فرمل نمييريذ 100  جييرلء

ل للش  لخسعمل ب . و بسيع لل سس يذ سيالريذ ابل ك ها،ة هسف رة غن اثبسذ ك    ال حماسسذ نرتلمل لاليم بروبسل  فإ  لخا،ة ه الع لالخسريا 
 هماواي ل . يو إذل نا  لال  فاع لل سسط ينع ه  لال  فاع لل سسط ل رتلمل لاليم بروبسل "-"

 يهثلذ لل سا ج 13-4-3-5

 لخ ل، للصلريذ 13-4-3-5-1

 النتيجة  انعدام احلساسية  رقم املادة 

 + 15 (Geophex)جسال ني هسف ر 
 + 15 (Submarine)جسال ني هسف ر 

 + 20 ن  ،يت
 - 200<    ا ي نرتوب زي -3  1

 - 200<  نرتلمل للغ لنس ي 
 + 60 لنس جني

 + 30 لزي  للرصاأل )حريب( 
 + 50  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل

 - 90 ( 10/ 90 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 
 + 80 ملكم جني

 - 90  رتيل
 - 140  ال ي نرتو ط ل ي 
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 للم ل ل 13-4-3-5-2

 النتيجة  االر فاع الوسيط )سم(  املادة 

 + 12 اثين نرتلمل   ا ي إ سلني غلسك ل
 - 46 يول نرتلمل   ا ي إ سلني غلسك ل

 - 21   ا ي نرتو إيثا  -1  1
 - 87   ا ي نرتو إ سلني ب زي 

 + 5 اثلت نرتلمل للغلمري  )نرتو غلمري ( 
 + 14 نرتلمل لاليم بروبسل

 - 125<  نرتوب زي 
 - 62 نرتوهسثا 

 + 10 اثين نرتلمل  ال ي إ سلني غلسك ل
 - 64 يول نرتلمل  ال ي إ سلني غلسك ل
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 : اختبار "رو ر" 1-3-4-13الشكل 

 
 ،لسال  ينري بسا  )ابء( هغ اطس  )يلف(
 ،لسرة )،لل( للثقل )جسم(
 هان هرت حيس   ضلى زيت اب لفني هصري غ )ولو( غرفذ للبس ذ )ملاء(
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 :  رفة االنفجار2-3-4-13الشكل 

 
 

 حلقذ ه ع للسمرب )ابء( للطا ق )يلف(
 س  ل  )،لل( نريم لذ )جسم(
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 : جمموعة الوعاء والكباس واملبيت للسوائل 3-3-4-13الشكل 

 
 هم( 22,2ب صذ ) 7/8حمتل نرايمل هقاس  )ابء( نريم لذ )يلف(
 نرياس هص  ع ه  ف الذ للبص ، لخصلَّ  )،لل( لةزء لاضلى للتريست )جسم(
 "Oحلقذ هطاطسذ ضلى شكل حرف " )ولو( يص ي قرأل ه  ف الذ ال )ملاء(

 وضاء هص  ع ه  ف الذ للب ، لخصلَّ  )حاء( ضس ذ لالخسريا  )زل (
 حاجز للكريم لذ )ناف( غرفذ للص م )ايء(
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 الداسرة املتوسطة الختبار صدم السوائل   :4-3-4-13الشكل 

 

 )يلف( جت يف نرو 
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 كغ  30اختبار املطرقة الساقطة زنة  ‘:4)أ(‘3االختبار  13-4-4
 هق هذ 13-4-4-1

إذل نانيت  هيا يمسيف م ملشل لالخسريا  لقسياس حماسيسذ لخي ل، للصيلريذ وللمي ل ل للصي م ابلثقيل للمياقط ولسح يي  
 ابل كل للش  لخسعمل ب . اثبسذها،ة هسف رة غن لخا،ة 
 لةهاز ولخ ل، 13-4-4-2

. وحيي ا للبس ييذ لخصيي  ع هيي  2-4-4-13و 1-4-4-13جهيياز لالخسريييا  ولخيي ل، هريس ييذ ابلسفصييسل   لل ييكلني  
 هم. 150هم وط ل   50هم وضرال   8هم( ضتق   0,4للصلا )مسك ج ل ل 

 إجرلء لالخسريا  13-4-4-3
هيم. وي اليع لحلي ا في ق للمي  ل  حبسيت يكي   سيق ط    8  الع لخا،ة   ح ا للبس ذ بص  ة هميس يذ إىل ضتيق   

(. و ييرتك لخطرقييذ لسمييقط هيي   1-4-4-13هييم ضيي  إحيي   لل هييايسني و قييع ضلييى حميي   لل ضيياء )لنظيير لل ييكل    25لخطرقييذ ض يي  نقطييذ  ريبيي  مبقيي ل   
م نل هرة. ويبسع ي  لالنس ا  ق  ح ث إذل ش مل مل آاث  لنف ا   ضلى ملسئذ    0,25م ضلى خط لمل مبمافذ    0,25م و   4,00ل  فاع يرتلوح بني  

هييم ضلييى لاقييل هيي  نقطييذ للصيي م   للبس ييذ. وجتيير   ييالث جتييا ب لكييل ل  فيياع. ول  فيياع    100 غيين   شييكل جيي  ل  لل ضيياء يساسيياً  ضلييى ببيي   
، مليي  ينييع ل  فيياع  م  فييإ     4,00حييي ث لنس ييا  ابسييسيف لم ل  فيياع سييق ط قيي  ل   مل    ييالث جتييا ب. وإذل  لنس ييا      حييي ث ض يي ل  ال   للمييق ط ل يي ِن
، يم ل ضلى ين  "   م".    4,00لال  فاع ل  ِن

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-4-4-4
 يلي: ها  قسَّم لل سا ج ضلى يساس 

 ها إذل نا  مل اك لنس ا  لر، للفبل؛ )ي(
،. )ب(  ول  فاع للمق ط ل  ِن

، يقيل هيي   "+"و بسيع نسس يذ لالخسرييا  ه جرييذ   هيا،ة هسف ييرة م و بسيع لخيا،ة  0,75إذل نييا  ل  فياع للميق ط ل ي ِن
، ينع ه   "-"ابل كل للش  لخسعمل ب . و بسع لل سس ذ سالريذ  غن اثبسذ  يماوي . يو م 0,75إذل نا  ل  فاع للمق ط ل  ِن
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 هثلذ لل سا جي 13-4-4-5

 النتيجة  االر فاع احملدِّد )م(  املادة 

 - 4,00≤ ف ق نل  لمل لاه نس م 
 + 0,50 )ي( هسكروهرت(   40٪ ضلى لاقل 70هسكروهرت )  100لنس جني ه  صفر إىل 

 - 1,75 )ي()ب( هسكروهرت(    315٪ ضلى لاقل 50هسكروهرت )  800إىل  80لنس جني ه  
 + 0,25 )ر( هصه  ةنرتلمل لهلس  لزي   

 - 4,00  ≤ )،( هسف ر  ب ي 
 + 0,50 نرتوغلمري 
 - 4,00  ≤ نرتوغ لنس ي 

 + 0,50 هسكروهرت(  40 ≥٪ ضلى لاقل 40 لبع نرتلمل خاه  ل يثريس ل انضم ) 
 - 1,00 )ي( هسكروهرت(  40  ≥٪ ضلى لاقل 55هسكروهرت )  100ملكم جني ه  صفر إىل 

 - 2,00 هسكروهرت 200إىل  125  لحل م لخس سط ه  ملكم جني
 - 4,00  ≤ )مل(  ال ي نرتوط ل ي   ق   
 - 4,00  ≤  ال ي نرتوط ل ي   صا

 . هبا، بل َ    ه  سسكل ملسكمان   )ي( 
 . ٪ نح  يقصى3ل س   ه  لهلكم جني  )ب( 
 . س80º -س 60º )ر( 
 . ٪8,5٪ ويل ه س م 11,5قاض    نرتلمل لاه نس م هع ب س لست  )،( 
 . س  80,1ºنقطذ لالنصها   )مل( 

 
  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

106 

 كغ   30: اختبار املطرقة الساقطة زنة 1-4-4-13الشكل 

 

 ضس ذ  )ابء(  ن   30 قل وزن   )يلف( 
 ن   30 قل وزنذ  )،لل(  س  ل  قابل للرفع )جسم( 
 ضسلذ   جس   )ولو(  ضس ذ  )ملاء( 
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 : الثقل الساقط2-4-4-13الشكل 

 

 طرف ه با قابل للرفع )ابء( ضسلذ   جس  )يلف(
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 املعدَّل 12اختبار أداة الصدم، النموذج  ‘:5)أ(‘3االختبار  13-4-5
 هق هذ 13-4-5-1

هيا،ة هسف ييرة إذل نانيت لخيا،ة  هيا يميسيف م مليشل لالخسرييا  لقسياس حماسيسذ لخي ل، للصي م بثقييل سياقط ولسح يي  
 ابل كل للش  لخسعمل ب . ويطريق لالخسريا  ضلى لخ ل، للصلريذ ولخ ل، للما لذ ابسسيف لم جمت ضسني خمسلفسني ه  للبس امل. غن اثبسذ

 لةهاز ولخ ل، 13-4-5-2
 حيسار لالخسريا  إىل لاجهزة ولخ ل، للسالسذ: 

 1,8 يو 1,5 يو 1,0الل  ال ييذ جمييا     جسيي   نسلييذ وزهنييا آلسييذ إسييقاط قييا، ة ضلييى ي   مييقط  هيي  خيي  )ي(
م ضلييييى نسلييييذ وسييييسطذ همييييسقرة ضلييييى ضس ييييذ  3,0نيييي  خمييييافذ  يسييييسذ  صييييل إىل   5,0 يو 2,5 يو 2,0 يو

 ه ال ضذ ف ق س  ل . و مسيف م للكسلذ للماقطذ وللكسلذ لل سسطذ ابلس لسفامل للسالسذ:
 ك؛ 2,0 يو 1,8 يو 1,5 يو 1,0نغتكسلذ وسسطذ هع نسلذ ساقطذ وزهنا   1,5 ‘1‘
 ن ؛  2,0 يو 1,0نغتكسلذ وسسطذ هع نسلذ ساقطذ وزهنا   2,0 ‘2‘
 ن .  5,0 يو 2,5ن  نسلذ وسسطذ هع نسلذ ساقطذ وزهنا   2,5 ‘3‘

 32لخبيي َّل( لليي   سكيي   هيي  سيي  ل  )سييطح للصيي م قطييرل  12جمت ضييذ لهليي ف )ي،لة للصيي م  لل تيي ذر  )ب(
 هم( وجمر    جس  للكسلذ لل سسطذ؛

 هم؛ 2   25و ق هرهَّل )س فرة( هقطَّع ضلى شكل هرببامل ط ل اللع لخربع لل لح   )ر(
 هغم؛ 1  هسزل  ،قس   )،(
 هم؛ 0,5هم ومسك ج ل ملا  4,8هم ول  فاضها  10,0يغطسذ حناسسذ قطرملا  )مل(
 هم؛ 0,4هم ومسكها  8,4يقرلأل ه  للصلا غن للقابل للص ي قطرملا  )و(
 هم؛ 1,3هم ومسكها  8,4" قطرملا Oحلقامل ه  لل س بري  ضلى شكل لحلرف " )ز(
 هسكرولرت؛ 50حمق ذ سبسها  )ح(
 سكني صغنة لريمط لخب   . )ط(

 إجرلء لالخسريا  13-4-5-3
 لخ ل، للصلريذ 13-4-5-3-1

هيي  هيي  لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  ضلييى شييكل ن هييذ سييا ريذ   هرنييز للميي  ل     5      30سييسطذ وي الييع   رفييع للكسلييذ لل   
ل    هيي    5      30)ابل مييريذ للتيي ل، لاقييل حماسييسذ ي الييع   ل و  الييع قطبييذ لليي  ق لخرهييَّ هيي  لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  ضلييى قطبييذ هرببييذ هيي  لليي  ق لخرهييَّ

وف قهييا لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  فيي ق للميي  ل (. وببيي  ذلييك يييسم خفييل للكسلييذ لل سييسطذ بب ايييذ فيي ق لخييا،ة لخ اليي ضذ ضلييى للميي  ل . و رفييع نسلييذ  
قييع   ه سصييف للملمييلذ للل غا يستسييذ ال  فاضييامل لاسييقاط( و ييرتك للكسلييذ لسمييقط فيي ق  سييم )ومليي  لال  فيياع للييش  ي   36,0لاسييقاط إىل ل  فيياع  

 صياض مل   يو   إذل  صاض  ،خا   يو   للكسلذ لل سسطذ. و رفع للكسلذ لل سسطذ. و قسَّم للس ربذ ضلى يهنا ه جريذ إذل ص   ض  للبس ذ ص مل همت ع  
" نيي ع للسفاضيييل لليييش  حيييي ث. وببييي  ذلييك   ظيييف لاسيييطح بقطبيييذ هييي   إذل نيييا  مل ييياك ،لسيييل هر ييي ضليييى حييي وث لشيييسبال. ويالحيييَ  يو    ل حييذ  

( ضي  طريييق لالسيسكتال بييني يقيرب ل  فيياضي سيق ط يبطسييا   2للقتياش. وحيي َّ، ل  فيياع للميق ط لاويل بسطريسييق طريقيذ "بروسييس  " )لنظير للسييشيسل  
لخسرييا لً هييع لخسسييا  لال  فاضييامل ابسييسيف لم    25لييك  يير   نسس يذ ه جريييذ ونسس ييذ سييالريذ إىل ي   سحقيق لل سس سييا  ض يي  همييس يني هسقيا بني. وببيي  ذ 

  15و   12و   10و   8و   6,5يبطيي للملميلذ للسالسيذ ال  فاضيامل للميق ط:   مبيا   0,093وقي  ملا    10طريقذ "بروسس  " ضلى هرلحل ل غا يستسذ يساسيها  
سييا ج ابسييسيف لم للطريقييذ لخريس ييذ    سييم. وحيمييا لال  فيياع لل سييسط هيي  لل    200و   162و   131و   105و   85و   69و   55و   45و   36و   29و   24و   19و 
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ل  ملييي للس لسفييذ    1,5نيي  ونسلييذ وسييسطذ وزهنييا    1,8. وقيي   ريييني ي  للس لسفييذ لخك نييذ هيي  نسلييذ سيياقطذ وزهنييا  2للسييشيسل   نيي   ،و  لسييسيف لم و ق هرهييَّ
 يقل حماسسذ ه  لهلكم جني.  يو   إذل نانت لخ ل، ينثر حماسسذ  ها   لخثلى لسح ي  

 للم ل ل 13-4-5-3-2
 25"   غطيياء و يي فع لحللقييذ إىل يسييفل للغطيياء. وببيي  ذلييك ي الييع Oيييسم إ،خييال حلقييذ ضلييى شييكل لحلييرف " 

" قيرأل هي  للصيلا غين Oه  لخا،ة ه الع لالخسريا    للغطاء ابسسيف لم حمق ذ. وي الع ف ق لحللقذ لل  ضلى شيكل لحليرف " (2)هسكرولرتلً 
 الييع جمت ضييذ للغطيياء فيي ق للميي  ل . ويييسم خفييل للكسلييذ لل سييسطذ بب ايييذ حبسييت  يي خل   للغطيياء للقابييل للصيي ي. و رفييع للكسلييذ لل سييسطذ و 

". و رفع نسلذ لاسقاط و رتك لسمقط ف ق للكسلذ لل سسطذ. وبب  ذلك  رفيع للكسليذ لل سيسطذ. و قيسَّم Oو ضغط ضلى لحللقذ لل  هلا شكل "
إذل نيا  مل ياك ،لسيل هر يي ضليى  يو  صياض مل  ل حيذ  يو إذل  صياض  ،خيا  يو للس ربذ ضلى يهنا ه جريذ إذل ص   ض  للبس ذ ص مل هميت ع

. ويسم 1-3-5-4-13لال  فاع لاويل ابسسيف لم لاجرلء لخريني   للفقرة ويسم لخسسا  ح وث لشسبال. ويالَح" ن ع للسفاضل للش  حي ث. 
  1,0وق   ريني ي  للس لسفيذ لخك نيذ هي  نسليذ سياقطذ وزهنيا  .2لخسريا لً وحيما هس سط لال  فاع ابسسيف لم لاجرلء لخريني   للسشيسل  25إجرلء 

يقيل حماسيسذ  يو إذل نانت لخا،ة ينثر حماسسذ ها ن  )هصتتذ الخسريا  للم ل ل( ملي للس لسفذ لخثلى لسح ي   1,5ن  ونسلذ وسسطذ وزهنا 
 يم بروبسل.ه  نرتلمل لال

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-4-5-4
 يلي: ها  قسَّم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس 13-4-5-4-1

 ها إذل نا   ، للفبل ه جرياً   إح   للس ا ب؛ )ي(
 للبس ذ ابسسيف لم طريقذ "بروسس  ". H)50(وحت ي  ل  فاع للمق ط لل سسط  )ب(

 ولالحنرلف لخبسا  . H)50( فاصسل للريساانمل لاحصا سذ لخمسيف هذ   حت ي   2و ر،   للسشيسل  
 لخ ل، للصلريذ 13-4-5-4-2

يقل ه  لال  فياع لخ ياظر للهكمي جني  H)50(إذل نا  ل  فاع للمق ط لل سسط  "+"ه جريذ   بسع نسس ذ لالخسريا  
 كل للييييييييش  لخسييييييييعمل بيييييييي . و بسييييييييع نسس ييييييييذ لالخسريييييييييا  سييييييييالريذ ابل يييييييي  هييييييييا،ة هسف ييييييييرة غيييييييين اثبسييييييييذيميييييييياوي   و بسييييييييع لخييييييييا،ة  يو لةيييييييياف 

 ينع ه  لال  فاع لخ اظر للهكم جني لةاف. H)50(إذل نا  ل  فاع للمق ط لل سسط  "-"
 للم ل ل 13-4-5-4-3

يقيييل هييي  لال  فييياع لخ ييياظر ل يييرتلمل  H)50(إذل نيييا  ل  فييياع للميييق ط لل سيييسط  "+" بسيييع نسس يييذ لالخسرييييا  ه جرييييذ  
إذل نيا  ل  فياع للميق ط  "-"ابل يكل لليش  لخسيعمل بي . و بسيع نسس يذ لالخسرييا  سيالريذ  هيا،ة هسف يرة غين اثبسيذلاليم بروبسل  و بسع لخيا،ة 

 ينع ه  . يو يماو  لال  فاع لخ اظر ل رتلمل لاليم بروبسل H)50(لل سسط 
  

__________ 

سذ. وييسم للبالقذ بني ح م للبس ذ وحماسسذ للما ل ملي ،للذ ختسلف ابخسالف للما ل. ولحل م لخيفسا    ملشل للطريقذ ه اسيا لسح يي  لحلماسيسذ لل ميري (2)
 لخبل هامل للسفصسلسذ ض  لخا،ة.حت ي  للبالقذ بني لحلماسسذ وح م للبس ذ ض  ها يك   هطل ابً لحلص ل ضلى لخزي  ه  
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 يهثلذ لل سا ج 13-4-5-5

 لخ ل، للصلريذ 13-4-5-5-1

 النتيجة االر فاع الوسيط )سم( املادة

   كغ بدون ورق مرمَّل  1,5كغ وكتلة وسيطة وزهنا   1,8كتلة إسقاط وزهنا 

 + 15  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )ش ي  لل ب هذ( 
 + 38 ملكم جني  ، جذ يوىل

 - 200<  ( 25/ 75ملكم جني/هاء ) 
 - 200<   رتيل

 - 200<  ( 200نرتوط ل ي  ) ق ب للغرابل  ال ي 

   كغ مع ورق مرمَّل  2,5كغ وكتلة وسيطة وزهنا   2,5كتلة إسقاط وزهنا 

 + 5  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )ش ي  لل ب هذ( 
 + 12 ( 767ملكم جني  )ضسا  

 - 13  رتيل
 - 25 ( 200 ال ي نرتوط ل ي  ) ق ب للغرابل 

 للم ل ل 13-4-5-5-2

 لل سس ذ لال  فاع لل سسط )سم( لخا،ة

   كغ    2,0كغ وكتلة وسيطة وزهنا   1,0كتلة إسقاط وزهنا 

 - 18 س( 102º -س 101º  لخا ذ  نقطذ للغلسا   99نرتلمل لاليم بروبسل )ب مريذ 
 - 26 نرتوهسثا 

 + 14 اثين نرتلمل  ال ي ل سلني غلسك ل
TMETN   10 + 

 + TMETN  (50 /50 ) 13اثين نرتلمل  ال ي ل سلني غلسك ل/ 
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 املعدَّل )الشكل الكامل ومسقط أفقي ومسقط جانيب موسَّع(  12: أداة الصدم، النموذج  1-5-4-13الشكل 

 
 ن  هثالً(  2,5نسلذ ساقطذ ) )ابء( هغ اطس  نهراب ي )يلف(
 هم( 32س  ل  )سطح ص م قطرل  )،لل( هم هثالً( 32ن  وقطرملا   2,5نسلذ وسسطذ ) )جسم(
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 اختبار احلساسية للصدم ‘:6)أ(‘3االختبار  13-4-6
 هق هذ 13-4-6-1

هيا،ة هسف يرة إذل نانيت لخيا،ة  هيا يمسيف م مليشل لالخسرييا  لقسياس حماسيسذ لخيا،ة للصي م بثقيل سياقط ولسح يي  
 لالخسريا  ضلى لخ ل، للصلريذ ولخ ل، للما لذ ابسسيف لم جمت ضسني خمسلفسني ه  للبس امل.ابل كل للش  لخسعمل ب . ويطريق غن اثبسذ 

 لةهاز ولخ ل، 13-4-6-2
 يلي: نتا   مساً ختطسطساً ةهاز للص م. ولخك انمل لاساسسذ لل هاز ملي 1-6-4-13يريني لل كل  13-4-6-2-1

 يص ي؛  ال س  ل  هص  ع ه  صلا )ي(
  لزاي  لس جس   قل ساقط؛ضت ،ل   يسسا  هس )ب(
و يس للصي م للثقيل  -ني ( ووسيسلذ ل قيف سيق ط للثقيل ض ي  ل  فياع حمي ،   10 قل ه  للصلا )وزني   )ر(

 مبقساس  ون يل جسم(؛ 63و 60للصال،ة يرتلوح بني   قمهص  ع ه  للصلا لخصلَّ  )
 وسسلذ إهماك وإسقاط؛  )،(
 ولالصط لم ابلبس ذ ف ق للم  ل ؛  جري ة هم  ذ   ع للثقل ه  للمق ط لخسكر  )مل(
 هم. 1همطرة قساس هقمَّتذ إىل  قمستامل بط ل  )و(

)للمي ل ل(.  3جمت ضذ لل حرور  يو )لخ ل، للصلريذ( 2  الع للبس ذ قس  لالخسريا    جمت ضذ لل حرور )لل لفني(  13-4-6-2-2
 يببا، وهسطلريامل ملا ني لجملت ضسني. وحيسار لاهر ييضاً إىل   فن لخب لمل لاالافسذ للسالسذ: 3-6-4-13و 2-6-4-13ويريني لل كال  

 غ؛ 0,005يزي  خطأ لل ز  فس  ض   ال هسزل  خمسعلمل )ي(
 هسغاابسكال؛ 290هكري  ملس  ويل يبطي الغطاً للكري  هق ل ل  )ب(
 هم. 0,270و 0,002 لمل يرتلوح بني هسف ر هبسا     رتيل )هبا، بل     ه  لاسسس  ( حب م بل   )ر(

 إجرلء لالخسريا  13-4-6-3
 لخ ل، للصلريذ 13-4-6-3-1
 نقاض ة ضاهذ  ختسع لخ ل، ابل كل للش   ر، بي . وي ريغيي ي  ختسيع لخي ل، لخرطَّرييذ أبقيل قي   هي  للب صير لخرطيِنا 13-4-6-3-1-1

 لإلجرلءلمل للسالسذ وذلك حبما شكلها للفسزاي ي:. وي ريغي بب  ذلك ي  ختضع لخ ل، ل  ،
ابل مييريذ للتيي ل، لحلريسريسييذ ولخيي ل، لليي  ضلييى شييكل  قييا ق ولخيي ل، لخضييغ طذ ولخصييري بذ ولخيي ل، لختا لييذ  فإنيي   )ي(

هييم  0,9ي ريغييي طح هييا وغربلسهييا؛ وي ريغييي ي   يير لحلريسريييامل هيي  غييرابل يييرتلوح قطيير  قيي ب شييريكس  بييني 
 هم؛ 1,0و

يزي  ط ل ي  بب  فسها  ال ريذ للت ل، لخرنذ  فإهنا  قطع بمكني حا، ضلى سطح خ يب إىل قطعوابل م )ب(
  غربل؛ ال هم. وضس امل لخ ل، لخرنذ 1ض  

  طحي  ال وابل مريذ لبس امل لخسف رلمل لل   ك   ضلى شكل همح ق ولخسف رلمل للريالسسسكسذ  فإهنيا )ر(
  غربل. وال

للكحييي ل لا سليييي. وابل ميييريذ  يو اصيييذ ابخييي ل، للصيييلريذ هييي  لل يييحم اباسيييسس  و  ظيييَّف جمت ضيييامل للييي حا يج لر 
هيييم بيييني قطييير لةليييا وقطييير  0,03هيييم و 0,02جملت ضيييامل لالخسرييييا لمل لجملهيييزة لالسيييسيف لم  فإنييي  ي ريغيييي ي  يكييي   مل ييياك فيييرق ييييرتلوح بيييني 

 لل حا يج. وميك  ي  يبا، لسسيف لم لخك انمل إذل بقست   ح و، لخ لصفامل.
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هي  ضليى سيطح للي حرور      5      100لسبسني لحل  لا،ىن حلماسسذ لخسف ر ه اليع لالخسرييا     اليع ضس يذ نسلسهيا   13-4-6-3-1-2
. وي ريغي ي  يك   لجتال حم   لةلريذ مل  نف  لجتال لجملير  إىل يسيفل. وي اليع للي حرور للثياين في ق ضس يذ لخسف ير  2لل حرور لخفس ح للت ت ضذ 

ويمييسيف م لليي حرور للبليي   لسميي يذ سييطح للبس ييذ ب لسييطذ للكييري  ولليي و ل . و  الييع لجملت ضييذ لليي  حتسيي   ضلييى لخف يير فيي ق هكييري  ملسيي  ويل  
  كال. وابل ميييريذ للتسف يييرلمل للريالسيييسسكسذ ولخرنيييذ وللب س سيييذ  ييييسم لخسرييييا  للضيييغط هقييي هاً حبسيييت هسغاابسييي   290حسيييت  كيييري  إىل اليييغط هقييي ل ل  

ذ  مبييا   يضييغط لخسف يير  ال   بييرَّا للكييري . وببيي  ذلييك يييسم قلييا لةلريييذ ولليي حروجني   ال    بليي   ييرر ضيي  يسييطح لليي حروجني. ولخسف ييرلمل لخرطريييَّ
ه  لةلريذ ضلى لل حروجني. وملشل يضت  ي  يك   لخسف ير هالهمياً للت ير  لخ جي ،  ولخسف ر   وضاء همسطسل حبست ير كز ينع جزء ممك   

 ن ( لسص م للبس ذ.   10  لةلريذ. و  الع لجملت ضذ لل  حتس   ضلى لخسف ر ف ق س  ل  جهاز للص م. ويسم إسقاط لل ز  ) 
ع سييق ط للثقيل لخصيي  ع هيي  للصييلا للييش  يبيرَّف لحليي  لا،ىن حلماسييسذ لخسف يير للصيي م ضليى ينيي  يقصييى ل  فييا  13-4-6-3-1-3
 150و 120و 100و 70و 50جتربيذ. وييسم لخسسيا  ل  فياع للميق ط هي  لال  فاضيامل للسالسيذ:  25يبطيي نسيا ج ه جرييذ    ال ني  ولليش   10 يز 
 إذل مسييع صيي مل هييم. ويبسييع ي   ، للفبييل ه جييا 150هييم. وجتيير  لالخسريييا لمل بيي ءلً اب  فيياع سييق ط قيي  ل  500و 400و 300و 250و 200و
يبسع ح وث  غن   ل   للبس ذ ضالهًذ ضلى ح وث لنف ا .  وال ل ح" وج ، آاث  حريق ضلى لل حروجني ولةلريذ. يو ش مل مل وهضذ يو

وإذل نانت لل سا ج ه جريذ ض   ملشل لال  فاع  فإ  لالخسريا  يكر  اب  فاع للمق ط لاقيل للسيايل. وضليى للبكي  هي  ذليك  إذل نانيت لل سيا ج 
حيي ث  ،  ال ني  ض ي ها  10 ط ابل مريذ لكسلذ وزهنا سالريذ يمسيف م ل  فاع للمق ط لانع للسايل. وبشلك يسم لل ص ل إىل يقصى ل  فاع سق

لخسرييييا لً  فيييإ  مليييشل يبييي  ي  لحلييي  لا،ىن  25هيييم    50لخسرييييا لً. وإذل حتققيييت نسيييا ج ه جرييييذ ض ييي  ل  فييياع سيييق ط قييي  ل  25فبيييل ه جيييا   
لخسريا لً ال  فاع سق ط ق  ل   25  حي ث  ، فبل ه جا   مل  هم. وإذل  50يقل ض     2حلماسسذ لخسف ر ه الع لالخسريا    جمت ضذ لل حرور  

 ينثر. يو هم 500يبع ض   ضلى ين   2هم فإ  لحل  لا،ىن للحماسسذ للص م ابل مريذ للتسف ر ه الع لالخسريا    جمت ضذ لل حرور  500
 للم ل ل 13-4-6-3-2
ضيي ل، جمت ضييامل ،حييا يج للكحيي ل لال سلييي. وييسم ضييا،ة إ يو اباسييسس   3ييزلل لل ييحم هيي  جمت ضييامل للي حرور  13-4-6-3-2-1

هيييم بيييني يقطيييا  لةليييا ويقطيييا   0,03هيييم و 0,02جمت ضيييذ. وي ريغيييي ي  يكييي   مل ييياك فيييرق ييييرتلوح بيييني  40جمت ضيييذ و 35ييييرتلوح ضييي ،ملا بيييني 
 لل حا يج   جمت ضامل لل حا يج.

هاصنذ ه  جذ. وي الع للغطاء    يو لسح ي  لحل  لا،ىن للحماسسذ    الع لخا،ة للما لذ   للغطاء هع قطَّا ة 13-4-6-3-2-2
لل حرور للثاين فإن  ي الع بب ايذ ف ق للغطاء للش  حيس   ضلى لخا،ة للما لذ. و  الع  يها  هرنز لل حرور للمفلي وميأل  اهاً ابخا،ة للما لذ.

 جمت ضذ لل حرور ف ق س  ل  جهاز للص م ويسم إسقاط للثقل لخص  ع ه  للصلا. و م ل لل سس ذ.
يبيرَّف لحليي  لا،ىن حلماسيسذ هسف يير للصي م أبنيي  يقصيى ل  فيياع سيق ط للثقييل لخصي  ع هيي  للصيلا للييش  يريليي   13-4-6-3-2-3

 120و 100و 70و 50لخسريا لً. ويسم لخسسا  ل  فاع للمق ط ه  جمت ضذ لال  فاضامل للسالسذ:    25يبطي نسا ج ه جريذ     ال  ن  وللش   10وزن   
هييم. وإذل نانييت لل سييا ج ه جريييذ ض يي  ملييشل لال  فيياع  150 هييم. وجتيير  لالخسريييا لمل بيي ءلً اب  فيياع قيي  ل 500و 400و 300و 250و 200و 150و

يكييرَّ  لالخسريييا  اب  فيياع للمييق ط لاقييل للسييايل. وضلييى للبكيي  هيي  ذلييك  إذل نانييت لل سييا ج سييالريذ يمييسيف م ل  فيياع للمييق ط لانييع للسييايل. 
لخسرييا لً. وإذل نانييت  25حيي ث ض يي ل  ، فبيل ه جييا    ال ني  مليي  لال  فياع للييش   10وبيشلك يكي   ل  فيياع للميق ط لاقصييى لكسليذ وزهنييا 

لخسرييا لً  فيإ  لحلي  لا،ىن حلماسيسذ لخسف ير ه اليع لالخسرييا    جمت ضيذ  25هيم    50ينثر ض   ل  فاع سق ط ق  ل  يو مل اك نسس ذ ه جريذ
هييم  فييإ  لحليي  لا،ىن  500لخسريييا لً ابل مييريذ ال  فيياع سييق ط قيي  ل  25حييي ث  ، فبييل ه جييا    مل هييم. وإذل 50  كيي   يقييل هيي  3لليي حرور 

 ينثر. يو هم 500يبع ض   ضلى ين   3للحماسسذ للص م ابل مريذ للتسف ر ه الع لالخسريا    جمت ضذ لل حرور 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-4-6-4
 لخ ل، للصلريذ 13-4-6-4-1

 يلي: ها لالخسريا لمل ضلى يساس قسَّم نسا ج  
 لخسريا لً ض   ل  فاع هبني؛ 25ينثر    يو ها إذل نانت مل اك نسس ذ ه جريذ ولح ة )ي(

 ولال  فاع لا،ىن للش   ك   لل سس ذ ض  ل ه جريذ. )ب(

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

114 

ل يقي  2إذل نا  يقل ل  فاع  ك   لل سس ذ ض  ل ه جرييذ هيع جمت ضيذ للي حرور  "+"و بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ  
إذل نيا  ي،ىن ل  فياع صي م  "-"ابل كل للش  لخسعمل بي . و بسيع نسس يذ لالخسرييا  سيالريذ  ها،ة هسف رة غن اثبسذهم  و بسع لخا،ة  100ه  

 ينع ه  ذلك لال  فاع. يو هم 100يماو   2ل سس ذ ه جريذ جملت ضذ لل حرور 
 للم ل ل 13-4-6-4-2

 يلي: ها  قسَّم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس 
 لخسريا لً ض   ل  فاع هبني؛ 25ينثر    يو ها إذل نانت مل اك نسس ذ ه جريذ ولح ة )ي(

 ولال  فاع لا،ىن للش   ك   لل سس ذ ض  ل ه جريذ. )ب(
إذل نيييا  لال  فييياع لا،ىن لليييش   كييي   لل سس يييذ ض ييي ل ه جرييييذ هيييع جمت ضيييذ  "+"و بسيييع نسس يييذ لالخسرييييا  ه جرييييذ  

إذل نيا   "-"ابل يكل لليش  لخسيعمل بي . و بسيع نسس يذ لالخسرييا  سيالريذ  هيا،ة هسف يرة غين اثبسيذهيم  و بسيع لخيا،ة  100يقل ه   3لل حرور 
 ه  ذلك لال  فاع.ينع  يو هم 100يماو   3ي،ىن ل  فاع ص م ل سس ذ ه جريذ جملت ضذ لل حرور 

 يهثلذ لل سا ج 13-4-6-5
 لخ ل، للصلريذ 13-4-6-5-1

 املادة  )مم( 2اجملموعة  احلد األدىن يف  النتيجة 

 ٪ يل ه س م(4,5٪  رو سل  و15٪ نرتلمل يه نس م  و80,5يه انل ) 150 -
 ٪ يل ه س م(5٪ ملكم جني  و24٪ نرتلمل يه نس م  و66يه انل  ق ا ة ) 120 -
 ٪  رو سل(21٪ نرتلمل يه نس م  و79) 6ZhVيه نست  200 -
 ٪ نل  ي  للص ،ي م(20٪  رو سل  و19٪ نرتلمل يه نس م  و61) T-19يه نست  300 -
  ال ي نرتلهني  ال ي هسثسلني حلقي )جاف( 70 +
 (95/5 ال ي نرتلهني  ال ي هسثسلني حلقي/ ع ) 120 -
 (85/15 ال ي هسثسلني حلقي/هاء )  ال ي نرتلهني 150 -
 ٪ يل ه س م(4٪ زيت هانس امل  و4,2٪ نرتلمل يه نس م  و91,8) AS-8غرلن لست  500<  -
  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )جاف(  50 +
 (95/5 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/اب لفني ) 70 +
 (90/10 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/اب لفني ) 100 -
 (75/25 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/هاء ) 100 -
 محل للريكريك 500<  -
  رتيل 100 -
  ال ي نرتوط ل ي  500<  -
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 للم ل ل 13-4-6-5-2

 النتيجة 

 احلد األدىن يف 
 املادة  )مم( 3اجملموعة 

 (65/35إيثسل( ف  هال/نل  ي  لخسثسلني ) -فل  و  -2-،ي رتو  2 2) -  ا ي 400 -
 نرتلمل لاليم بروبسل 500<  -
 نرتوغلمري  50>  +
 نرتوهسثا  500<  -
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 : جهاز الصدم 1-6-4-13الشكل 

 

 )يلف( وسسلذ لاهماك ولاسقاط )ابء( هقساس ه َّ ر
 )جسم( للثقل للماقط )،لل( ضت ،   جس 
 )ملاء( س  ل  )ولو( جري ة هم  ذ

 )زل ( لال   ل،سقاطذ خ ع  )حاء( ه ظر هكع جملت ضذ لل حرور
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 2: جمموعة الدحروج 2-6-4-13الشكل 

 

 )يلف( ه الع لةلريذ )لجملر    لالجتال للبل  ( )ابء( ه الع لةلريذ )لجملر    لالجتال للمفلي(
 57للصييال،ة هيي    قييم  -جلريذ هيي  صييلا ضييص ، نربيي ين 

 مبقساس  ون يل جسم  61إىل 
 63للصييال،ة هيي    قييم  -،لفييني هيي  صييلا ل اهييل للكرويييذ  )،لل(

 مبقساس  ون يل جسم  66إىل 
 )جسم(

 )ملاء( ،حروجا  )ولو( ضس ذ
 )زل ( جلريذ )حاء( ح ا

  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

118 

 3: جمموعة الدحروج 3-6-4-13الشكل 

 

 3هطلسييييييييذ بطريقييييييييذ نسكييييييييل مسكهييييييييا  (M2)نريميييييييي لذ حناسييييييييسذ  )ابء( 3جمت ضذ لل حرور  )يلف(
 هسكروهرت

 جلريذ )،لل( ،حروجا  )جسم(
 ضس ذ )ولو( ح ا )ملاء(

   نريم لذ )زل (
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 الشكل املعدل الختبار جهاز الصدم ال ي وضعي مكت  املتفجرات ‘:7)أ(‘3االختبار  13-4-7
 هق هذ 13-4-7-1

هيا،ة هسف يرة  إذل نانيت لخيا،ة هيا سياقط ولسح يي يمسيف م مليشل لالخسرييا  لقسياس حماسيسذ لخيا،ة للصي م بثقيل  
ابل ييكل لليش  لخسييعمل بي . و بييرنا لخيا،ة ه الييع لالخسرييا  إىل قي ة صيي م  يسيسذ ب لسييطذ هطرقيذ وسييسطذ ضي  طريييق نسليذ سيياقطذ. غين اثبسيذ 

 ويطريق لالخسريا  ضلى لخ ل، للصلريذ ولخ ل، شري  للصلريذ ولخ ل، للما لذ ولخ ل، لخمح قذ.
 لةهاز ولخ ل، 13-4-7-2
للسصييتسم للبييام ةهيياز لخسريييا  للصيي م للييش  والييب  هكسييا لخسف ييرلمل. ويلييزم  يي فن  1-7-4-13يريييني لل ييكل  13-4-7-2-1

 لخك انمل للسالسذ:
نيي   وسييك    جسيي   يسييسسني للكسلييذ للميياقطذ  وآلسييامل اهميياك و فييع   2,0آلسييذ حتسيي   ضلييى نسلييذ سيياقطذ زنييذ  

 1,8إىل  1,3سييم وخ يي نذ سييطحها  1,27نيي  حتسيي   ضلييى ولس ييذ هيي  للفيي الذ قطرملييا   1,0وإسييقاط للكسلييذ للميياقطذ  وهطرقييذ وسييسطذ زنييذ 
 1,8إىل  1,3خ ييي نذ سيييطح  سيييم(  3,8هسكيييروهرت و ر كيييز ضليييى ضس يييذ ه الييي ضذ ضليييى سييي  ل  هصييي  ع هييي  للفييي الذ )سيييطح للصييي م قطيييرل 

  فاصسل لخماحذ لخمسه فذ.  2-7-4-13هسكروهرت. ويريني لل كل 
 إجرلء لالخسريا  13-4-7-3
 والع ضس امل لخ ل، للصلريذ 13-4-7-3-1

 نقاض ة ضاهذ  ختسع لخ ل، ابل كل للش   ر، بي . وي ريغيي ي  ختسيع لخي ل، لخرطَّرييذ أبقيل قي   هي  للب صير لخرطيِنا 
 . وي ريغي بب  ذلك ي  ختضع لخ ل، لإلجرلءلمل للسالسذ وذلك حبما شكلها للفسزاي ي:ل  ،

ابل مريذ للت ل، لخمح قذ  فإن  ي ريغي لخسريا ملا ضلى للم  ل  بطريقذ ولح ة  ي  بمتانذ لخا،ة لحلريسريسذ.  )ي(
ضلييى  2سييم 3,1يكفييي هيي  لحلريسريييامل لسغطسييذ سييطح  زييي  هميياحس   هييا و ييا ي  ي الييع ضلييى للميي  ل 

 هماحذ لل لس ذ؛ 
وابل مريذ للت ل، لل لسرة للصلريذ  فإهنا ختسع ب كل شرل ح  قسقذ وه سظتذ. و ك   لل رل ح ضا،ة هرببذ  )ب(

سييييم. ويييييسم لحلصيييي ل ضلييييى ملييييشل للمييييتانذ  0,01   0,08سييييم ومسانسهييييا  1,6لل ييييكل طيييي ل الييييلبها 
 بمه لذ ابسسيف لم ي،لة قطع لل رل ح.

و  الييع لخييا،ة ه الييع لالخسريييا    هرنييز للميي  ل . مث يييسم خفييل لخطرقييذ لل سييسطذ برفييق   رفييع لخطرقييذ لل سييسطذ. 
 ضلى لخا،ة لخ ال ضذ ضلى للم  ل . 

 والع ضس امل لخ ل، للما لذ وشري  للصلريذ 13-4-7-3-2
 ي ريغي بب  ذلك ي  ختضع لخ ل، لإلجرلءلمل للسالسذ وذلك حبما شكلها للفسزاي ي: 

سييم فييي ق سييطح للمييا ل ابسيييسيف لم  0,05نذ هضيييري طذ و ييرك ف يي ة اثبسيييذ بقستييذ ختسييع للميي ل ل بمييتا  )ي(
انبل بني حلقذ لخطرقذ وحلقذ لل لسل )ش  ميك  الريط (. ويسم للسحكم بميتانذ ضس يذ للميا ل ب اليع 

سم ضلى للم  ل . و رفع   1,6وب   قا قطرل    سم  0,015قطبذ ه  شريط )هس لفق هع لخا،ة( بمتانذ  
 الهييي  لل لس يييذ    ال لخطرقيييذ لل سيييسطذ. وي اليييع للثقيييا لليييش    لل يييريط   هرنيييز للمييي  ل  حبسيييت

سييم لضييريط للف يي ة لخ اسييريذ فيي ق  0,05لخطرقييذ لل سييسطذ لل ييريط. ويمييسبتل هقسيياس حتممييي بمييتك 
ق ة لسسقاهذ  ضيت  ضي م  للما ل. وميأل للثقا للش  ابل ريط ابخا،ة للما لذ ويم   سطح  ب لسطذ

سيم فيي ق  0,05وجي ، فرلضيامل مل ل سيذ   للبس يذ. ببيي  ذليك ختفيل لخطرقيذ لل سيسطذ برفييق حيىت هميافذ 
 لخا،ة لخ ال ضذ ضلى للم  ل .
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ر لخيي ل، شييري  للصييلريذ )لخيي ل، للطس سييذ ولخيي ل، لهلالهسييذ )ب( إىل ذلييك( بيي ف  طريقييذ حتضيين للميي ل ل  وهييا حتضيين
 0,015ذ للبس ذ حمك هذ حب م ينع جمسم. فإذل نا  ح م ينع جمسم ينع هي   قريرياً؛ غن ي  مسان

سم  ريمط ضس ذ يحا،يذ للطريقذ ضلى للم  ل    طريقذ يحا،يذ؛ ي  بمتانذ لخا،ة لحلريسريسذ. وإذل نانت 
سم   مسيف م ض   ش ي،ىن مسانذ  0,015خاصسامل للستاسك للتا،ة شري  للصلريذ غن ه اسريذ لمتانذ 

يكفيييي هييي  لحلريسرييييامل لسغطسيييذ سيييطح  زيييي   هيييا ل ضلسهيييا. و يييا ي  ي اليييع ضليييى للمييي  ل ميكييي  لحلصييي  
  ضلى هماحذ لل لس ذ   لخطرقذ لل سسطذ. 2سم 3,1هماحس  

  ضتل لةهاز 13-4-7-3-3
سييم للميي ل ل( و ييرتك  11سييم للتيي ل، للصييلريذ وشييري  للصييلريذ و 17 رفييع للكسلييذ للميياقطذ حييىت لال  فيياع لخطليي ب ) 

 مسياع فرقبيذ يو حي وث حرييق يو  صياض  ،خيا  يو إذل نيا  قي  حي ث " فاضيل" بميتاع صي مل هيا طرقيذ للمياقطذ. ويالحي"لسه   ضليى لخ
لرييا،ة سيحج خفسفيذ ازلليذ لخيا،ة  يو  الح" لحل لس للري يريذ. وي  يق ني ع للسفاضيل لليش  حيي ث. و  ظيف للميط ح بف طيذ نتا   ؤيذ ال ء يو

ر يو ضي  وجي ، خي وش حبثياً  لل سيسطذ ولخطرقيذ للمي  ل  لخطرقيذ لل سيسطذ. ويفحيصولس يذ  يو لخسريقسذ ض  للمي  ل  ي   ليف  يو جصلَيف يو نيصقيَ
آخر ق  ي، ر ضلى خ  نذ للمطح. فإذل ناان هبط بني ي ريغي لسسري لهلتا قريل لالسسبتال   لالخسريا  للسايل. وجتير  سيت جتيا ب لكيل ضس يذ 

 لخسريا . 
  للصسانذ ولخبايرة 13-4-7-4

 ريغيييي ي   فحيييص لاجيييزلء لخسحرنيييذ لضيييتا  حترنهيييا حبرييييذ وي  يكييي   لالحسكييياك بس هيييا حبييي ل لا،ىن. وي ريغيييي ي 
للسحقييق هيي  لخمييافذ بييني للكسلييذ للميياقطذ ولخطرقييذ لل سييسطذ لخمييسقرة ضلييى للميي  ل . وي ريغييي ي  يكيي   سييطح للييساله  بييني ولس ييذ لخطرقييذ 

هياز لالخسرييا  ب يكل ،و   ويبياير وفقياً ليعانهج زهي  يميس   إىل نتسيذ لالسيسبتال. ونحي  لل سسطذ وللم  ل  ه سظتاً. وي ريغي ي  ي ظف ج
 ي،ىن  ي ريغي هبايرة لةهاز ضلى يساس س   . 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-4-7-5
 لخ ل، للصلريذ 13-4-7-5-1

  جتربيذ ولحي ة ضليى لاقيل  (3-3-7-4-13 فاضل )لنظير للفقيرة  إذل ل ح" "+" بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ  
فإ  لل سس ذ  بسع  وإال ابل كل للش  لخسعمل ب   ها،ة هسف رة غن اثبسذسم  ويبسع ي  لخا،ة   17ه  ست جتا ب ض   ل  فاع سق ط ق  ل 

 (. 2" )لنظر للسشيسل . وميك  للريت   لحلاالمل لل   قرتب ه  لحل و، لخقر ة ابسسيف لم طريقذ "بروسس  "-"سالريذ 
 للم ل ل 13-4-7-5-2

  جتربيذ ولحي ة ضليى لاقيل  (3-3-7-4-13 فاضل )لنظير للفقيرة  إذل ل ح" "+" بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ  
 بسع فإ  لل سس ذ  وإال ابل كل للش  لخسعمل ب   ها،ة هسف رة غن اثبسذسم  ويبسع ي  لخا،ة  11ه  ست جتا ب ض   ل  فاع سق ط ق  ل 

 (.2. وميك  للريت   لحلاالمل لل   قرتب ه  لحل و، لخقر ة ابسسيف لم طريقذ "بروسس  " )لنظر للسشيسل "-"سالريذ 
 يهثلذ لل سا ج 13-4-7-6

 ( ي)املادة النتيجة 

 ملكم جني )جاف( +
- PBXN-8 

 (90/10نرتوسل ل ز/  ا ي نرتوط ل ي  ) -
 )جاف(  لبع نرتلمل مخاسي ي يرتيث ل +
 نرتوغلسمري  +

 س. o24-16  لخا ذ و، جذ حرل ة  30-10 سم حسازة للريساانمل ض    ط بذ نمريسذ ق  ملا  (ي)
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 : جهاز الصدم ال ي وضعي مكت  املتفجرات1-7-4-13الشكل 

 

 )يلف( ي،لة  فع وإهماك وإسقاط للكسلذ للماقطذ )ابء( للكسلذ للماقطذ
 )جسم(   جس  للكسلذ للماقطذسكسا  )،لل( هطرقذ وسسطذ

 )ملاء( ه ج  لخطرقذ لل سسطذ )ولو( ولس ذ لخطرقذ لل سسطذ
 )زل ( س  ل  )حاء( ه ظر هكع للمطح لخمسه ف
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 ال ي وضعي مكت  املتفجرات   فاصيل الكتلة الساقطة والسطح املستهدث يف جهاز الصدم   :2-7-4-13الشكل 

 

 )يلف( للماقطذللكسلذ  )ابء( هطرقذ وسسطذ
 )جسم( صت لذ إهماك ولس ذ لخطرقذ لل سسطذ )،لل( ولس ذ لخطرقذ لل سسطذ

 )ملاء( س  ل   

38

13
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 3وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  13-5
 (BAMاختبار جهاز االحتكاك ) ‘:1)ب(‘3االختبار  13-5-1

 هق هذ 13-5-1-1
ها،ة هسف رة غن  إذل نانت لخا،ة ها خ، رلمل لالحسكاك ولسح ي يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس حماسسذ لخا،ة  

 ابل كل للش  لخسعمل ب .اثبسذ 
 لةهاز ولخ ل، 13-5-1-2
( ه  قاض ة هص  ضذ ه  صلا لخصري ابمل  وهرنريذ ضلسها 1-1-5-13يسألف جهاز لالحسكاك )لنظر لل كل  13-5-1-2-1

ي،لة لالحسكاك نفمها. و سيألف ي،لة لالحسكياك هي  خياب   اثبيت هصي  ع هي  لريزف )للري  سيلني( ولي ح هسحيرك هصي  ع هي  لريزف )لنظير 
ذ ه صلذ مبحرك نهراب ي ض  طريق (. وللل ح لخص  ع ه  لرزف حمت ل ضلى ضربذ  سحرك بني ،لسلني ه جِنهني. وللبرب2-2-1-5-13للفقرة  

ذ وجمت ضذ  روس هال تذ حبست يسحرك للل ح لرز  هرة ولح ة فقيط إىل لرليف وإىل لاهيام حتيت لرياب   لريز  هرنزي ال ذ لع   صسل وناهذ
سيل همي  ذ بميسذ حيزوز هي  هلسترتلمل. و  و  وسسلذ للسحتسل ح ل حم   حبست ميك   غسن لراب   لرز ؛ ومليي  طي َّل بيش لع حتت 10همافذ 

يجل  بلسق  قل. ويسم لحلص ل ضلى محيل للصيفر ضي  طرييق اليريط  قيل هي لز . وض ي  إنيزلل وسيسلذ للسحتسيل ضليى لللي ح لريز  يكي   ل ي   
زوز ذلمل ذ لع للسحتسل فهي هم  ذ بمسذ ح يها ن .  10للط يل لليفاب   لرز  هسباه لً هع للل ح. و  ج  ي قال ذلمل نسل خمسلفذ  صل إىل 

سم ه  حم   لراب   لرز . ويبلق  قل ضلى حيز   ذ لع للسحتسيل ب لسيطذ حلقيذ  36سم و 31سم و 21سم و 16سم و 11 همافامل  ريب 
نسي   .  360-240-160-120-80-60-40-20-10-5وخطاف. ولسسيف لم ي قال خمسلفذ   حزوز خمسلفذ يبيرا لرياب   امحيال قي  ملا 

 وميك  لسسيف لم يمحال وسسطذ ض   للضرو ة.
ولال لح لرزفسذ لخمطحذ هص  ضذ ه  لرزف لابسل للسق  و ر   قرييل إحرلقهيا  خت يني سيطحي لالحسكياك  13-5-1-2-2

لريي لبن لرزفسييذ  هسكييروانً( خت ييس اً شيياهاًل حبكهتييا  سييف  ذ حبسييت  ييصر  ضالهييامل لاسييف ج ب اليي ح. نييشلك فييإ  32-9هبييا )، جييذ لر يي نذ 
 . 2-1-5-13يببا، للل ح ولراب   فهي هريس ذ   لل كل  يها لاسط لنسذ هص  ضذ ييضاً ه  لرزف لابسل للسق  وهناايهتا لخيف  ذ ه و ة.

 إجرلء لالخسريا  13-5-1-3
. للب صير لخرطيِنا ل ي ، سي   لا،ىن ر    للبا،ة لخسريا  لخ ل، ابل كل للش   ر، ب . وختسع لخ ل، لخرطَّرييذ اب  13-5-1-3-1

 لهلالهسذ  هرلضاة لل قاط للسالسذ: يو واباالافذ إىل ذلك  فإن   ا   حالذ لخ ل، للصلريذ  ئالف لخ ل، للب س سذ
مييير هيي  خييالل  هييا هييم(  ويمييسيف م   لالخسريييا  نييل 0,5لخيي ل، لخمييح قذ  غربييل )قطيير  قيي ب للغييرابل  )ي(

 ؛(3)للغرابل
اليييتت هبييياً ضليييى حنييي  آخييير  قميييم إىل قطيييع صيييغنة  يو صيييريت   نسليييذ ولحييي ة يو لخييي ل، للييي  نريميييت )ب(

 ؛(3)هم 5,0مير ه  خالل غرابٍل قطر  ق ب   ها و غربل؛ ويمسيف م   لالخسريا  نل
)لحلي   3هيم10 شرل ح  قسقيذ ح تهيا يو   شكل ضري لمل ختسع   شكل يقرلأل إال  صص ع ال لخ ل، لل  )ر(

 هم(. 4لا،ىن للقطر: 
طرفيا نيل خياب   فسميسيف ها    جتيربسني   يهيا هيرة ولحي ة؛ إال يميسيف م ال ونل جزء ه  سيطح لللي ح ولرياب   

 ويمسيف م سطحا لالحسكاك لكل ل ح    ال ذ لخسريا لمل.
يثريت للل ح لرز  ضلى للبربذ لخسحرنذ   جهاز لالحسكاك حبست يك   لجتال حزوز خط ط لاسيف ج لخ جي ،ة  13-5-1-3-2

 3,2  ه  لخي ل، لخميح قذ ب لسيطذ هقسياس يسيط لين )قطيرل 3هم 10ضلس  همسبرالاً   لجتال لحلرنذ. و ،خش للكتسذ لخرل، لخسريا لملا  وملي حن  

__________ 

 .  حالذ لخ ل، لل  حتس   ضلى ينثر ه  هك   ولح   ي ريغي ي   ك   للبس ذ لخغربلذ ممثلذ للتا،ة لاصلسذ (3)
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 10هيم    2هيم ولي  انفيشة يببا،مليا  0,5لهلالهسذ فسميسيف م ابل ميريذ هليا هقسياس هميسطسل مسكي   يو ، للب س سذلخ ل يها هم(؛ 2,4هم ول  فاض  
ملي  هرييني    نتيا  هم  و أل لل افشة ابخا،ة لخرل، لخسريا ملا ضلى للل ح ويرفع لخقساس بب ايذ. وي الع ضلى للبس ذ لراب   لرز  ولخثريت  حكيام

ذ لع للسحتسل ابا قال لخطل بذ وي غَّل لخفساح. و ا   خي لحليرأل لضيتا  ي  يكي   لرياب   هميسقرلً ضليى ؛ وحتتَّل 2-1-5-13لل كل 
 للبس ذ وي  ق  لً نافساً ه  لخا،ة مير حتت لراب   ض  ها يسحرك للل ح لرز  يهام لراب  .

إذل   هييا فمير نسيا ج نييل جتربيذ ضليى حميانسي   . و  360 ريي ي سلميلذ للس يا ب بس ربييذ ولحي ة ض ي  محيل قيي  ل  13-5-1-3-3
 شرل ة يو طقطقذ يو "ح وث لنف ا " )ح وث ،و  يو للرل حذ( يو "ح وث حتلل" ) غن للل   يو نانت لل سس ذ "ض م ح وث  ، فبل"

مل  إىل ي  ظه   هلا(. وإذل ل ح"   للس ربيذ لاوىل ي  لل سس يذ "حي وث لنف يا "  ميستر سلميلذ للس يا ب أبمحيال يقيل  ضليى خطي ل يو
"ض م ح وث  ، فبل". وض   ملشل لخمس   ه  محل لالحسكاك   كر  للس ربذ إىل ي  يصريح ض ،ملا  يو  يالح" ي  لل سس ذ "ح وث حتلل"

 فييإ  محييل لالحسكيياك  فييل  ضليييى خطيي لمل  إىل ي  يييسم حت ييي  لحلتييل لا،ىن لليييش  وإال حييي ث "لنف يييا "؛ مل لامجييايل سييت جتييا ب إذل
 نسي    مليي "حي وث حتليل" 360ف ا "   ست جتا ب. وإذل نانت لل سس ذ   للس ربذ لاوىل لل  جتر  ض   محيل قي  ل حي ث ض  ل "لن ال
 "ض م ح وث  فاضل"  فس ر  مخ  جتا ب يخر . وإذل نانت لل سس ذ   للس ا ب للمت مجسبها ض  يقصى محل ملي "ح وث حتلل" يو
ملي  هرييني يضيالل. ويبيرَّف لحلتيل  نتيا  حماسذ لالحسكاك. وإذل ح ث "لنف ا "  فيَّل لحلتيل"ض م ح وث  فاضل"  فسبسع لخا،ة غن  يو

، ضلى ين  يقل محل  ك   لل سس ذ ض  ل "ح وث لنف ا "   جتربذ ولح ة ضلى لاقل ه  ست جتا ب.  ل  ِن
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-5-1-4

 يلي: اه  قسَّم نسا ج لالخسريا لمل ضلى يساس 
هييا إذل نييا  قيي  حيي ث "لنف ييا "   ييييذ جتربييذ هيي  جتييا ب يصييل ضيي ،ملا إىل سييت جتييا ب ض يي  محييل  )ي(

 لحسكاك هبني؛
 ويقل محل لحسكاك حي ث ض  ل "لنف ا "   جتربذ ولح ة ضلى لاقل ه  ست جتا ب. )ب(

ولحيي    سييت جتييا ب إذل نييا  يقييل محييل لحسكيياك حييي ث ض يي ل "لنف ييا "  "+"و بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ  
 ."-"فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ  وإال ابل كل للش  لخسعمل ب ؛ها،ة هسف رة غن اثبسذ  نس     و بسع لخا،ة 80يقل ض  

 يهثلذ لل سا ج 13-5-1-5

 املادة  احلمل احملدِّد )نيو ن(  النتيجة 

 ٪ نرتوغلمري (75،ي اهست ملالهي ) 80 -
 نرتوسسسلرينيس لسي  240 -
 ينس جني )جاف( 80 -
 ف ق نل  لمل ملس  لزي  )جاف( 10 +
 يزي  للرصاأل )جاف( 10 +
 سسسف امل للرصاأل 2 +
 فلتس امل للز ريق )جاف( 10 +
 ٪ نرتوجني )جاف(13,4نرتوسلسل ز   240 -
 )جاف( 70/30يونس ل  240 -
  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )جاف( 60 +
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 املادة  احلمل احملدِّد )نيو ن(  النتيجة 

 (95/5 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 60 +
 (93/7 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 80 -
 (90/10 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 120 -
 (75/25 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/هاء ) 160 -
 (85/15 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/النس ز ) 60 +
 محل للريكريك )جاف( 360 -
 ملكم جني )جاف( 120 -
 ملكم جني )هريلل ابخاء( 160 -
  ال ي نرتوط ل ي  360 -
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 (BAM: جهاز االحتكاك )1-1-5-13الشكل 

 

 ذ لع للسحتسل )ابء(  قل ه لز  )يلف(
 قضسا الريط )،لل( ل ح خز  حمت ل ضلى ضربذ هسحرنذ )جسم(
 قاض ة ه  للصلا )ولو( ضربذ هسحرنذ )ملاء(

 لجتال ل رك للكهراب ي )حاء( للبربذ   والع للري ءهقريل ل الع  )زل (
   هفساح )ايء(
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   : اللوح واخلابور املصنوعان من اخلزث2-1-5-13الشكل 

 

 للبس ذ ه الع لالخسريا  )ابء( هم  15هم وط ل   10خاب   هص  ع ه  لرزف  قطرل  )يلف(
   هم  5هم    25هم    25ل ح هص  ع ه  لرزف يببا،ل  )جسم(
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 اختبار االحتكاك الدوار ‘:2)ب(‘3االختبار  13-5-2
 هق هذ 13-5-2-1

هيا،ة  إذل نانت لخيا،ة ها يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس حماسسذ لخا،ة  فنزلمل لالحسكاك لخسكانسكي ولسح ي  
لخيا،ة حتيت محيل بيني لاسيطح لخبي ة لقضيسا ابل كل للش  لخسعمل ب . ويستثل هري ي للس يغسل   واليع ضس يذ  قسقيذ هي  هسف رة غن اثبسذ 

 همطح ولحلافذ لرا جسذ لب لذ ذلمل قطر حم َّ،.
 لةهاز ولخ ل، 13-5-2-2

 مساً ختطسطساً لل هياز. وللقضيسا )يليف( هصي  ع هي  للصيلا للطير  لخميسيف م  1-2-5-13يسضت  لل كل  
هسكييرو . و طريييق ييضيياً هباةييذ مما لييذ ابلمييفع  0,4  هسكييرو   3,2لألغييرلا للباهييذ وللييش  يضيي  سييطح  ابلمييفع لحلريسيييب لصييقل  إىل ، جييذ 

هييم. وللبس ييذ ه الييع  10هييم ومسكهييا  70لحلريسيييب ضلييى لحلافييذ لرا جسييذ للب لييذ )جييسم( لخصيي  ضذ ييضيياً هيي  للصييلا نفميي  ولليي  يريليي  قطرملييا 
ا للب ليذ ضليى حمياب  ضليى هيم  قريريياً. و صرنيَّ  0,1 يزي  مسكها ض  ال    ر نتمح ق ضلى للقضسا حبست يو لالخسريا   إها  قطع ن ظسذ

حلتيل يح  طر  ،وَّل  ويصثريَّت ضلى للطرف لآلخر لل وَّل  سقاطذ  ر كز ضلى حم   و  غلها آلسذ هفسياح   صيسل   ،ل يرة هليف لي ليب. وي ليَّ  ل
ا  طا ق ضلى لحلافيذ ب لسطذ مل لء هضغ ط )ابء( لسصل إىل الغط حم ، همريقاً. وض     غسل هفساح ،ل رة للسف ن  سحرك للمقاطذ إىل هم

  وببي  ذليك  فصييل يسيطح لالحسكيياك ب لسيطذ ناهييذ ه جي ،ة ضلييى 60ºلرا جسيذ حل لفيذ  قسلييذ  ي ير للبضيي  للي ول   وهيي  مث للب ليذ  بزلويييذ 
 للبض  لل ول  وذ لع ،فع حترن  يسط لنذ للسحتسل.

 إجرلء لالخسريا  13-5-2-3
هسغاابسيييكال  فستيييا ضييي ل لخييي ل،  0,275بضيييغط ملييي لء قييي  ل    للطريقيييذ لخبسيييا،ة   يييسم ل افظيييذ ضليييى ي ييير لحلتيييل 

ريطها لخسف يرة للريالغيذ لحلماسيسذ للي  قي  يليزم ابل ميريذ هليا لسيسيف لم محيل يصيغر. وللميرضذ للزلوييذ للب ليذ  كي   مليي للرييا لهرت لخسغين  وييسم الي 
لفييذ. و سحيي ، للمييرضذ لاولسييذ للرييي ء  جييرلء لل س ييا ب ض يي  للمييرضذ لخس  جييذ لاقييرب إىل هس سييط يقييرب بسغسيين سييرضذ ل ييرك للييش  ييي ير لحل ن

لالخسرييا   و  لشسبال وض م لشسبال  و كر  للبتلسذ إىل ي  حي ث لالشسبال وض م لالشسبال ض   همس يني هسقا بني ه  هميس ايمل للسي  ر.
إذل لسييسيف م لخسريييا  هقا نييذ للبس ييامل )لنظيير . و 0,1( ئطيي ة ل غا يستسييذ قيي  ملا 2جتربييذ بطريقييذ "بروسييس  " )لنظيير للسييشيسل  50 لخبسييا،  جتيير 

(  فإ  ضس امل لخا،ة لخبسا يذ وللبس ذ ه الع لالخسريا    بل ابلسريا،ل وجتر  جتربذ ه فصلذ لكل ه ها ابسسيف لم طريقذ "بروسس  ". 2للسشيسل 
لسيي ،ل، للبس ييذ يبسييع  يو خا مسيياع صيي مل  غيين ي  جميير،  صيياض  قلسييل هيي  لليي  يو ويكيي   للسبييرف ضلييى "لالشييسبال" ضييا،ة ابنريبيياث وهييسل

لشسبااًل اغرلا للس ربذ. و مسيف م نل ضس ذ هرة ولح ة فقط  هثلها   ذلك هثل لاسطح لخسالهمذ للقضيسا وللب ليذ. وهي  يجيل  صي  
سييييل ك لخبيييي لمل ضلييييى لخيييي   للط يييييل  جتيييير  ضتلسييييامل قسيييياس ه سظتييييذ ضلييييى هييييا،ة هسف ييييرة قساسييييسذ  هثييييل لهلكميييي جني لخبييييا، بل   يييي  هيييي  

 جتربيييذ 50سكل ملسكميييان   مث جتفسفييي   وذليييك طريقييياً لطريقيييذ هبسا ييييذ. وييييسم لحلصييي ل ضليييى بسييياانمل لخيييا،ة للقساسيييسذ هييي  هس سيييطامل نسيييا ج س
 يك  ق  و لحلص ل ضلسها  جرلء لخسريا  هقا نذ لل سا ج. مل ها
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-5-2-4

 يلي: ها يساس قسَّم نسا ج لالخسريا لمل ضلى  
 ها إذل نا  ق  ل ح" ح وث لشسبال   إح   للس ا ب؛ )ي(

وحت ييي  سييرضذ للطييرق لل سييسطذ للتييا،ة لخبسا يييذ لخرجبسييذ  وملييي لهلكميي جني  وللبس ييذ ابسييسيف لم طريقييذ  )ب(
 (؛2"بروسس  " )لنظر للسشيسل 

( ابسيسيف لم 2Vابلميرضذ لخ ياظرة للبس يذ )( 1Vوهقا نذ هس سط سيرضذ للطيرق لل سيسطذ للتيا،ة لخبسا ييذ ) )ر(
 لخبا،لذ للسالسذ:

 1V/2V 0.3لالحسكاك     قم  
 . 3,0لحسكاك ق  ل   قمو بطي ها،ة لهلكم جني لخبسا يذ   
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هييا،ة  يميياوي   و بسييع لخييا،ة يو  3,0 رقملالحسكيياك يقييل هيي  لليي   قييمإذل نييا   "+"و بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ  
. وإذل نييييا  3,0لالحسكيييياك ينييييع هيييي    قييييمإذل نييييا   "-"ابل ييييكل للييييش  لخسييييعمل بيييي . و بسييييع نسس ييييذ لالخسريييييا  سييييالريذ هسف ييييرة غيييين اثبسييييذ 

فإني  ميكي  إجيرلء هقا نيذ هرياشيرة هيع هيا،ة لهلكمي جني لخبسا ييذ  3,0لالحسكاك للش  يسم لحلص ل ضلس  للتا،ة ه الع لالخسريا  يقيل هي    قم
ينثر أب  لخا،ة ه الع لالخسريا  لسمت ينثر  يو  ٪95هرة لكل ها،ة. وإذل نانت مل اك ، جذ  قذ نمريسها    100ا  هقا نذ للبس امل   جرلء لخسري

 ب . ابل كل للش  لخسعملها،ة هسف رة غن اثبسذ   ك   ال حماسسذ ه  لهلكم جني  فإ  لخا،ة ه الع لالخسريا 
 يهثلذ لل سا ج 13-5-2-5

 املادة  االحتكاك رقم النتيجة 
 ملالم هسف ر ي الي 2,0 +
 حبر  ملالم هسف ر 1,3 +
 يزي  للرصاأل 0,84 +
 (90/10 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع ) 4,0 -
 ملكم جني 3,4 -
  رتيل 4,5 -
  ال ي نرتوط ل ي  5,8 -
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 : اختبار االحتكاك الدوار 1-2-5-13الشكل 

 

 ه  لهل لء لخضغ طمحل  )ابء( قضسا ه  للصلا للطر  )يلف(
 للبس ذ )،لل( ض لذ ،ول ة هالهمذ للبس ذ )جسم(

  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

131 

 اختبار احلساسية لالحتكاك ‘:3)ب(‘3االختبار  13-5-3
 هق هذ 13-5-3-1

هيا،ة  إذل نانت لخيا،ة ها يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس حماسسذ لخا،ة  فنزلمل لالحسكاك لخسكانسكي ولسح ي  
 ابل كل للش  لخسعمل ب .هسف رة غن اثبسذ 

 لةهاز ولخ ل، 13-5-3-2
للسصتسم للبام ةهاز لخسريا  لالحسكاك. ويسك   لةهاز ه  ي ببذ هكي انمل يساسيسذ  1-3-5-13يريني لل كل  13-5-3-2-1

ملي: للري  ول )لل  لس(  وحاهل للري  ول  وجمم لةهاز  وهكري  ملس  ويل. وي الع لةهياز ضليى قاضي ة خرسيانسذ. و  اليع جمت ضيذ للي لفني 
ذ لخكري  لهلس  ويل نري  للبس ذ لخسف رة لخ ال ضذ بني ،لفس ني إىل هع لخسف ر ه الع لالخسريا    جمم لةهاز. و ر  ب لسط  1)لل حرور(  

 هم ف ق للبس ذ ابسسيف لم للص م ب لسطذ  قل للري  ول. 1,5للضغط ل  َّ، وحيرك لل لفني للبل   خمافذ 
 .يببا، وهسطلريامل لجملت ضذ 2-3-5-13ه  جلريذ و،لفس ني. ويريني لل كل  1 سك   جمت ضذ لل لفني  13-5-3-2-2
 إجرلء لالخسريا  13-5-3-3
ذ اب سييي   لا،ىن 13-5-3-3-1 للب صييير لخرطيييِنا  نقاضيي ة  ي ريغيييي ي  ختسيييع لخييي ل، ابل يييكل لليييش   ييير، بييي . وختسيييع لخييي ل، لخرطرييييَّ

 . وي ريغي ي  ختضع لخ ل، لإلجرلءلمل للسالسذ:ل  ،
ه جمذ بطرق يخر    يو صري بذه يو  ك   هكري سذ يو ق     يو لخ ل، لل   ك   ضلى شكل حريسريامل )ي(

   0,50 طحيييي  و غربييييل؛ وي ريغييييي ي   يييير جمييييستامل لخييييا،ة ه الييييع لالخسريييييا    غييييرابل قطيييير  ق بيييي  
 هم؛ 0,05

 غربل ضس امل لخي ل،  وال هم؛ 1 زي  ضلى  ال لخ ل، لخرنذ  قطع بمكني حا، ضلى سطح خ يب إىل قطع )ب(
 لخرنذ؛

  غربل. وال  طح  ال ض س ذ يو ها،ة بالسسسكسذ يو  شكل همح قضس امل لخسف رلمل لل   ك   ضلى  )ر(
و  ظف جمت ضامل لل لفني ه  لل حم قريل لسسيف لهها. وميك  إضا،ة لسسيف لم لجملت ضامل إذل ظلت   ح و،  

 لخ لصفامل.
جمت ضذ للي لفني هغم    20لسبسني لحل  لا،ىن حلماسسذ لخسف ر ه الع لالخسريا  لالحسكاك    الع ضس ذ وزهنا  13-5-3-3-2

ضس ذ لخفس حذ. وهع الغط لل لفني للبل   ئفذ وإ،ل     س زع ضس ذ لخسف ر ابلسماو  بني لل لفس ني. و  الع جمت ضذ لل لفني لل  حتس   ضلى 
سف ير بيني لخسف ر   غرفذ جمم لةهاز حست  ضغط إىل للضيغط لخطلي ب. وييسم إنيزلل لةلرييذ اب افظيذ ضيل للضيغط حبسيت  صضيغط ضس يذ لخ

يوج  لل لفس ني و عز ف ق لةلريذ. وبب  ذلك  يسم حتريك همتا  طا ق حبست  ي  هناييذ للطيرق للي لفني. ويصي م لخميتا  للطيا ق ب لسيطذ 
فقياً هيم. ويكي   لخسسيا  زلوييذ حرنيذ للري ي ول و  1,5ي ل  لحسكاناً بني لل لفني للبل   وللبس ذ. و ك   حرنذ للي لفني خميافذ  مبا  قل للري  ول

لل  ول للسايل  وذلك ضلى حما هق ل  للضغط للش   سبرا ل  للبس ذ. وجتر  لالخسريا لمل إىل ي  يسم لل ص ل إىل يقصى الغط  سبرا 
آاث  حرييق ضليى  يو وهضيذ يو جتربذ  ويبسع ي  لنف ا لً ق  حي ث إذل نيا  مل ياك أت ين صي يت 25 ي،،  إىل ح وث لنف ا    وال ل  للبس ذ

جتربيذ  25يي،،  إىل حي وث لنف يا     وال يبسع ي  لحل  لا،ىن حلماسسذ لخا،ة لالحسكاك ملي  يقصيى اليغط  سبيرا لي  للبس يذلل لفس ني. و 
 يزي  ض  لخقا،ير لآل سذ: ال ويستسز ض  للضغط للش  ي،،  إىل ح وث لنف ا  ولك    سلف ض     ين 

 لهسغاابسكا 100ض   الغط لخسريا  يصل إىل  -هسغاابسكال  10 
 هسغاابسكال 400و 100ض   الغط لخسريا  يرتلوح بني  -هسغاابسكال  20 
 هسغاابسكال. 400ض   الغط لخسريا  يزي  ضلى  -هسغاابسكال  50 
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هسغاابسيكال  فيإ  لحلي  لا،ىن حلماسيسذ لخيا،ة  1 200لخسريا لً ض   اليغط هقي ل ل  25حي ث لنف ا     مل وإذل 
 30لخسرييييا لً ض ييي  اليييغط هقييي ل ل  25ينثييير     يو ينثييير". وإذل حييي ث لنف يييا  ولحييي   يو هسغاابسيييكال 1 200لالحسكييياك يبيييعَّ ض ييي  أبنييي  "

 هسغاابسكال". 30هسغاابسكال  فإ  لحل  لا،ىن حلماسسذ لخا،ة لالحسكاك يبعَّ ض   أبن  "يقل ه  
لبندول اليت  عطي القيمة الثابتة ملسافة حركة  العالقة بني الضغط ال ي  تعرض لي عينة املادة املتفجرة وزاوية حركة ا:  2-13اجلدول 

 الدلفني 

 الضررررررغط الرررررر ي  تعرررررررض لرررررري 
 عينرررررررررررررة املرررررررررررررادة املتفجررررررررررررررة 

 )ميغاابسكال( 
 زاويرررررررررررررة حركرررررررررررررة البنررررررررررررردول

 )درجة من االواه الرأسي( 

 الضررررررغط الرررررر ي  تعرررررررض لرررررري 
 عينرررررررررررررة املرررررررررررررادة املتفجررررررررررررررة 

 )ميغاابسكال( 
 زاويرررررررررررررة حركرررررررررررررة البنررررررررررررردول

 )درجة من االواه الرأسي( 
30 28 40 32 
50 35 60 38 
70 42 80 43 
90 46 100 47 
120 54 140 58 
160 61 180 64 
200 67 220 70 
240 73 260 76 
280 78 300 80 
320 82 340 83 
360 84 380 85 
400 86 450 88 
500 91 550 93 
600 95 650 97 
700 100 750 101 
800 103 850 106 
900 107 950 108 
000 1 110 100 1 115 

200 1 118   

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-5-3-4
 يلي: ها  قسَّم نسا ج لالخسريا لمل ضلى يساس 

 جتربذ؛ 25ها إذل نا  ق  ح ث "لنف ا "   ي  هرة ه  بني  )ي(
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 جتربذ. 25حي ث ض  ل "لنف ا "   ي  هرة ه  بني  وال ويقصى الغط  سبرا ل  للبس ذ )ب(
 200 إذل نييييا  لحليييي  لا،ىن حلماسييييسذ لخييييا،ة لصيييي م لالحسكيييياك يقييييل هيييي  "+"و بسييييع نسس ييييذ لالخسريييييا  ه جريييييذ  
ا،ىن إذل نيييا  لحلييي  ل "-"ابل يييكل لليييش  لخسيييعمل بييي . و بسيييع نسس يييذ لالخسرييييا  سيييالريذ هيييا،ة هسف يييرة غييين اثبسيييذ  هسغاابسيييكال  و بسيييع لخيييا،ة

 هسغاابسكال. 200حلماسسذ لخا،ة لص م لالحسكاك ينع ه  

 يهثلذ لل سا ج 13-5-3-5

 النتيجة

 احلد األدىن
 املادة )ميغاابسكال(

 نرتلمل لاه نس م 1 200 -
 يزي  للرصاأل 30 +
  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )جاف( 150 +
 (95/5 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/اب لفني ) 350 -
 (90/10 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ال ي نرتوط ل ي  ) 350 -
 (75/25 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/هاء ) 200 -
 محل للريكريك 450 -
 ملكم جني )جاف( 200 -
 (85/15ملكم جني/هاء ) 350 -
- 900 TATB 
  ال ي نرتوط ل ي  600 -
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 لالحتكاك ابلصدم : جهاز اختبار احلساسية 1-3-5-13الشكل 

 

 ذ لع للري  ول )ابء( زان، )يلف(
 همتا  للطرق )،لل(  قل للري  ول )جسم(
 قاض ة )ولو( ،لسل لخمتا  للطا ق )ملاء(
 هكري  ملس  ويل )حاء( هقساس للضغط )زل (
 جمم لةهاز )ناف( قاض ة لةهاز )ايء(
 جمت ضذ لل لفني،لفع  )هسم( هقريل انزلل جلريذ جمت ضذ لل لفني )الم(
 ،لفني (ضني) جلريذ )ن  (

 حاهل للري  ول (صا،) غرفذ (فاء)

   قاض ة حاهل للري  ول (قاف )
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 1: جمموعة الدحروج 2-3-5-13الشكل 

 

 لل لفس ا    والع لالخسريا  )ابء( لل الع لاويل لل حروجني )يلف(
 61و 57صييال،ة بييني  جلريذ هيي  صييلا ضيي ، نربيي ين بييرقم  )جسم(

 مبقساس  ون يل جسم 
 66و 63صييال،ة بييني  جلريييذ هيي  صييلا ل اهييل للكرويييذ بييرقم  )،لل(

 مبقساس  ون يل جسم 
 جلريذ )ولو( ،حروجا  )ملاء(

   لخا،ة ه الع لالخسريا  )زل (
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 (ABLاحلساسية لالحتكاك ) اختبار ‘4)ب(‘3االختبار  13-5-4

 هق هذ 13-5-4-1
ها،ة هسف رة غن  إذل نانت لخا،ة ها  يمسيف م ملشل لالخسريا  لقساس حماسسذ لخا،ة  فزلمل لالحسكاك ولسح ي  

ابل كل للش  لخسعمل ب . و برنا لخا،ة ه الع لالخسريا  إىل ق ة لنضيغاط  يسيسذ حتيت ض ليذ غين ،ول ة  بس تيا  سحيرك   لجتيال يفقيي اثبسذ 
 ريق لالخسريا  ضلى لخ ل، للصلريذ ولخ ل، شري  للصلريذ ولخ ل، لخمح قذ.ضلى س  ل  ه زلق. ويط

 لةهاز ولخ ل، 13-5-4-2
 يلزم   فن لةهاز ولخ ل، للسالسذ: 13-5-4-2-1

هيييي  خييييالل ض لييييذ غيييين ،ول ة هصيييي  ضذ هيييي  للصييييلا ضلييييى  آلسييييذ قييييا، ة ضلييييى  مييييلسط قيييي ة ملس  ولسييييذ )ي(
ه الييي ضذ ضليييى سييي  ل  هصييي  ع هييي  للصيييلا. ويكييي   لكيييال للب ليييذ وللمييي  ل  خ ييي نذ سيييطح  ضس يييذ
 مبقساس  ون يل جسم. 62و 55صال،ة يرتلوح بني   قمهسكرو  و  1,8   1,3 ق  ملا

هميريقاً للمي  ل  لخ زليق. وحتقيق    ه ظ هذ ب  ول )ن لس( ميك  والبها وحتريرملا بزلويذ  ميريا سيرضذ حمي ،ة  )ب( 
   سم  قريرياً و ك   هسباه ة هع للق ة لخطريقذ ضلى للب لذ.   2,5ملشل لخ ظ هذ همافذ لنزالق ق  ملا  

 إجرلء لالخسريا  13-5-4-3
. ل ي ، لخرطِنانقاض ة  ختسع لخ ل، ابل كل للش   ر، ب . وي ريغي ي  ختسع لخ ل، لخرطَّريذ أبقل ق   ه  للب صر  13-5-4-3-1

 وي ريغي بب  ذلك ي  ختضع لخ ل، لإلجرلءلمل للسالسذ وذلك حبما شكلها للفسزاي ي:
ابل مريذ للت ل، لخمح قذ  فإن  ي ريغي لخسريا ملا ضلى للم  ل  بطريقذ ولح ة  ي  بمتانذ لخا،ة لحلريسريسذ.  )ي(

 0,65سييم وضييرا  1,3 يكفييي هيي  لحلريسريييامل لسغطسييذ سييطح بطيي ل هييا و ييا ي  ي الييع ضلييى للميي  ل 
سم  قريرياً و لء نقطذ لليساله  لاولسيذ بيني للب ليذ وللمي  ل  حبسيت  كي    0,65 قريرياً يري ي ه  همافذ 

 للب لذ ضلى  اله  اتم هع للبس ذ ض  ها يسم إنزلهلا ضلسها؛ 
سم.  0,01   0,08وابل مريذ للت ل، لل لسرة للصلريذ  فإهنا ختسع ب كل شرل ح  قسقذ وه سظتذ بمتك  )ب(

 ويمهل لحلص ل ضلى ملشل للمتانذ ابسسبتال ي،لة قطع لل رل ح؛
سييم  0,015 وابل مييريذ للتيي ل، شييري  للصييلريذ  فإهنييا  رقييق ب لسييطذ هليي ق لسصييريح طريقييذ  قسقييذ بمييتك يريليي  )ر(

  قريرياً.
 رفييع ض لييذ لالحسكيياك  و  الييع لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  ضلييى للميي  ل  حتييت للب لييذ حبسييت  كيي   للب لييذ ضلييى  

  اتم هع للبس ذ ض  ها يسم إنزلهلا ضلسها. مث يسم خفل ض لذ لالحسكاك برفق ضلى لخا،ة لخ ال ضذ ضلى للم  ل  و ملط للقي ة للبا،ييذ  اله
م/ث[. ويرفيع للري ي ول إىل للزلوييذ لخطل بيذ لسحقسيق للميرضذ  1,2نسي    بميرضذ  445 يو م/ث 2,4نسي    بميرضذ  250لخطل بذ ضلى للب ليذ ]

 ؤييذ  يو مساع فرقبذ يو ح وث حريق يو  صاض  ،خا  يو إذل نا  ق  ح ث " فاضل" بمتاع ص مل ها لخ اسريذ لالخسريا  ويرتك. ويالح"
ف للمييطح هيي  ي  نتسييذ زل يي ة هيي  لخييا،ة اليي ء  الحظيي  لحليي لس للري ييريذ. وي  يينق نيي ع للسفاضييل للييش  حييي ث. و ييزلل للقيي ة ضيي  للب لييذ وي ظيي 

 ه الع لالخسريا . و فهرس للب لذ و زلح ض  للم  ل  لضتا  لسسبتال سط ح ج ي ة   نل جتربذ. 
 للصسانذ ولخبايرة 13-5-4-4

م/ث. وي ريغييي للسحقييق هيي  للقيي ة لل ازلييذ ضلييى  1,2م/ث و 2,4ي ريغييي هبييايرة للمييرضذ للقصيي   للميي  ل  ضلييى  
  ي ظف جهاز لالخسريا  ب كل ،و   ويبياير وفقياً ليعانهج زهي  يميس   إىل نتسيذ لالسيسبتال. ونحي  ي،ىن  ي ريغيي هبيايرة للب لذ. وي ريغي ي

 لةهاز ضلى يساس س   . 
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 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-5-4-5
ولحيي    سييت  إذل نييا  محييل لالحسكيياك لا،ىن للييش  حييي ث ض يي ل  فاضييل "+" بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ  

ابل ييكل هييا،ة هسف ييرة غيين اثبسييذ  يقييل ويبسييع ي  لخييا،ة يو م/ث. 1,2نسيي    ض يي  سييرضذ  445 يو م/ث 2,4نسيي    ض يي  سييرضذ  250جتييا ب 
 . "-"فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ  وإال للش  لخسعمل ب  

 يهثلذ لل سا ج 13-5-4-6

 ( ي) املادة  النتيجة 

 (5ملكم جني )للر ريذ  -
 (7ملكم جني )للر ريذ  -
- PBXN-8 

- PBXN-10 
 (80/20 ال ي نرتوط ل ي  )/يل ه س م -
 ( ب)  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )جاف(  +

يشنر خالف  مل ها س º 24-16  لخا ذ و، جذ حرل ة  30-10م/ث و ط بذ نمريسذ ق  ملا  2,4للريساانمل ض   سرضذ   سم حسازة (ي) 
 ذلك. 

  م/ث. 1,2م/ث و 2,4 سم حسازة للريساانمل ض   سرضذ  (ب) 
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 (ABL: جهاز اختبار االحتكاك )1-4-5-13الشكل 

 

 ضس ذ )ابء( ض لذ غن ،ول ة )يلف(

 ن لس )،لل( س  ل  )جسم(
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 (ABL:  فاصيل العجلة والسندان يف جهاز اختبار االحتكاك )2-4-5-13الشكل 

 

 للبس ذ ه الع لالخسريا  )ابء( سم   3,18سم وط ل   5,1ض لذ غن ،ول ة بقطر يقصى  )يلف(
   سم نح  يقصى 1,6 ×سم  5,7 ×سم  18س  ل   )جسم(
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 3وصف اختبار النوع )ج( من اجملموعة  13-6
 مئوية 75ºاختبار الثبات احلراري عند  ‘:1)ج(‘3االختبار  13-6-1
 هق هذ 13-6-1-1

 ض   إخضاضها لظروف حرل يذ هر فبذ.لالسسقرل  لحلرل   للتا،ة  لالخسريا  لقساسمسيف م ملشل ي 
 لةهاز ولخ ل، 13-6-1-2
 يسطلا لالخسريا  لةهاز للسايل: 13-6-1-2-1

فر  نهراب ي هزو، ب سا ل هت يذ وبس هسزلمل نهراب سذ صاه ة لالنف يا  ووسيا ل حتكيم حيرل   ه اسيريذ  )ي(
هئ ييييييذ. وي ريغيييييي ي  يكييييي   للفييييير  ه ظنتيييييا  حلييييييرل ة  2º   75لس ظيييييسم و مييييي سل لحليييييرل ة ض ييييي  ، جيييييذ 

 يو ن ع ه  لحلتايذ ه  زاي،ة للسميفني إذل  بطل ه ظم لحلرل ة؛ ) ره سسامل(
 هم؛ 40هم وزجاجذ ساضذ قطرملا  50هم ول  فاض   35قطرل  ن ب ب و  شفذ )ب(
 غ؛ 0,1  هسزل  لسح ي  وز  للبس ذ إىل يقرب  )ر(
  الث هز،وجامل حرل يذ وجهاز للسم سل؛ )،(
هيم  وسي ل،ات  هقاوهسيا   150هيم وط هليا  1   50ينري بسا  زجاجسسا  قاضهتيا هميطح  قطير لل لحي ة  )مل(

 نسل ابسكال(.  60اب  ) 0,6للضغط قا، ات  ضلى حتتل الغط ق  ل 
ي ريغي ي   ك   لخا،ة لخرجبسذ لخمسيف هذ ها،ة خاهلذ ذلمل خ لأل طريسبسذ وحرل يذ مما ليذ ري لأل لخيا،ة ه اليع  13-6-1-2-2

 لالخسريا .
 إجرلء لالخسريا  13-6-1-3

عند التعامل مع مادة جديدة، جيري عدد من اختبارات الفحص اليت  نطوي على  س ني عينرات صرغرية  13-6-1-3-1
وإذل نييا   ، للفبييل مليي  ضيي م حيي وث لنف ييا  ض يي   .سرراعة وذلررك الستكشرراث سررلوك املررادة 48س ملرردة 75ºاحلجررم عنررد درجررة حرررارة 

 إذل حي ث لنف يا  يهيا .3-3-1-6-13للفقرة  يو 2-3-1-6-13للفقرة  لسسيف لم نتسذ قلسلذ ه  لخا،ة  فس ريغي ل رياع لاجرلءلمل لخريني  
  ذلك يب  ي  لخا،ة غن همسقرة حرل ايً ب  جذ ال  متح ب قلها  وي ريغي  ص سفها ضلى يهنا ها،ة هسف رة غن همسقرة. لشسبال  فإ  يو
غرلهياً   ني ب و ي ز  و غطيى و  اليع   فير . يمييفَّ  للفير  إىل  50لالخسريا  ب و  يجهيزة:   اليع ضس يذ وزهنيا  13-6-1-3-2
75º حيييي ث لشيييسبال مل لنف يييا  ييهتيييا يسيييريق. وإذل يو إىل ي  حيييي ث لشيييسبال يو سييياضذ 48س و يييرتك للبس يييذ ض ييي  ، جيييذ حيييرل ة للفييير  خييي ة 
   إجيرلء لالخسرييا  ل يي ،حي وث حتليل  فس ريغييي  يو ني لليشليت  هثيل  صيياض  يئيرةلنف يا   ولكي  ظهير ،لسييل ضليى حي وث ببيل للسميييف يو

 ك   مل اك حاجذ  وال ي ل ضلى ض م للثريامل لحلرل    فب   ش ميك  لضسريا ملا اثبسذ ها  ظهر ضلى لخا،ة مل  . ولك  إذل3-3-1-6-13للفقرة  
 إىل إجرلء هزي  ه  لالخسريا لمل هلشل لراصسذ.

  1 000 ضييي  إذل نانيييت للكثافيييذ  قيييل 3سيييم 100غيييرلم )يو ح تهيييا  100رييييا  أبجهيييزة:   اليييع ضس يييذ وزهنيييا لالخس 13-6-1-3-3
  لانري بسني ض ي   2وم 1(   ينري بذ و  الع نف  للكتسذ ه  لخا،ة لخرجبسذ   لانري بذ لاخر . و ر  إ،خال لخز،وجسني لحلرل يسني م3ن /م

بهتا ه سصف ل  فاع لخ ل،. وإذل نانت لخز،وجسا  لحلرل يسا  غن خاهلسني ابل مريذ لكل ه  لخا،ة ه الع لالخسريا  ولخا،ة لخرجبسذ  وجا وال
يقاس لالخسالف   . و 1-1-6-13مل  هريني   لل كل   نتا  ولانري بسا  لخغطسسا    للفر   3  غت ي  خاهلني. و  الع لخز،وجذ لحلرل يذ م

س. 75ºسيياضذ ببيي  ي   صييل ، جييذ حييرل ة للبس ييذ ولخييا،ة لخرجبسييذ إىل  48 ، جييذ لحلييرل ة )إ  وجيي ( بييني ضس ييذ لالخسريييا  ولخييا،ة لخرجبسييذ خيي ة
 إذل نانت مل اك ،ال ل ضلى ح وث حتلل للبس ذ. ها ويالح"
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 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-6-1-4
إذل  "-"لنف ييا   وسييالريذ  يو إذل حيي ث لشييسبال "+" بسييع نسس ييذ لالخسريييا   للييش   يير  بيي و  يجهييزة  ه جريييذ  13-6-1-4-1

إذل سيي ل فييرق    يو لنف ييا  يو إذل حيي ث لشييسبال "+"حييي ث  غسيينلمل. و بسييع نسس ييذ لالخسريييا  للييش   يير  أبجهييزة ه جريييذ  مل ليي ح" ينيي 
لنف ييا  ولكيي  لييي ح" حيي وث  مييييفني ذليت يقييل ضييي   يو حييي ث لشيييسبال مل ينثييير. وإذل يو س3º، جييذ لحلييرل ة )ي   مييييفني ذليت( هقيي ل ل 

3º إذل نانت للبس ذ غن همسقرة حرل ايً. ها س  فإ  لاهر ق  حيسار إىل إجرلء لخسريا لمل و/يو  قسستامل إالافسذ لسح ي 
  وي ريغيي  صي سفها ضليى يهنيا قرة حيرل ايً   فإن  ي ريغي لضسريا  لخيا،ة غين هميس"+"إذل نانت نسس ذ لالخسريا  ه جريذ  13-6-1-4-2

 ها،ة هسف رة غن همسقرة وال يصمتح ب قلها.

 يهثلذ لل سا ج 13-6-1-5

 النتيجة  املشاهدات  املادة 
٪ يل ه سيييييي م 16٪ فييييي ق نليييييي  لمل لاه نسييييي م  70
 ٪ ها،ة  لبطذ 11,5٪ نا  سني و2,5و

)ها،ة حيافزة خبي ل لالحيرتلق(.  غين  ح ث  فاضل ينم ة للكا  سني
 حي ث حتلل نستاو  مل ل   للبس ذ ضلى للمطح  ولك 

- 

 - يشنر ال فق ل    للكسلذ (90/10 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ع )

 - ٪1فق ل    للكسلذ >  ٪22ملكم جني  هريلل ابخاء ب مريذ 

٪  و  يييييا ي 22،ي اهسيييييت ملالهيييييي )نرتوغلميييييري  
 ٪(3٪  ويل ه س م 8نرتوط ل ي  

 - يشنر ال فق ل    للكسلذ

 - ٪1فق ل    للكسلذ >  هسف ر نرتلمل يه نس م ووق ، سا ل

 - يشنر  لنسفاخ طفسف )حمستل( ال فق ل    للكسلذ )ي(هسف ر ض س 

 ين لع خمسلفذ. )ي( 
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 س  75: جهاز اختبار االستقرار احلراري عند 1-1-6-13الشكل 

 

 (3م - 1إىل هقساس لخلي ف لت )م )ابء( فر   ميفني )يلف(
 س ل،ات  )،لل( (3إىل هقساس لخلي ف لت )م )جسم(
 (1)م 1  قم لخز،وجذ لحلرل يذ  )ولو( ينري بسا  زجاجسسا  )ملاء(
 ه  للبس ذ 3سم  100 )حاء( (2)م 2  قم لخز،وجذ لحلرل يذ  )زل (
 ه  لخا،ة لخرجبسذ 3سم  100 )ناف( (3)م 3  قم لخز،وجذ لحلرل يذ  )ايء(
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 (SBAT) س75ºالثبات احلراري عند درجة  اختبار ‘:2(‘ج)3االختبار  13-6-2

 هق هذ 13-6-2-1
 هر فبذ.ض   إخضاضها لظروف حرل يذ لالسسقرل  لحلرل   للتا،ة  مسيف م ملشل لالخسريا  لقساسي 

 لةهاز ولخ ل، 13-6-2-2
 يسطلا لالخسريا  لةهاز للسايل: 13-6-2-2-1

هم.  100هم وط ل  25هم ،لخل ينري بذ ينع بقطر    100هم وط ل    13ينري بسا  زجاجسسا  للبس ذ بقطر   )ي(
وحتاط نل ينري بذ للبس ذ مبا،ة ضازلذ و  الع   لانري بذ للكرينة. وحيسط بكل ينري بذ نرينة ها،ة ضزل  زي  

 ه  ضزهلا لحلرل   ض  جمم للفر  لخب ين. وميك  إحكام س  ينري بذ للبس ذ خ ع  مريا للغازلمل؛
سييطذ سيييفاانمل نهراب سييذ حييىت نسلييذ هب نسييذ هسبيي ،ة لخ افييش وهبزولييذ ب ييكل جسيي  ميكيي   ميييفس ها ب ل )ب(

هسحكتاً ب  ب كل ه   ق  يو س ضلى لاقل. و ا ي  يك    ميفني للكسلذ ه، ساً 260º، جذ حرل ة 
س. وي ريغييي ي   سيي فر للكسلييذ لخميييف ذ 0,5º  لكييي بييسم لحلفيياظ ضلييى ، جييذ لحلييرل ة لخرغ بييذ   نطيياق 

اويل. وي ريغي ي  يك   قطر نل ه فش محايذ همسقلذ ه  للسميفني للزل     حالذ ف ل نظام للسحكم ل
 سم؛ 10سم وضتق   5  للكسلذ لخب نسذ 

  ابل ميييريذ للس ييييكسلذ للييي ل ،ة   للفقيييير ني )ي( ي ريغيييي ي  يكييي   للثابييييت لليييزه  هلريييي ط ، جييييذ لحليييرل ة   )ر(
غرلهيامل هي  هيا،ة خاهليذ  5  بسمييفني ،قا ق ضلى لاقل. وميك  حماب اثبيت لهلريي ط   10 و)ب(
هييييم  13للمييييلسك  (   ينري بييييذ للبس ييييذ )ينري بييييذ لالخسريييييا  بقطيييير  يو لال هس ييييا يو مييييلسكا لجملففييييذ)هثييييل لل
. و  اليع SBATيضليى هي  ، جيذ لحليرل ة للثابسيذ الخسرييا   يو س50ºهيم( حيىت ، جيذ حيرل ة  100 وط ل

ذنير  نتيا  للكريينة لخيزو،ة ببيزل ،لخليي وخيا جي )،لخل لاب بيذ SBATينري بذ للبس ذ لخميف ذ   جهاز 
سييابقاً(. فسييع، للبس ييذ حييىت  صييريح ضلييى ، جييذ حييرل ة للفيير  للثاب ييذ. وي  يياء للسعييي   ميي ل ، جييذ حييرل ة 

 للبس ذ. و ك   ، جذ لحلرل ة لخسضا لذ ذلمل شكل يسني وختضع للتبا،لذ للسالسذ:
)texp()TT()TT( aia −=−− 

 iT، جييذ حييرل ة للفيير  للثابسييذ  و aTجبسييذ للتييا،ة لراهلييذ و سغيين هييع للييزه   و، جييذ لحلييرل ة لخر  Tحسييت  
 للثابت للزه  لسضاؤل ، جذ لحلرل ة؛  للزه   و t، جذ لحلرل ة لخرجبسذ لاولسذ  و

للمييييلسك  (  مييييسيف م نترجيييع و  الييييع ييضيييياً    يو لال هس يييا يو هيييا،ة خاهلييييذ )هثيييل للمييييلسكا لجملففييييذ )،(
هم( هع   يكسلذ للبيزل  x100 25هم ،لخل ينري بذ ينع  x100 13ينري بسني زجاجسسني هبزولسني )ينري بذ 

  فمها لل  للبس ذ؛
هز،وجامل حرل يذ هع جهاز  م سل للريساانمل لسم سل ، جامل حرل ة لخا،ة لخرجبسذ وللبس ذ )للبس امل(  )مل(

 وجذ )هز،وجامل( حرل يذ لقساس ، جذ حرل ة للفر  وللسحكم هبا.إالافذ إىل هز،
 إجرلء لالخسريا  13-6-2-3
هيم  ييهتيا يقيل  ،لخيل إحي   ينريي ب   75هقي ل  مييأل لانري بيذ حيىت ل  فياع  يو ي الع مخ  غرلهيامل هي  للبس يذ 13-6-2-3-1

م إغييالق إحيي   ينرييي ب  للبس ييامل بس تييا حيكييم إغييالق لانري بييذ للثانسييذ حيكيي  وال للبس ييذ. و ييأل ينري بييذ للبس ييذ للثانسييذ ابلكتسييذ نفمييها هيي  للبس ييذ.
ب سييسلذ يخيير . وابل مييريذ انري بييذ للبس ييذ حمكتييذ لاغييالق   ثريييت لخز،وجييذ لحلرل يييذ ابةيي ل  لةييانيب انري بييذ للبس ييذ. وابنمييريذ  يو بميي ل،ة هل لريييذ

 إ،خاهلا   للبس ذ. يو انري بذانري بذ للبس ذ لخفس حذ  ميك   ثريست لخز،وجذ لحلرل يذ جبانا ل
هم لل   بزل بي و ملا  x 100 25بب  ذلك حتاط نل ه  ينري ب  للبس ذ ابخا،ة للبازلذ و  الع   لانري بذ للكرينة  13-6-2-3-2

ه جي ،ة   يحي  ه افيش لةهياز ييضياً غرلهيامل  5. و ا ي   كي   للبس يذ لخرجبسيذ للرييال  وزهنيا SBATض  لة  ل  لةانريسذ خ افش فر  لةهاز 
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SBAT  75وهبزولييذ بيي ف    ييكسلذ للبييزل لراصييذ ابلبس ييذ. و ميييف  للبس سييا  حييىت ، جييذ حييرل ة  ييرتلوح بيينيº77س وº س و ريقييى ضلييى ، جييذ
 ا،ة لخرجبسذ ط لل ه ة لالخسريا .ساضذ. و م ل ، جامل حرل ة للبس ذ ولخ 48لحلرل ة نفمها خ ة 

ببيي  لنسهيياء لالخسريييا   ميكيي  لحلصيي ل ضلييى بسيياانمل لخسريييا  إالييافسذ ضيي  طريييق زاي،ة ، جييذ حييرل ة لةهيياز ب ييكل  13-6-2-3-3
ذ ضيي  يي ل ضلسهيا لبسبيا، للبس ي  نتيا  خطيي لسح يي  لخ لصيفامل لحلرل ييذ للباهيذ للبس يذ )قسيياس خطي ط لنس يا  لحليرل ة وخطي ط لهسصياأل لحلييرل ة

 ، جذ حرل ة لخا،ة لخرجبسذ لراهلذ(.
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-6-2-4
إذل ظهيير ل  فيياع   ، جييذ حيرل ة للبس ييذ ل كتييذ لاغيالق وللبس ييذ غيين ل كتييذ  "+" بسيع نسس ييذ لالخسريييا  ه جرييذ  13-6-2-4-1

 ساضذ ي ن إىل  ميفني ذليت. 48س خالل فرتة لالخسريا  للريالغذ 1,5ºلاغالق ينع ه  
 صي سفها ضلييى يهنيا هييا،ة    وي ريغيي    فإني  ي ريغييي لضسرييا  لخييا،ة غين هميسقرة حييرل ايً "+" إذل نانيت نسس يذ لالخسريييا  ه جرييذ   13-6-2-4-2

 . هسف رة غن همسقرة وال يصمتح ب قلها 

 يهثلذ لل سا ج 13-6-2-5

 النتيجة  ار فاع درجة احلرارة  املادة 

 - س1,5ºيقل ه    لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل 

 - س1,5ºيقل ه   ملكم جني 

 - س1,5ºيقل ه    ال ي نرتوط ل ي  

 - س1,5ºيقل ه   همسيفلصذ    B رنسريذ  

 - س1,5ºيقل ه    ٪ نرتوغلسمري  40اب و، ال،خاين   ا ي للقاض ة   

 - س1,5ºيقل ه   اب و، لس ، 

 - س1,5ºيقل ه   سسسف امل للريا ي م 

 - س1,5ºيقل ه     ٪( 30-12 ٪  ها،ة  لبطذ 16-5٪  يل ه س م  70-60،لسر حمرك صا وخي )ف ق نل  لمل لاه نس م ) 

 + س 1,5ºينع ه   لل حاس   حفناز حيس   ضلى يسسسسلس  
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 SBAT: كتلة التس ني 1-2-6-13الشكل 

 

 سيفاانمل خرط شسذ )ابء( نسلذ هب نسذ )يلف(

 ه فش للبس ذ )،لل( يولين زجاجسذ )جسم(

 ضازل )ولو( وضاء زجاجي للبس ذ )ملاء(
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 SBAT: منف  اجلهاز 2-2-6-13الشكل 

 

 نسلذ هب نسذ )ابء( غطاء ضازل )يلف(
 يولين زجاجسذ )،لل( هز،وجذ حرل يذ )جسم(

 وضاء زجاجي للبس ذ )ولو( ه فش للبس ذ )ملاء(

 ضس ذ )حاء( ضازل )زل (
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 3وصف اختبار النوع )د( من اجملموعة  13-7
 اختبار االحرتاق على نطاق ضيق )د(:3االختبار  13-7-1

 مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي   ، للفبل خا،ة  برَّالت لل ا .ي 
 لةهاز ولخ ل، 13-7-1-1
 لخ ل، للصلريذ وللم ل ل 13-7-1-1-1

هييي   3سيييم 200غيييرلم هييي  ن يييا ة لر يييا و 100ليييزم  ييي فر ن يييا ة خ يييا نافسيييذ ه يييريبذ ابلكنوسيييني )حييي ليل ي 
للطريقيذ ابخي ل، للريطسئيذ لالحيرتلق  ييزل، مسيك  يسبليق فستياسيم. و  1,2سيم ومسكهيا  30سم وضرالها  30للكنوسني( لسك ي  طريقذ  قسقذ ط هلا 

سم. ويلزم ييضاً جهاز إشبال نهراب ي ون ب ه  للريالسسسك  قسق للمتك يكفي ح ت  السسسباب ها،ة لالخسريا  ويك     2,5للرقسقذ إىل  
 ه اسرياً للتا،ة.

 طريقذ ب يلذ )لخ ل، للصلريذ فقط( 13-7-1-1-2
سييم  وه اليي ضذ فيي ق سييطح غيين قابييل  30سييم   30وصييحسفذ هيي  و ق للكرلفييت يببا،ملييا  لييزم  يي فر نرونيي هرتي 

 لالشيييسبال. و ميييسيف م ضييي ة غرلهيييامل هييي  للرييييا و، لل ييياضم ضييي مي للييي خا  ووسيييسلذ إشيييبال ه اسيييريذ حميييريتا ملييي  ه صييي ف   طريقيييذ لالخسرييييا 
 . 1-1-7-13لل كل  و 
 إجرلء لالخسريا  13-7-1-2
 ا لذلخ ل، للصلريذ وللم 13-7-1-2-1

غرلهييامل هيي  لخييا،ة   نييي ب هيي  للريالسييسسك  وي الييع للكيي ب هرنيييزايً فيي ق طريقييذ  قسقييذ هيي  ن يييا ة  10 الييع   
غ وهير ني ببس يذ  10 لر ا لخ ريبذ ابلكنوسني و ر  إشبال ن ا ة لر ا جبهاز لاشبال للكهراب ي. و ر  لالخسريا  هر ني ببس يذ وزهنيا

 .يالح" ح وث لنف ا  مل ها غ 100وزهنا 
 طريقذ ب يلذ )لخ ل، للصلريذ فقط( 13-7-1-2-2

 الع ن هذ خمروطسذ ه  لخا،ة ف ق صحسفذ ه  و ق للكرلفت حبسيت يكي   ل  فياع للك هيذ همياوايً ل صيف للقطير     
هصي   إشيبال ه اسيا يميلط   ب لسيطذ  ض   للقاض ة. وحتاط ن هذ لخا،ة ه اليع لالخسرييا  ئيسط هي  للرييا و، ضي مي للي خا  و ير  إشيبال لريسط 

(. وي ييبل و ق للكرلفييت ب لسييطذ خييسط للريييا و،  1-1-7-13هيي  همييافذ هأه نييذ ضلييى نقطسييني هسقييابلسني  قبييا  ضلييى قطيير ولحيي  )لنظيير لل ييكل  
حيي وث  يالحيي"   مل  هييا   غ   100غ وهيير ني ببس ييذ وزهنييا    10ضيي مي لليي خا  وي قييل لللهييا إىل هييا،ة لالخسريييا . و يير  لالخسريييا  هيير ني ببس ييذ وزهنييا  

 لنف ا . 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 13-7-1-3

  امل  لحل ث بصرايً و م ل لل سس ذ ضلى يهنا ولح ة ه  للفئامل للثالث للسالسذ:ي 
   سبل؛ ال للبس ذ )ي(

 يو للبس ذ   سبل وحترتق؛ )ب(
 يو للبس ذ   ف ر. )ر(

لل قييت للييش  ي قضييي قريييل لالنف ييا  وذلييك لسيي فن هبل هييامل إالييافسذ. و بسييع  يو وميكيي   ميي سل هيي ة لالحييرتلق 
 ابل ييكل للييش  لخسييعمل بيي  هييا،ة هسف ييرة غيين همييسقرة  إذل حيي ث ي  لنف ييا  لبس ييامل لالخسريييا   و بسييع لخييا،ة "+"نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ 

 ."-"فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ  وإال
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 يهثلذ لل سا ج 13-7-1-4
 النتيجة  املشاهدات  املادة 

   السوائل

 - لحرتلق نرتوهسثا 

   ، طريقة بديلةاملواد الصلبة

 - لحرتلق ٪(8٪  ونرتوسلسل ز 92)نرتوغلمري   A،ي اهست ملالهي 

 - لحرتلق همح ق اب و، يس ،

 + لنف ا  يزي  للرصاأل

 + لنف ا  ف خس امل للز ريق
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 نطاق ضيق )للمواد الصلبة( : اختبار االحرتاق على  1-1-7-13الشكل 

 

 لخا،ة ه الع لالخسريا  )ابء( صحسفذ ه  و ق للكرلفت )يلف(
لاشيييييبال ب لسيييييطذ جهييييياز إشيييييبال وضييييي ة غرلهيييييامل هييييي   )جسم(

 للريا و، لل اضم ض مي لل خا  )ض    ن ني هسقابلني(
 خسط ه  للريا و، لل اضم ض مي لل خا  )،لل(
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  14القسم 
 4جمموعة االختبارات 

 مقدمة 14-1
لخا،ة لخبريأة  يو للملبذ لخبريأة يو  غن لخبريأة مل  للر، ضلى للم،لل "ملل للملبذ  4للغرا ه  جمت ضذ لالخسريا لمل   14-1-1

ل  فاع ، جذ لحلرل ة ول  فاع (. وللظروف لل  ق   ك   سا  ة خالل ضتلسذ لل قل   تل 2-10ه  لل كل    16يخطر ه  ي    قل " )لخربع  
 ، جذ للرط بذ لل مريسذ  ولخنفاا ، جذ لحلرل ة  ولالملسزلز  ولال  طام  وللمق ط. ون ضا لالخسريا  لللشل  يسبني إجرلؤ ا  ا:

 لخسريا  لسح ي  ه   للثريامل لحلرل   للتا،ة؛ )ي(:4ل  ع ل 
 لخسريا  لسح ي  لرطر لل اجم ض  للمق ط. )ب(:4ل  ع ل 

)ب( 4 يو )ي(4"نبيييم" إذل نانيييت نسس يييذ ي  هييي  لالخسرييييا ي   16 كييي   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل للييي ل ،   لخربيييع  14-1-2
 ."+" ه جريذ

 طرق االختبار 14-2
 قا تذ بطرق لالخسريا  لخمسيف هذ حالساً. 1-14سضت  لة ول ي 

 4طرق االختبار جملموعة االختبارات  :1-14اجلدول 
  هز لالخسريا   لسم لالخسريا   للقمم

 )ي(4 )ي(لخسريا  ه   للثريامل لحلرل   للملع غن لخبريأة وللملع لخبريأة 14-4-1

 ‘1)ب(‘4 )ي(لخسريا  إسقاط لانري بذ للف الذيذ للم ل ل 14-5-1

هييرتلً للمييلع غيين لخبريييأة وللمييلع لخبريييأة ولخيي ل،  12لخسريييا  لاسييقاط هيي  ل  فيياع  14-5-2
 )ي(لخبريأة

 ‘2)ب(‘4

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

 ظروث االختبار 14-3
جتر  لالخسريا لمل ضلى لخ ل، لخبريأة وللملبذ )للملع( لخبريأة ونشلك ضلى للميلبذ نفميها إذل نانيت هبي ة لل قيل  14-3-1

سييلبذ ه فيير،ة إذل نانييت للمييلبذ سييس قل ،و   بريئييذ.  يو )ي( ملييي يصييغر وحيي ة هبريييأة4،و   بريئييذ. ويقييل وحيي ة ح ييم هقري لييذ ل يي ع لالخسريييا  
‘ ضليى للميلع غين لخبرييأة وللميلع لخبرييأة 2)ب(‘4 ي ريغي ي   ر  لالخسرييا  نتا  س ل ل هس انمذ ‘ ضلى 1)ب(‘4وي ريغي ي   ر  لالخسريا  

 وضلى لخ ل، لخبريأة ئالف للم ل ل لخس انمذ.

 4وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  14-4
 اختبار مدى الثبات احلراري للسلع  ري املعبأة والسلع املعبأة )أ(:4االختبار  14-4-1
 هق هذ 14-4-1-1

مسيف م ملشل لالخسريا  لسقسسم ه   للثريامل لحلرل   للملع وللملع لخبريأة ل    بريضها لظروف ، جامل لحلرل ة ي 
إذل نانت لل ح ة ه الع لالخسريا  يخطر ه  ي    قل. ويقل وح ة ح يم هقري ليذ هليشل لالخسرييا  مليي يصيغر وحي ة  ها لخر فبذ وذلك لسح ي 
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إذل نانت للملبذ سس قل ،و   بريئذ. وبصفذ ضاهذ  فإن  ي ريغي لخسريا  للبري ة ابل كل للش  سسمسيف م ب  لل قل.   سلبذ غن هبريأة يو  هبريأة 
وإذل  بش  ذلك )بمريا نع ح تها ابل مريذ للفر   هثاًل(  فإن  ي ريغي ي   ميسيف م ضريي ة يصيغر مما ليذ حبسيت  يأل للبريي ة أبنيع ضي ، ممكي  

 ه  للملع.
 ،لةهاز ولخ ل 14-4-1-2

س.  2º      75 سطلا ملشل لالخسريا  فرانً جمهزلً مبروحذ ومبفساح الريط ، جذ لحلرل ة للتحافظذ ضلى ، جذ لحلرل ة ض ي  ي  
وسييسلذ مما لييذ للحتايييذ هيي  لال  فيياع للزل يي  ليي  جامل لحلييرل ة   حالييذ  بطييل هيي ظم   يو   وهيي  لخرغيي ب فسيي  ي  يكيي   للفيير  ه ظتييا  ل  جييذ لحلييرل ة 

 )للثره سسامل(. و ا ي  يك   للفر  جمهزلً مبز،وجذ حرل يذ هسصلذ جبهاز لسم سل ، جذ لحلرل ة لسم سل ي  زاي،ة   ، جذ حرل ة لخا،ة. لحلرل ة 
 إجرلء لالخسريا  14-4-1-3

ضلييى  يو ريبيياً للبس ييذ ه الييع لالخسريييا     الييع هز،وجييذ حرل يييذ إهييا ضلييى للغييالف لرييا جي للمييلبذ غيين لخبريييأة   
ا جي لملبذ  قع ابلقرب ه  هرنز للبري ة. و  صل لخز،وجذ لحلرل يذ جبهاز لسم سل ، جذ لحليرل ة. و  اليع لل حي ة لخيرل، لخسريا مليا للغالف لر

سيياضذ. وببيي  ذلييك يييرتك للفيير  لسييع، ويييسم  48س و صريقييى ض يي  ملييشل لل  جييذ خيي ة 75º)اباالييافذ إىل لخز،وجييذ لحلرل يييذ(   فيير  و  ميييفس   إىل 
 نضح. يو  لف يو  م ل ييذ ،ال ل ضلى وج ،  فاضل نتا  ذ ه  للفر  و فحص. و م ل ، جامل لحلرل ةإخرلر للبس 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 14-4-1-4
للميييلبذ )للميييلع( لخبرييييأة يخطييير هييي  ي    قيييل إذل حييي ث  يو و بسيييع للميييلبذ "+"بسيييع نسس يييذ لالخسرييييا  ه جرييييذ   

 يلي: مما للملبذ ي 
 رمل؛لنف  )ي(

 يو لشسبلت؛ )ب(
 س؛3ºيو ح ث ل  فاع   ، جذ حرل هتا يس اوز  )ر(
 للبري ة للسلف؛ يو يو  برا للغالف لرا جي للملبذ )،(
 ل   اح خطن  ي  إذل ش مل مل ها،ة هسف رة خا ر للملبذ )للملع(. يو يو ح ث نضح )مل(

 س.3º ر فع ، جذ لحلرل ة أبنثر ه   ومل  ك  مل اك آاث  خا جسذ مل إذل "-"و بسع لل سس ذ سالريذ  
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 يهثلذ لل سا ج 14-4-1-5
 السلعة موضع االختبار  النتيجة 

 ن لفن لسط لنسذ -
 جهاز نهراب ي لإلشبال لخسأخر -
 وسسلذ إشا ة ي ويذ -
 هسف رة سكذ ح ي  -
  بذ  وهانسذ -
 شبسلذ يها  -
 إشا ة هضسئذ -
 ذخنة يسلحذ صغنة -
 ،خا  بذ  -
 ق ريلذ ،خا  ي ويذ -
 ضلريذ ،خا  -
 إشا ة ،خانسذ  -

 4وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  14-5
 اختبار إسقاط األنبوبة الفوالذية للسوائل ‘:1)ب(‘4االختبار  14-5-1
 هق هذ 14-5-1-1

ينري بذ ف الذيذ هغلقذ ض   مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  للمل ك لالنف ا   لما ل ن ط هس ان  ه ال ع   ي 
 إسقاطها ه  ل  فاضامل خمسلفذ ضلى س  ل  ف الذ .

 لةهاز ولخ ل، 14-5-1-2
هيم )لنظير  500 هيم وط هليا 42هيم وقطرمليا لريا جي  A37 33)ريل  للقطر لل لخلي لألنري بذ للف الذيذ )ه  ن ع ي 

هيا لاضليى بغطياء هل ليا هي  لحل يي  للزملير وحيكيم إغيالق للغطياء (. و أل لانري بذ ابلما ل ه الع لالخسريا  ويغلق طرف1-1-5-14لل كل 
 هم وهثق ب حم  ايً وهم و، بم ل،ة بالسسسكسذ. 8ب ريط ه  للري لسسرتلفل  ول سلني. وي ج    للغطاء  قا للسبريئذ قطرل 

 إجرلء لالخسريا  14-5-1-3

يزيي  ضليى سياضذ ولحي ة   ير  مليز للميا ل خي ة  ال مبيا م ل ، جذ حرل ة للما ل ونثافس . وقريل بي ء لالخسرييا   
م. ويسضييت  لاجييرلء حت ييي   5م   نييل خطيي ة وذلييك حبيي  يقصييى قيي  ل  0,25 يي ل . ويييسم  غسيين ل  فيياع للمييق ط ضلييى خطيي لمل مبقيي ل   10

  يليييي  مميييا  ث للبس يييذ ي إذل نيييا  قييي  حييي  هيييا حيييي ث ض ييي ل لنف يييا . وييييسم إسيييقاط لانري بيييذ   لالجتيييال للريسيييي. ويمييي ل ال يقصيييى ل  فييياع
 يم ل لال  فاع لخ اظر: نتا

 لنف ا  هع  فست لانري بذ؛ )ي(
 يو  فاضل ي،،  إىل لنف ا  لانري بذ؛ )ب(
 يو ض م ح وث  فاضل هع  برا لانري بذ لسلف بمسط. )ر(
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 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 14-5-1-4
ويبسييع  "+"يقييل  فيإ  نسس ييذ لالخسرييا   بسييع ه جرييذ  يو م 5ذل حي ث لنف ييا  ببي  إسييقاط لانري بيذ هيي  ل  فياع إ 
 للما ل يخطر ه  ي  ي قل.
م  فييإ  نسس ييذ لالخسريييا   5وإذل حيي ث  فاضييل ه الييبي ،و  حيي وث لنف ييا  ببيي  إسييقاط لانري بييذ هيي  ل  فيياع  

  قر ل للملطذ لخيفسصذ. خا إذل  ريني ي  هالءهسها لل قل هأه نذ وفقاً  إال . غن ين  ي ريغي ض م لسسبتال ضري ة هب نسذ"-" بسع سالريذ 
  ويبسييع ينيي  "-"م  فييإ  نسس ييذ لالخسريييا   بسييع سييالريذ  5حييي ث  فاضييل ببيي  إسييقاط لانري بييذ هيي  ل  فيياع  مل وإذل 

 ل للما ل   ي  شكل ه  يشكال للبري لمل لخ اسريذ للم ل ل.ميك  نق

 يهثلذ لل سا ج 14-5-1-5

 السائل 

 درجة احلرارة 
(º )س 

ار فاع السقوط ال ي حيدث  
 النتيجة  عنده انفجار )م( 

 + 0,25>  15 نرتوغلمري 
 + 1,00 14 (78/21/1نرتوزو   ا ي بروبسل يهني ) 2نرتوغلمري / رايسسني/

 - 5,00<  15 نرتوهسثا 
 - 5,00<  13 اثين نرتلمل  ال ي ل سلني غلسك ل
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 : اختبار إسقاط األنبوبة الفوالذية للسوائل 1-1-5-14الشكل 

 

 غطاء هل لا ه  لحل ي  للزملر )ابء( إطالق بصهر للملك )يلف(
 هم( 4قاض ة ف الذيذ هلح هذ )مسك  )،لل( ينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ )جسم(
  0,15م ومسيييييييك    0,50م      1,0سييييييي  ل  فييييييي الذ  )  )ولو(  م  5,00إىل  0,25ل  فاع لاسقاط ه   )ملاء( 

 م( 
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 واملواد املعبأة مرتا  للسلع  ري املعبأة والسلع املعبأة 12اختبار اإلسقاط من ار فاع  ‘:2)ب( ‘4 االختبار 14-5-2
 هق هذ 14-5-2-1

لخيا،ة لخبرييأة  يو للميلبذ )للميلع( لخبرييأة يو إذل نانيت للبس يذ لخيفسيعة )للميلبذ غين لخبرييأة هيا  ، مليشل لالخسرييا حيي  
يقصيي  هيي  ملييشل  وال لنف ييا  ليي  شييأ . يو )خييالف للميي ل ل لخس انمييذ((  مييسطسع ي   قيياوم صيي هذ سييق ط حيير ،و  ي    ليي  خطيير حريييق

 حتل للص م.إذل نانت للبري ة سسس ها لالخسريا   ق ير
 لةهاز ولخ ل، 14-5-2-2
 سطح لال  طام 14-5-2-2-1

طح لال  طيام مليي  قاضي ة صييلريذ ذلمل سيطح انضييم إىل حي  هبقي ل. وقيي  يكي   ذلييك للميطح هييثاًل ضرييا ة ضيي  سي  
يقييل مسكيي   ال . و ر كييز بقيي ة ضلييى يسيياس خرسيياين200صييال،هتا مبقسيياس بري ييل ضيي    قييميقييل  وال هييم ضلييى لاقييل  75ل حييذ ف الذيييذ مسكهييا 

 يبا،ل ط ل وضرا للبس ذ ه الع لالخسريا  هرة ونصف ضلى لاقل. خا هم. وي ريغي ي  يك   ط ل وضرا للمطح هماوايً  600 ض 
 لاجهزة لاخر  14-5-2-2-2

غنملييا هيي  يجهييزة للسميي سل للريصيير  للسحقييق هيي  لجتييال لال  طييام  يو  ريغييي لسييسيف لم يجهييزة  ميي سل ف   غرلفسييذي 
ل هيذ للقا تيذ  جيرلء لالخسرييا  ي   ميسيف م يجهيزة   جسي  وه  لل سا ج. وض  ها يك   لجتال لال  طام ولح لً هي  للب لهيل لهلاهيذ  فإني  ميكي  ل

  ب ق لال   ل، بب  لال  طام. ويال  حت   لك لاجهزة ب  جذ نرينة ه  سرضذ للمق ط يال  ةبل لجتال لال  طام مل  لالجتال لخرغ ب فس . وي ريغي
 لخ ل، 14-5-2-2-3

لخ جي ،ة   ضريي ة للميلع قسي  لالخسرييا  بميلع  حاالمل هبس ذ  ميك  لالسسباالذ ض  ببل لاص اف لخسف رة   
خاهليذ. وي ريغييي ي  يكيي   هلييشل للميلع لراهلييذ نفيي  نسلييذ وح ييم للميلع لخسف ييرة لليي  حلييت حملهييا. وي ريغيي ييضيياً ي   كيي   للمييلع لخسف ييرة 

 ي ز ي  حتيل هيا،ة خاهليذ  ال رييأة  فإني ه ج ،ة   لخ الع للش  يك   ه  لخرجح ي   سأ ر فس  ابال  طام. وإذل نا  لالخسريا  يسبلق مبيا،ة هب
 حمل لخا،ة لخبريأة ه الع لالخسريا .

 إجرلء لالخسريا  14-5-2-3
هييرتلً  وملييي لخمييافذ بيييني ي،ىن نقطييذ هيي  للبس ييذ ه الييع لالخسرييييا   12مييقط للبس ييذ ه الييع لالخسريييا  هييي  ل  فيياع  ص  

 وألسررباب  تعلررق ابألمرران، ينبغرري االنتظررار لفرررتة مأمونررة بعررد االر طررام،  ررددها اجلهررة القائمررة ابالختبررار، حرر  ولررووسييطح لال  طييام. 
 إذل نا  ق  ح ث ي  لشسبال ها ه  لل قذ لسح ي  . وي ريغي بب  ذلك هباي ذ للبس ذ مبزي انفجار مرئي أو حيدث عند االر طام اشتعال مل
لنف يا  هيثاًل(. غين  يو يقيع قرييل ذليك حي ث حاسيم )نحرييق مل ها للملبذ لخبريأة  ال ذ لخسريا لمل إسقاط يو لنف ا . وجتر  ضلى لخا،ة يو

 ييامل لمل. وي ريغييي ي    ييتل لل سييا ج هييرة ولحيي ة. وي ريغييي ي    ييتل للريسيياانمل لخميي لذ وصييف للبرييي ة ولخ إال  مييقط ال ي  نييل وحيي ة خمسييعة
إذل نيا  قي   هيا لخم لذ للص   ولا،لذ للريصريذ وللمتبسذ لخم لذ لالشسبال وزه  ح و   )إ  نا  ق  ح ث( وبسا  شي ة لل سيا ج بس اليسح

يييي، ر    ال لحيييرتلق شييياهل. وي ريغيييي  مييي سل واليييع لل حييي ة لخيفسيييعة ض ييي  لال  طيييام. وميكييي   مييي سل  يييزق للبريييي ة ولك ييي  يو حييي ث لنف يييا 
 لالسس سار.

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 14-5-2-4
للمييلبذ )للمييلع( لخبريييأة يخطيير هيي  ي    قييل إذل نييسج ضيي  للصيي م  يو ولخييا،ة "+"بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ   

لنف يا     يو حيي ث حرييق مل إذل "-"لريذ يبسع نسس ذ ه جريذ. و بسع لل سس ذ سيا ال غالف للملبذ وح ل يو لنف ا . و زق للبري ة يو حريق
 ي  ضتلسذ ه  ضتلسامل لاسقاط للثالث.
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 يهثلذ لل سا ج 14-5-2-5

 النتيجة  املشاهدات  عدد عمليات اإلسقاط  السلعة )السلع(  أو  املادة
 - ال ي ج   فاضل 3 خرط شذ هقص نابالمل  ضلريذ هب نسذ حتس   ضلى جهازي 

 - ال ي ج   فاضل 3 ن (  27,2نريم لذ  ف ن صا )
 - ال ي ج   فاضل 3 ن (  36,2هم ) 7,11بقطر  CBI،لفع صلا 

جييييزء )هيييي  قشيفييييذ( حيسيييي   ضلييييى جمت ضييييذ هف يييير ونريميييي لذ  ف يييين 
 وصتام

 + لشسبال 1

 - ال ي ج   فاضل 3 ن (  22,7،ي اهست ن ا،   ملالهي )
 - ال ي ج   فاضل 3 ن (  22,7٪ )40،ي اهست ن ا،   ب مريذ 
 - ال ي ج   فاضل 3 ن (  22,7٪ )60،ي اهست بمسط ب مريذ 

 - ال ي ج   فاضل 3 ن (  22,7٪ )50،ي اهست حفر بمسط ب مريذ 
 - ال ي ج   فاضل 3 ن    حاويذ يل ه س م  61,7ه ل  غاز ،لفع  لل ز  للصا  

جهييازلً نييل ه هييا      20جهيياز نمييف  ضلريييذ خ ييريسذ حتسيي   ضلييى  
 ضري ة همسقلذ 

 - ال ي ج   فاضل 3
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  15القسم 
 5جمموعة االختبارات 

 مقدمة 15-1
لإلجابيييذ ضليييى للمييي،لل "مليييل مليييي هيييا،ة هسف يييرة ض مييييذ  5 ميييسيف م نسيييا ج  ال يييذ ينييي لع هييي  لخسرييييا لمل لجملت ضيييذ  15-1-1

 (. وين لع لالخسريا لمل ملي:3-10ه  لل كل  21لحلماسسذ للغايذ و  ط   ضلى خطر لالنف ا  لل اهل " )لخربع 
 لخسريا  ص م لسح ي  حماسسذ لخا،ة  فز هسكانسكي ش ي ؛ )ي(:5لل  ع 
 النسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا ؛ولخسريا لمل حرل يذ لسح ي  هسل لخا،ة ل )ب(:5لل  ع 
حلريييق   إذل نانييت لخييا،ة   ف يير  إذل نانييت نتساهتييا نرييينة  ض يي   برالييها هييا ولخسريييا  لسح ييي  )ر(:5لل  ع 

 نرين.
  ي  لخسريييا  هيي  ينييي لع  "+""ال" إذل نانييت لل سس ييذ ه جريييذ  21 كيي   لاجابييذ ضلييى للميي،لل لليي ل ،   لخربيييع  15-1-2

 ب  وي  جتساز لخسريا لً ه  نل ن ع. ال 5-1لالخسريا لمل للثال ذ؛ ي  ي  ييذ ها،ة هرشحذ لإل، لر   شبريذ لخيفاطر 

 طرق االختبار 15-2
 قا تذ بطرق لالخسريا  لخمسيف هذ حالساً. 1-15سضت  لة ول ي 

 5طرق االختبار جملموعة االختبارات  :1-15اجلدول 
 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 )ي(5 )ي(لخسريا  للكريم لذ لسح ي  لحلماسسذ لص هذ للسف ن 15-4-1

 ‘1)ب(‘5 لالخسريا  للفرنمي -لخسريا  لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا   15-5-1
 ‘2)ب(‘5 )ي(لخسريا  لل الايمل لخسح ة لاهريكسذ -لالنف ا  لخسريا  لالنسقال ه  لالحرتلق إىل  15-5-2
 ‘3)ب(‘5 لخسريا  لالنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا  15-5-3

 )ر(5 )ي(5-1لخسريا  لحلريق لرا جي ل بريذ لخيفاطر  15-6-1

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 
 ي ريغي إجرلء لخسريا  ه  نل ن ع ه  ين لع لالخسريا لمل. 

 االختبارظروث  15-3
)ب(  فتيي  للضيييرو   حت ييي  للكثافيييذ. 5)ي( و5نظييرلً إىل ي  نثافييذ لخيييا،ة هلييا أت ييين ملييام ضليييى نسييا ج لالخسرييييا ي   15-3-1

 وي ريغي ي   م ل ،ل تاً نسلذ للبس ذ ونثافسها.
قي   غيين  يكي  هيي  ل ستيل ي   سبييرا لخيا،ة لظييروف مل هييا ي ريغيي ي  جتيير  لالخسرييا لمل ض يي  ، جيذ حييرل ة للغرفيذ 15-3-2

 حالسها للفسزاي سذ ونثافسها.
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 5وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  15-4
 اختبار الكبسولة لتحديد احلساسية لصدمة التفجري )أ(:5االختبار  15-4-1
 هق هذ 15-4-1-1

 مسيف م لخسريا  للص م ملشل لسح ي  حماسسذ ها،ة  فز هسكانسكي ش ي .ي 
 لةهاز ولخ ل، 15-4-1-2

  ومليي  يسييألف 2-1-4-15و 1-1-4-15ةهيياز للييالزم الخسريييا  لحلماسييسذ لصيي م للسف يين هريييني   لل ييكلني ل 
هيم. ولانري بيذ هغلقيذ  1,5 يزيي  مسيك جي ل ملا ضي  وال هم ضلى لاقل 160هم ضلى لاقل وط هلا  80ه  ينري بذ ه  لل  ق لخق   يريل  قطرملا 

قل للبس ذ فقط. ويسم   لس  ل فز لخسكانسكي لل  ي  ب لسطذ هف ر هبسا   )لنظر للسشيسل ه  هنايسها للمفلى بغ اء  كفي هسانس  لسحتل  
( يسم إ،خال  ض    يس حم   لخسف ر ،لخل لانري بذ إىل ضتق يبا،ل ط ل . وي ج  حتيت لانري بيذ شيامل  يسيألف هي  صيفسحذ ف الذييذ هرببيذ 1

هيم )لنظير  3,5هم ومسك جي ل ملا  100هم وقطرملا لل لخلي  50ذيذ ل  فاضها هم  ه ال ضذ ف ق حلقذ ف ال 160هم وط ل اللبها  1مسكها 
هييم  102هييم وط هلييا  51 مييسبتل نرييي يل هلييشل للصييفسحذ يسييط لنذ هيي  للرصيياأل للبييا،  )للطيير ( قطرملييا  (؛ وميكيي  ي 1-1-4-15لل ييكل 

 هم. 152هم وط ل اللبها  25(. وي الع لةهاز ف ق صفسحذ ف الذيذ هرببذ لل كل مسكها 2-1-4-15 )لنظر لل كل
 إجرلء لالخسريا  15-4-1-3

بريأ لخا،ة ه الع لالخسريا  ،لخل ينري بذ ضلى  الث ،فبامل هسماويذ. وابل مريذ للت ل، لحلريسريسذ لحليرة لالنميساب    
لخيي ل، لهلالهسييذ فسبريييأ بب ايييذ لسفييا،   كيي   فرلغييامل..  يهييا هييم ببيي  والييع نييل ،فبييذ. 50 يي هج للبس ييذ بييرتك لانري بييذ لسمييقط  يسييساً هيي  ل  فيياع 

هم   مسيف م لررط شذ لاصلسذ. وإذل نانت لررلطسا لاصلسذ نرينة  80وابل مريذ ررلطسا لخسف رلمل للبالسذ للكثافذ لل  يزي  قطرملا ضلى 
هثل ملشل لحلاالمل  ييسم  و  هم ولسسيف له    لالخسريا . 160ل ط ل  ض  يق ال  صلح لالخسريا   فستك  قص جزء ه  لررط شذ ال حبست

لخسف يرلمل للي  ميكي  ي   ير ريط حماسيسسها ب  جييذ  يهيا  سيأ ر فسي  لخيا،ة يبتلسييذ قيص لررط شيذ. مل إ،خيال لخف ير   طيرف لررط شيذ لليش 
س قرييييل لالخسريييييا . وابل مييييريذ للتسف ييييرلمل 30ºو 28سيييياضذ   ، جيييذ حييييرل ة  ييييرتلوح بييييني  30 قييييل ضيييي   ال لحليييرل ة  فإنيييي   ييييا ي  ختييييز  خييي ة

   يييا ي  ختضيييع قرييييل لالخسرييييا  لييي و ة لحليييرل ة وللييي  ميكييي  ي  ختضيييع لييي  جامل حيييرل ة ضالسيييذضليييى نيييرتلمل لاه نسييي م لحلريسريسيييذ   حتسييي   للييي 
فسحذ لل امل ة وللقاض ة للف الذيذ وييسم إ،خيال لخف ير س. و  الع لانري بذ ف ق للص 25ºس  40ºس  25ºس  40ºس 25º للسالسذ

 لخبسييا   ض يي   يس حميي   لخسف يير. وببيي  ذلييك ي ييبل لخف يير هيي  هكييا  آهيي  و فحييص للصييفسحذ لل ييامل ة. و يير  لالخسريييا   ييالث هييرلمل
 حي ث لنف ا . مل ها
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 15-4-1-4

 يلي: مما إذل ح ث   ييذ جتربذ ي  5-1ي ريغي  ص سف لخا،ة   شبريذ لخيفاطر  وال "+"بسع لل سس ذ ه جريذ   
ولنريبيييار  -حييي وث  قيييا فسهيييا )ي   ؤييييذ الييي ء هييي  خيييالل للصيييفسحذ(  يو  يييزق للصيييفسحذ لل يييامل ة )ي(

لخيييا،ة لصييي هذ يييي ل ضليييى حماسيييسذ  ال  براليييها للثييي  يو حييي وث شيييروخ فسهيييا يو للصيييفسحذ لل يييامل ة
 للسف ن؛

 ينثر. يو هم 3,2يو لنضغاط هرنز لاسط لنذ لخص  ضذ ه  للرصاأل ه  ط هلا لاصلي مبق ل   )ب(
 ."-"وإذل ح ث خالف ذلك  فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ  
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 يهثلذ لل سا ج 15-4-1-5

 النتيجة مالحظات (3الكثافة )كغم/م املادة

 -   لحلالذ لاصلسذ 900-840 لل ق ،نرتلمل لاه نس م )حريسريامل( + زيت  

 + ،و ات  ل  جذ لحلرل ة 760-750 نرتلمل لاه نس م )حريسريامل( + زيت لل ق ،

نرتلمل لاه نس م +  ال ي نرتوط ل ي  + ها،ة قابلذ 
 لالحرتلق

 +   لحلالذ لاصلسذ 1 1-070 030

نرتلمل لاه نس م )حريسريامل( +   ا ي نرتوط ل ي  )ضلى 
 للمطح(

 -   لحلالذ لاصلسذ 820-830

نرتلمل لاه نس م )حريسريامل( +   ا ي نرتوط ل ي  )ضلى 
 للمطح(

 + هئ يذ40ºساضذ ض    30 800-830

نرتلمل لاه نس م +   ا ي نرتوط ل ي  + ها،ة قابلذ 
 لالحرتلق

 - لاصلسذ  لحلالذ   1 970-030

نرتلمل لاه نس م +   ا ي نرتوط ل ي  + ها،ة قابلذ 
 لالحرتلق

 +   لحلالذ لاصلسذ 780-960

 -   لحلالذ لاصلسذ 950-840 نرتلمل لاه نس م + ها،ة قابلذ لالحرتلق

 +   لحلالذ لاصلسذ 840-620 نرتلمل لاه نس م + ها،ة قابلذ لالحرتلق

نرتلمل قل يذ + نرتلمل ض صر ي الي نرتلمل لاه نس م + 
 قل   + يل ه س م + هاء + ها،ة قابلذ لالحرتلق

 -   لحلالذ لاصلسذ 1 1-450 300

نرتلمل لاه نس م + نرتلمل قل يذ + نرتلمل ض صر ي الي 
 قل   + يل ه س م + هاء + ها،ة قابلذ لالحرتلق

 +   لحلالذ لاصلسذ 1 1-220 130

نرتلمل لاه نس م + نرتلمل قل يذ + نرتلمل +  ال ي 
 نرتوط ل ي  + يل ه س م + هاء + ها،ة قابلذ لالحرتلق

 -   لحلالذ لاصلسذ 1 500

نرتلمل لاه نس م + نرتلمل قل يذ + نرتلمل +  ال ي 
 + يل ه س م + هاء + ها،ة قابلذ لالحرتلق نرتوط ل ي 

 +   لحلالذ لاصلسذ 1 1-220 130

 -     (  حريسريامل 90/10نرتلمل لاه نس م/هسثان ل )

 +     ( 87/13نرتلمل لاه نس م/نرتوهسثا  ) 

 -     (  حريسريامل94/6نرتلمل لاه نس م/زيت لل ق ، )

 +     هسكرو  200(  94/6نرتلمل لاه نس م/زيت لل ق ، )

 +      ال ي نرتوط ل ي   حريسيب
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 : اختبار الكبسولة لتحديد احلساسية لصدمة التفجري )ابست دام صفيحة شاهدة فوالذية( 1-1-4-15الشكل 

 

 ه  للكر    ينري بذ )ابء( هف ر )يلف(
 صفسحذ شامل ة ه  ف الذ لان اءلمل للبا،  )،لل(  لخا،ة ه الع لالخسريا  )جسم(

   حلقذ ف الذيذ )ملاء(
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 الرصاد(  من )ابست دام أسطوانة شاهدة مصنوعة : اختبار الكبسولة لتحديد احلساسية لصدمة التفجري 2-1-4-15الشكل 

 
 ينري بذ ه  للكر    )ابء( هف ر )يلف(
 يسط لنذ هص  ضذ ه  للرصاأل )،لل(  ضس ذ ه  لخا،ة لخسف رة )جسم(

 نسلذ خ ريسذ )ولو( صفسحذ ف الذيذ )ملاء(
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 5وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  15-5
 االختبار الفرنسي -اختبار االنتقال من االحرتاق إىل االنفجار  ‘:1)ب(‘5االختبار  15-5-1
 هق هذ 15-5-1-1

 مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  هسل لخا،ة إىل للسح ل ه  لالحرتلق إىل لالنف ا .ي 
 ولخ ل،لةهاز  15-5-1-2

 4,05ج ل ملا  هم ومسك 40,2قطرملا لل لخلي  (A37)سك   لةهاز ه  ينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ ه  لل  ع ي 
.  غليق لانري بيذ ب لسيطذ 1-1-5-15 ملي  هرييني   لل يكل ونتيا هسغاابسكال. 74,5هم. و ريل  لخقاوهذ للمان ذ لألنري بذ  1 200هم وط هلا 

هيم. وييسم  30غطاءي  هل لريني وي الع همريا  لرص  سرضذ ه جذ للص هذ. و  الع لانري بذ يفقساً ف ق صيفسحذ شيامل ة هي  للرصياأل مسكهيا 
 هم وه ج ، ض   يح  طر  لانري بذ. 15هم وط ل   0,4( قطرل 80/20إشبال لخا،ة ب لسطذ سلك ساخ  ه  لل سكل وللكروم )

 إجرلء لالخسريا  15-5-1-3
بريييأ لخييا،ة ه الييع لالخسريييا    لانري بييذ و يي هج ابلضييغط للسيي و . وي ريغييي  ميي سل ، جييذ حييرل ة لخييا،ة ونثافسهييا   

يهرين خ ة  الث ،قا ق  نح  يقصى  لسميفني سيلك لاشيبال وإشيبال لخيا،ة. و ير   8وحمس لملا ه  لخاء. ويمسيف م  سا  بق ة  صل حىت 
  سيرضذ  يو يس لى   لنضيغاط للصيفسحذ لل يامل ة هي  للرصياأل نتا  حي ث لنسقال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا  مل ها لالخسريا   الث هرلمل

 لالنس ا  لخقسمذ.
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 15-5-1-4

ييييذ إذل حيي ث لنف ييا     5-1وي ريغييي ي   صيي ف لخييا،ة   شييبريذ لخيفيياطر  "+"بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ   
 يلي: ها جتربذ. وميك   قسسم ،ال ل ح وث لنف ا  ض  طريق

 ي   ضغط للصفسحذ لل امل ة لخص  ضذ ه  للرصاأل بطريقذ   ل ضلى ح وث لنف ا ؛ )ي(
وي   ك   سرضذ لالنس ا  لخقسمذ ينع ه  سرضذ للص مل   لخيا،ة واثبسيذ   جيزء لانري بيذ للريبسي  ضي   )ب(

 اب،ئ لالنف ا .
  ضيغط  مل إذل "-"ل ط ل لانري بذ قريل لالنف ا  وسرضذ لالنف ا . و بسع نسس ذ لالخسريا  سيالريذ وي ريغي  م س 

 للصفسحذ لل امل ة ونانت سرضذ لالنس ا   ض   قساسها  يقل ه  سرضذ للص مل   لخا،ة.
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 يهثلذ لل سا ج 15-5-1-5

 النتيجة 

 الكثافة 
 املادة  ( 3)كغم/م

٪ هييي ل، 15٪ يل ه سييي م  و15٪ يهيييالح ه،نمييي ة  و62,5ابال ه سييي م )مليييالم هبييياد  1 360 -
 يخر  قابلذ لالحرتلق(

هيييم  ونمييريذ للزييييت    0,85نييرتلمل لاه س م/زيييت لل قييي ، )ح ييم نيييرتلمل لاه نسيي م  860 -
 ٪(15نرتلمل لاه نس م 

نيييرتلمل ٪ 48٪ نرتوغلميييري /اثين نيييرتلمل ل سليييني غلسكييي ل  و40،ي اهسيييت ) -مليييالم  1 450 +
 ٪ يل ه س م  ونرتوسلسل ز(8يه نس م  و

 (Guhr))٪ غ   40٪ نرتوغلمري   و60) (Guhr)غ    -،ي اهست  820 +
 هالط هسف ر هص  َّط.  1 570 -
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 االختبار الفرنسي  -: اختبار االنتقال من االحرتاق إىل االنفجار  1-1-5-15الشكل 

 

 لخا،ة ه الع لالخسريا  )ابء( غطاءل  هل لريا  ه  لحل ي  للزملر )يلف(
 همريا  سرضذ )،لل( سلك إشبال )جسم(
 صفسحذ شامل ة هص  ضذ ه  للرصاأل )ولو( ينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ )ملاء(
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 املتحدة األمريكية اختبار الوالايت -اختبار التحول من االحرتاق إىل االنفجار  ‘:2)ب(‘5االختبار  15-5-2
 هق هذ 15-5-2-1

 للسح ل ه  لالحرتلق إىل لالنف ا . ها مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  هسل ها،ةي 
 لةهاز ولخ ل، 15-5-2-2

 رنسا لةهاز لخمسيف م   لالخسريا . و بريأ ضس يذ لخيا،ة ه اليع لالخسرييا    ينري بيذ  1-2-5-15 الح لل كل ي 
 7,6هيم ومسيك جي ل ملا  74هيم وقطرمليا للي لخلي  457ط هليا  "80إنيا )ب صيذ( جي ول  3ه  ني ع " (A53 Grade B)ه  للف الذ للكرب ين 

ابوني "   حيني يصميي  للطيرف لآلخير بصيفسحذ شييامل ة  3 000هيم ويمي  يحي  طرفسهيا بغطيياء هي  للفي الذ لخطيروق هي  لل يي ع لليش  يسحتيل "
غ  5,0هيم  لحيم   لانري بيذ. وي جي    هرنيز وضياء لالخسرييا  هص يبل يسكي   هي   8سم ومسكهيا  13هرببذ ه  للصلا للطر  ط ل اللبها 

 0,297  قطير  ق بي  50  قمل ٪ ه  غراب100مير ب مريذ  وال هم  0,84  قطر  ق ب  20  قم٪ ه  غرابل 100ه  للريا و، لاس ، )مير ب مريذ 
هييم  0,54هييم هصيي  ع هي  يسييسسامل )خييالمل( للمييسل ل ز بمييتك  64هييم وط ليي   21هيم(. و سكيي   جمت ضييذ لخ ييبل هيي  وضيياء يسيط لين قطييرل 

زنذ سم للت بل  1,6ويثريت بطريقسني ه  شرل ط خالمل )يسسسامل( للمسل ل ز لخق لة ئس ط ه  لل ايل  . ويريل  ط ل نريم لذ لخ بل ح ليل 
 0,30 هيم وقطيرل 25غ. وحتس   نريم لذ لخ بل ضلى ين  طذ صغنة ه  سلك هقاوهذ نهراب سذ ه  سريسكذ ه  لل سكيل وللكيروم ط لي   5,0

يوم. وملشل لان  طذ هثريسذ بملكني ه صلني هبزولني ه  لل حاس لخقص   )لخضاف إلس  للقص ير(  وملشل  للملكا   0,343هم وهقاوهس   
 ه  خالل  قريني صغني  ه  ج ل  لانري بذ ويبزال  برل  ج لايري نمي. لخ صال  مير ل 

 إجرلء لالخسريا  15-5-2-3
 ييبل )ببيي  لخسيم  يييسم إ،خيال  23بي  ي    الييع للبس يذ  وملييي   ، جييذ حيرل ة للغرفييذ    لانري بيذ حييىت ل  فيياع ب 

 رير سلكي للس صسل ه  خالل  قريني صغني    ج ل  لانري بذ( إىل هرنز لانري بذ و شب للملكا  لسصريحا ه ي و،ي  مث يبيزل للميلكا  
بيييرل  ج لايري نميييي. و ضييياف ببييي  ذليييك بقسيييذ للبس يييذ ويثرييييت للغطييياء للبلييي   لخل ليييا. وابل ميييريذ للبس يييامل لهلالهسيييذ    اليييع لخيييا،ة   لانري بيييذ 

بسكيرل  ثافسها للطريسبسذ لل    ح  هبا ق   لاهكا . وابل مريذ للبس امل لحلريسريسذ    الع لخا،ة   لانري بذ ابلكثافذ لل  ييسم لحلصي ل ضلسهيا بك
 20يهرين ه  حم ل نهراب ي جه ل  15 بل بسسا  ق  ل لخطرق لانري بذ برقذ ضلى سطح صلا. و  الع لانري بذ   والع  يسي ويسم إشبال 

 حي ث لالشسبال ه  لالحرتلق إىل لالنف ا  قريل ذلك. مل ها . وجتر   الث لخسريا لمل ضلى نل ضس ذف لت
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 15-5-2-4

 إذل ح ث  قا   للصفسحذ لل امل ة. وإذل 5-1 ص ف لخا،ة   شبريذ لخيفاطر   وال  "+"بسع لل سس ذ ه جريذ    
 ."-"ل امل ة  فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ حي ث  قا   للصفسحذ ل مل
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 يهثلذ لل سا ج 15-5-2-5

 النتيجة 

 الكثافة الظاهرية 
 املادة  ( 3)كغ/م

 (94/6نرتلمل لاه نس م/زيت لل ق ، ) 795 -
 )ي(هسكرو ( 200ف ق نل  لمل لاه نس م ) 1 145 -
إالافامل ه يففضذ للكثافذ قابلذ ضاهل  ف ن هك   ه  نرتلمل لاه نس م وزيت لل ق ، )هع  793 +

 لالحرتلق(
 ضاهل  ف ن ضلى شكل همسحلا )حممَّ  بريال انمل ،قسقذ( 1 166 -
 ضاهل  ف ن ضلى شكل همسحلا )حممَّ  ب رتوسسل ل ز( 1 269 -
 ضاهل  ف ن ضلى شكل همسحلا )حممَّ  بزيت( 1 339 -
 )ي(،ي اهست نرتوغلمري  900 +
 )ي( ٪( 25 لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل )هريلل ابخاء ب مريذ  1 033 +

 . 5-1 مسيف م اغرلا لخبايرة ولس  اغرلا للسص سف   شبريذ لخيفاطر  )ي( 
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 اختبار الوالايت املتحدة األمريكية -: اختبار التحول من االحرتاق إىل االنفجار  1-2-5-15الشكل 

 

 )يلف( للصلا لخطروقغطاء ه   )ابء( ينري بذ ف الذيذ
 )جسم(  بللخسلكا   صسل  )،لل( ضزل حمكم

 )ملاء(  بللخجمت ضذ  )ولو( صفسحذ شامل ة
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 ‘: اختبار التحول من االحرتاق إىل االنفجار3)ب(‘5االختبار  15-5-3
 هق هذ 15-5-3-1

 لالنف ا .للسح ل ه  لالحرتلق إىل  ها مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  هسل ها،ةي 
 لةهاز ولخ ل، 15-5-3-2

 لالخسريييييا لمل لخقا نييييذ لسح ييييي  لخسييييل للسحيييي ل هيييي  لالحييييرتلق إىل لالنف ييييا   مييييسيف م يانبسييييا ف الذيييييذ قطرملييييا     
(. وييسم  1-3-5-15هسغاابسيكال )لنظير لل يكل    130هم. وهقاوهذ لانري بذ للكمير مليي    1 000هم وط هلا   10هم ومسك ج ل ملا  40 لل لخلي 

ابللحييام.   يو   همييتا  هل لييا   يو   بطريقييذ  ثريسييت يخيير   نميياق هل لييا  يو   إغييالق يحيي  طيير  لانري بييذ  حكييام ب لسييطذ سيي ل،ة هب نسييذ هل لريييذ 
هيييم هيي  للمييي ل،ة  جلرييييذ هل لرييييذ    100 قيييل قييي ة إغييالق لانري بيييذ ضييي  هقاوهييذ لانري بيييذ للكمييير. و ثريييت   جييي ل  لانري بيييذ  ضلييى ببييي    يال   وي ريغييي 

 بل للش  حيس   ضلى اب و، يس ،  ص ع ه  للصلا للطر . ويرنا   للغالف هف ر نهراب ي. و قاس ه صِنلسذ للغالف  لخ ذ للتص بل. ويغلف 
و غلييق فسحييذ    (SGP No 1)غ هيي  للريييا و، لاسيي ،    0,01      3هقسيياس لخقاوهييذ )يوهييرت(  وببيي  ذلييك يبريييأ   للغييالف   يو   ب لسييطذ جهيياز لخسريييا  

   للريالسسسك. للغالف  حكام ب لسطذ شريط ه 
 إجرلء لالخسريا  15-5-3-3

بريأ ضس ذ لخا،ة ه الع لالخسريا    لانري بذ بكثافسها لخبسا،ة للكتسامل للكرينة. ويسم إ،خال إح   هناي  حريل   
هيم  مث  غليق لانري بيذ  100 غ/م   للبس ذ هي  للطيرف لخفسي ح لألنري بيذ وذليك خميافذ 12م و ريل  نثافسهالط لسذ  10للسف ن للش  يريل  ط ل  

لل هايذ لاخر  حلرييل للسف ين   يها ريالسسسك. و  الع لانري بذ لخبريأة   والع يفقي ف ق صفسحذ ه  للصلا. حكام ب لسطذ شريط ه  لل
 بل لخ(. ويثريت 1-3-5-15هم )لل كل    3هم و  2هم ويرتلوح مسكها بني    50هم وضرالها    200فإهنا   صل بصفسحذ ه  لال ه س م ط هلا  

نظافييذ للل لييا  مث يص صييل ئييط لاشييبال ويرييي ي إشييبال لخييا،ة ه الييع لالخسريييا . وببيي  لاشييبال    لانري بييذ مبميياهن هل لريييذ  هييع للسأنيي  هيي  
إذل   هيا  فسسهيا   شيكل شيظااي صيغنة( وحيي ، يو  كميرملا إىل شيظااي نريينة  يو  فحص لانري بذ ويم ل شكل لالنكما  )لنريبار لانري بذ 

ضيي م وجيي ،  حريييل للسف يين وآاث  ضلييى للصييفسحذ لل ييامل ة. وي ريغييي إجييرلء  وي ي جيي   هييا،ة غيين هسفاضلييذ ونييشلك وجيي ،  ال يو نييا  ي جيي  
 حي ث قريل ذلك حت ل ه  لالحرتلق إىل لالنف ا . مل ها  الث جتا ب

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 15-5-3-4
 "+" سس ييذ ه جريييذ لنف ييا  حريييل للسف يين. و بسييع لل يو قييسَّم نسييا ج لالخسريييا  هيي  خييالل طريسبييذ لنكمييا  لانري بييذ  

  سفست لانري بذ. مل إذل "-"إذل  فست لانري بذ. و بسع لل سس ذ سالريذ  5-1 ص ف لخا،ة   شبريذ لخيفاطر  وال

 يهثلذ لل سا ج 15-5-3-5

 النتيجة 
 الكثافة 
 س( 20ºاملادة )عند درجة حرارة   ( 3م)كغ/

 يل ه س م( )همح ق(٪ 4,5٪  رو سل  و15٪ نرتلمل يه نس م  و80,5يه انل ) 1 000 -
 ٪ يل ه س م(5٪ ملكم جني  و24٪ نرتلمل يه نس م  و66   قا ق )1  قميه انل  1 100 +
 ٪  رو سل( )همح ق(21٪ نرتلمل يه نس م  و79) 6ZhVيه نست  1 000 -
 ٪ يل ه س م(4٪ زيت هانس امل  و4,2٪ نرتلمل يه نس م  و91,8) AS-4غرلن لست  (1 600) 1 000 -
٪ 2٪ يل ه سيييي م و8٪ نييييرتلمل صيييي ،ي م  و4,2٪ نييييرتلمل يه نسيييي م  وASR-8 (70غرلن لسييييت  (1 600) 1 000 -

 زيت هانس امل(
 ف ق نل  لمل لاه نس م 1 100 -
 ٪1,5ف ق نل  لمل لاه نس م وإالافامل قابلذ لالحرتلق نمريسها  1 100 +
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 : اختبار التحول من االحرتاق إىل االنفجار 1-3-5-15الشكل 

 

 )يلف(  بللخسلكا   صسل  )ابء( هم( 100 بل ض  هنايذ لانري بذ )لخبب  
 )جسم( هم( 40 بل )لخط ل  )،لل( هم( 16للقطر لرا جي للتص بل )

 )ملاء( هم( 1 بل )لخمسك غالف  )ولو( هف ر
 )زل (  بللخ )حاء( اب و، يس ،

 )ايء( س ل،ةينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ هبا  )ناف( لخا،ة ه الع لالخسريا 
 )الم( حريل للسف ن )هسم( صفسحذ شامل ة هص  ضذ ه  لال ه س م
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 5وصف اختبار النوع )ج( من اجملموعة  15-6
 5-1)ج(: اختبار احلريق اخلارجي للشعبة 5االختبار  15-6-1
 هق هذ 15-6-1-1

للبري ة لل  سس قل فسها  إذل إذل نا  ه  لختك  ي    ف ر ها،ة ها  وملي    ها  مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي ي 
  برالت حلريق خا جي.

 لةهاز ولخ ل، 15-6-1-2
 يلي: ها لزم   فني 

يقيييل  ال . وي ريغيييي ي للسصييي سف ضريييي ة )يو ضريييي لمل( هييي  هيييا،ة هسف يييرة   لحلاليييذ ولل يييكل لخق هيييذ هبتيييا )ي(
يزيييي  للييي ز   ال  وي 3م 51,0لحل يييم لامجيييايل للبريييي ة )يو للبريييي لمل( للييي  سيييس ر  ضلسهيييا لالخسرييييا  ضييي  

 ن ؛  200للصا  للتا،ة لخسف رة ض  
شييريكذ هب نسيييذ   الييع ضلسهيييا لخ س ييامل فييي ق لل قييي ، و مييتح ابلسمييييفني للكييا . وإذل لسيييسيف م حرييييق  )ب(

إذل لسييسيف م حريييق  يهييا م  1,0ب قيي ، خ يييب  فس ييا ي   كيي   لل ييريكذ هر فبييذ ضيي  لا ا مبقيي ل  
 م؛ 0,5   ك   لل ريكذ هر فبذ ض  لا ا مبق ل  وق ،ل ها،ة ملس  ونرب نسذ سا لذ  فس ا ي

 يسالك  إذل ،ضت للضرو ة  لسثريست للبري لمل هباً ف ق لل ريكذ؛ يو يحزهذ )ر(
إىل ي  يصيييريح هييي   يو ،قسقيييذ ضليييى لاقيييل 30نتسيييذ نافسيييذ هييي  لل قييي ، نيييي يظيييل لحلرييييق ه يييسباًل خييي ة  )،(

 لسفاضلها هب ؛لل لالح ي  لخا،ة ق   برالت للحريق لفرتة  كفي 
وسسلذ إشبال ه اسريذ اشبال لل ق ، ه  جانريني ضلى لاقل  ونتثال ابل مريذ حلريق لر ا  ننوسني  )مل(

 لس ريا لر ا وه بالمل ه  لخ ل، لحلرَّلقذ هع ص ف خ يب؛
فس ي   ويفضل ي   ك   ذلمل سرضامل ضالسذ وسرضامل ضا،يذ  لسم سل لاح لث  يو  ناهنلمل سس تا )و(

  .ابال ل
 إجرلء لالخسريا  15-6-1-3
ي الييع للبيي ، لخطليي ب هيي  للبرييي لمل  ابحلالييذ ولل ييكل لخق هييذ هبتييا لل قييل  فيي ق لل ييريكذ لخب نسييذ حبسييت  كيي    15-6-1-3-1

 ق ، للبري لمل قريريذ ه  ببضها بق   لاهكا . وإذل ،ضت للضرو ة  ميك  إحاطذ للبري لمل حبزلم ه  للصلا لسثريسسها ي  اء لالخسريا . وي الع لل
حتت لل ريكذ حبست حتيسط لل يا  ابلبريي لمل. وقي   كي   مل ياك حاجيذ إىل لختياذ لحسساطيامل للحتاييذ هي   سيا لمل لهلي لء لةانريسيذ وذليك لسفيا،  
  ست لحلرل ة. وه  بني طرق للسميفني لخال تذ إشبال حريق خ ا ابسيسيف لم شيرل ح هي  لر يا لجملفيف  وإشيبال حرييق ب قي ، سيا ل  

 سبتل فس  غاز للعواب .ولسسيف لم ه ق  يم
 بييل هيي   مبييا  قضييي للطريقييذ لخ صييى هبييا ابسييسيف لم حريييق وقيي ،ل لر ييا ويستسييز بسيي لز  نمييريذ لهليي لء ولل قيي ، 15-6-1-3-2

حييي ث و بييل نثافييذ لحلريييق وه  يي  نيافسسني لسفاضييل ينيي لع ض ييي ة هيي  لخسف ييرلمل لخبريييأة  هييا لختكي   فييا،   صيياض  ،خييا  نثسييف يبيي ق  ؤييذ
،قسقذ. و  ط   إح   للطرق لخ اسريذ ضلى لسسيف لم قطع ه  لر ا لجملفف   لهل لء )هقطع هربع  30،قا ق و 10رتة  رتلوح بني خالل ف

م( و ر فييع حييىت  صييل إىل قاضيي ة  1هييم(  ييرأل حبسييت   ييكل ملييسكاًل حتييت لل ييريكذ )لليي   ر فييع ضيي  لا ا مبقيي ل   50طيي ل الييلب  حيي ليل 
م   نييل لجتييال وي   كيي   لخمييافذ لةانريسييذ بييني  1,0 قييل ضيي   ال ريغييي ي  ميسيي  لر ييا ببيي  للبرييي لمل خمييافذلل ييريكذ لليي  حتتييل للبرييي لمل. وي 

إىل ي  يصييريح هيي   يو ،قسقييذ ضلييى لاقييل 30هييم. وي ريغييي ي   كيي   نتسييذ لل قيي ، نافسييذ ا  يمييستر لحلريييق لفييرتة  100شييرل ح لر ييا حيي ليل 
 يق لفرتة  كفي لسغاضلها هب .للملبذ  ق   برالت للحر  يو لل لالح ي  لخا،ة 
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وقيي ، غيياز    يو خلييسط هيي  وقيي ، لر ييا ولل قيي ، للمييا ل يو ميكيي  لسييسيف لم وضيياء ممليي ء ب قيي ، سييا ل ه اسييا 15-6-1-3-3
نرييي ل ل حلريييق لر ييا شييريطذ ي  يكيي   لحلريييق لل ييا ج ض هييا ليي  نفيي  لل يي ة. وإذل لسييسيف م وقيي ، سييا ل اشييبال لحلريييق  فس ييا ي  ميسيي  

هيرت  0,5م   نيل لجتيال. و يا ي   كي   لخميافذ للفاصيلذ بيني سيطح لل يريكذ لخب نسيذ ولل ضياء  1,0 قل ض   ال لل ضاء بب  للبري لمل خمافذ
 فاضييل غيين هرغيي ب فسيي  بييني لخسف ييرلمل ولل قيي ،  يو  قريرييياً. وقريييل ي   مييسيف م ملييشل للطريقييذ  ي ريغييي للسفكيين فستييا إذل نييا  سييسح ث مخيي ،

تل ضلى للس كك   نسا ج ملشل للطريقذ. وإذل لسسيف م حريق وق ،ل للغاز  فس ا ي   كي   لل يريكذ في ق لخ قي  ضليى ل  فياع حي مبا للما ل
 يمتح أب   ك   لل ا  حمسطذ ابلبري لمل ه  نل جانا.

ري ب للريح  ي ريغي  رنسا نظام لاشبال   هكان  وإشبال لل ق ، ضلى جانريني  يح  ا لةانا لخضا، الجتال مل 15-6-1-3-4
وينبغي االنتظار لفرتة مأمونة،  ددها اجلهة م/اثنسذ.  6 ر  لالخسريا    ظروف  زي  فسها سرضذ للريح ض   ال   وقت ولح . وي ريغي ي 

 .القائمة ابالختبار، بعد إطفاء النار
 كا  لحلريق. م ل لخ امل لمل لل   ،ي  ح وث لنف ا   نمتاع ص مل هر فع ولنسثا  شظااي ه  ه 15-6-1-3-5
ي  وق ، آخر يمسبتل اشبال لحلريق  بكاهل   يو  نفش لر ا  ها   ر  لالخسريا  ضا،ة هرة ولح ة  ولك  إذل 15-6-1-3-6

   ه طقيذ لحلرييق  فس ريغيي إجيرلء لالخسرييا  هي  ج يي  ابسيسيف لم لخزيي  هي  لل قي ،  يو هع  ريقي نتسيذ نريينة هي  لخيا،ة لخسف يرة   لخيفلفيامل
  ،، لل سس ذ إىل حت ي  شبريذ لخيفاطر  فس ريغي إجرلء لخسريا  آخر. مل طريقذ خمسلفذ  لزاي،ة ح ة لحلريق و/يو ه   . وإذل يو
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 15-6-1-4

 وي ريغيييييييييي  صييييييييي سف لخيييييييييا،ة   شيييييييييبريذ  "+"  مليييييييييشل لالخسرييييييييييا  نسس يييييييييذ ه جرييييييييييذ  هيييييييييا بسيييييييييع لنف يييييييييا  هيييييييييا،ةي 
  .5-1يفاطر لخ
 يهثلذ لل سا ج 15-6-1-5

 املادة  النتيجة 

 نرتلمل لاه نس م وزيت لل ق ، -
 ٪(6نرتلمل لاه نس م وزيت لل ق ، )هع همح ق يل ه س م ب مريذ  -
 ٪(6نرتلمل لاه نس م وزيت لل ق ، )هع ها،ة قابلذ لالحرتلق ب مريذ  -
 ٪(1نرتلمل لاه نس م وزيت لل ق ،  همسحلا )هع نرايمل ،قسقذ ب مريذ  -
 ٪( 3,4نرتلمل لاه نس م وزيت لل ق ،  همسحلا )هع نرايمل ،قسقذ ب مريذ  -
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  16القسم 
 6جمموعة االختبارات 

 مقدمة 16-1
 1-1لسح ي  شبريذ لخيفاطر  هي  بيني لل يبا  6 مسيف م نسا ج ي ببذ ين لع ه  لخسريا لمل جمت ضذ لالخسريا لمل  16-1-1
ان ج ض  لنف يا  هي  هصيا،  ،لخلسيذ  يو خا جي يو لانثر هالءهذ لمل ك لخ سج إذل  برا حلريق ه  هص   ،لخلي 4-1و 3-1و 2-1و

  جمت ضذ  ها إذل نا  ه  لختك  إ، لر ه سج ها شل لل سا ج الرو يذ ييضاً لسقسسم(. ومل3-10ه  لل كل    33و  32و  30و  28و  26)لخرببامل  
(. وينيي لع 3-10هيي  لل ييكل  36و 35)لخرببييا    ريييذ لخسف ييرلمل  إذل نييا  ي ريغييي لسييسريبا،ل هيي  وهييا 4-1للس لفييق "قيياف" هيي  شييبريذ لخيفيياطر 

 لالخسريا لمل لا ببذ ملي:
 إذل نا  سسح ث لنف ا  شاهل  س ايمل للبري ة؛ ها لسح ي  لخسريا   ر  ضلى ضري ة ولح ة )ي(:6لل  ع 
سيييلع هسف يييرة غييين هبرييييأة   يو سيييلع هسف يييرة  يو ولخسرييييا   ييير  ضليييى ضريييي لمل هيييا،ة هسف يييرة )ب(:6لل  ع 

 ه  سلبذ غن هبريأة إىل يخر ؛ يو  إذل نا  لالنف ا  سس س ر ه  ضري ة إىل يخر  ها  لسح ي 
سيييلع هسف يييرة غييين هبرييييأة   يو سيييلع هسف يييرة  يو ضريييي لمل هيييا،ة هسف يييرةولخسرييييا   ييير  ضليييى  )ر(:6لل  ع 

حييرل ة  يو   ييسج خميياطر هيي  لنسثييا لمل خطييرة يو إذل نييا  سييسح ث لنف ييا  شيياهل هييا لسح ييي 
 ي  ي يييير آخيييير ي طيييي   ضلييييى خطيييي  ة إذل  برالييييت للبرييييي لمل يو ه ريبثييييذ و/يو لحييييرتلق ض سييييف

 للملع حلريق؛ يو
رة ي طريييق ضلسهييا لحلكييم لريياأل ولخسريييا   يير  ضلييى ضرييي ة غيي  )،(6لل  ع  هيي   347ن حمصيي  ة لمييلع هسف يين

إذل نانييت مل يياك أت يينلمل خطييرة  هييا هيي  للال حييذ للس ظستسييذ لل ت ذجسييذ  لسح ييي  3-3للفصييل 
 ب ء لشسبال للتحس ايمل. يو خا ر للبري ة انجتذ ض  لشسبال ضا ا

 طرق االختبار 16-2
 مسيف هذ حالساً.قا تذ بطرق لالخسريا  لخ 1-16يسضت  لة ول  16-2-1

 6طرق االختبار جملموعة االختبارات    :1-16اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 )ي(6 )ي(لخسريا  للبري ة لل لح ة 16-4-1

 )ب(6 )ي(لخسريا  للرصَّذ 16-5-1

 )ر(6 )ي(لخسريا  لحلريق لرا جي 16-6-1

 )،(6  )ي(لخسريا  للبري ة غن ل ص  ة 16-7-1

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

 )،( ضا،ة حما للسململ لاجبي  . غين ي  لاهير قي 6)ر( و6)ب( و6)ي( و6جتر  لالخسريا لمل ه  لان لع  16-2-2
 إجرلء ين لع لالخسريا لمل مجسبها. يو يسطلنا ،ل تاً ل رياع ملشل للسململ ال

ض  ها  ك   للبري ة حمس يذ  يو ضري ةللملع لخسف رة ب و   صص نفت )ي( إذل 6ميك  لالسسغ اء ض  لالخسريا    )ي(
 )،((؛2-2-16ضلى سلبذ ولح ة فقط  )لنظر ييضاً للقمم للفرضي 
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يليي )لنظير ييضياً  مميا )ي( ي 6)ب( إذل حتقيق   نيل لخسرييا  هي  لل ي ع 6ميك  لالسسغ اء ض  لالخسرييا   )ب(
 )،((:2-2-16للقمم للفرضي 

 ؛ب ء إشبال ،لخلي مل يسبرا غالف للبري ة لرا جي للسلف ه  جرلء ‘1‘
لنف يرمل لنف يا لً اليبسفاً يميسريب  هبي  لنس يا  لا ير لالنف ييا    يو مل   ف ير حمسي ايمل للبريي ة  ‘2‘

 )ب(.6ه  شح ذ إىل يخر    لالخسريا  
بكاهلها  قريريياً    )ب( حمس ايمل للرصَّذ6)ر( إذل لنف رمل   لالخسريا  6  ز لالسسغ اء ض  لالخسريا   )ر(

 ؛1-1ملشل لحلاالمل ي  ر لخ سج   لل بريذ  و  وقت ولح .
   إال يصميسيفَ م وال قياف ه اسيرياً  4-1إذل نيا  للسصي سف  ها )،( مل  لخسريا  يصمسيفَ م لسح ي 6لل  ع  )،(

هي  للال حيذ لل ت ذجسيذ. وض ي  لحسرييا  سيلع ي طرييق  3-3ه  للفصيل  347حالذ لنطرياق لحلكم لراأل 
)،( 6)،( يواًل. وإذل بس يت نسيا ج ني ع لالخسرييا  6  ميك  إجرلء ن ع لالخسريا  347سها لحلكم لراأل ضل

 )ب(.6)ي( و6قاف ه اسا  ميك  بب  ذلك لالسسغ اء ض  ن ضي لالخسريا   4-1ي  للسص سف 
  فستك  1 لجملت ضذ )ض م لنس ا  لالنف ا (   لخسريا  ه  لل  ع )ي( ه  "-"نسس ذ سالريذ  ها إذل يضطت ها،ة 16-2-3

ح و   بيريطء(   لخسرييا   يو )ض م ح وث لحرتلق "-"نسس ذ سالريذ  ها )ي( للش   ر  مبف ر. وإذل يضطت ها،ة6لالسسغ اء ض  لالخسريا  
 )ي( للش   ر  مبف ر.6   فستك  لالسسغ اء ض  لالخسريا 2ه  لل  ع )ب( ه  لجملت ضذ 

لل ل ،   للسشيسل ابء   للال حذ لل ت ذجسيذ شيرحاً ليريبل لخصيطلحامل لخميسيف هذ يسضت  همر، لخصطلحامل  16-2-4
    حت ي  لل با وجمت ضامل للس لفق )هثل لالنف ا  لل اهل  وهيا،ة لخسف يرلمل لل ا ييذ  ولحلت ليذ أبنتلهيا  وإمجيايل ل سي ايمل  ولالنف يا 

 ولنف ا  إمجايل ل س ايمل(.

 ظروث االختبار 16-3
ضليى ضريي لمل لخي ل، وللميلع لخسف يرة ابحلاليذ ولل يكل لخق هيذ هبتيا لل قيل.  6ريغي ي   طريق لخسرييا لمل لجملت ضيذ ي  16-3-1

 بطريقيذ للسبريئييذ وظيروف لل قييل حبسيت  كيي   لل سيا ج لخسحققييذ ه يياظرة يسبلييق فستيياوي ريغيي ي  يكيي   للرت سيا لهل  سييي للت س يامل  ر سرييياً ولقبسياً 
سلع هسف رة ب و   بريئذ  فإني  ي ريغيي  طريسيق لالخسرييا  ضليى سيلع غين هبرييأة. وي ريغيي  ص سف ك   هطل ابً . وض  ها ياش  للظروف خط  ةً 

   ي  ه  لحلالسني للسالسسني: إال سلع يو ي  ختضع لالخسريا لمل مجسع ين لع للبري لمل لل  حتس   ضلى ه ل،
ييي ع جمييااًل للييري      ال ب ييكلإذل نييا  هيي  لختكيي  لمييلطذ خمسصييذ ي   يي  ر لخ ييسج هييع ييييذ ضرييي ة ليي    )ي(

 هبل هامل هساحذ؛ يو ولح ة ه  شبا لخيفاطر لسس ا،لً إىل نسا ج لخسريا لمل يخر 
 . 1-1يو إذل نا  لخ سج  هع ييذ ضري ة ل   ق  ي، ر   شبريذ لخيفاطر  )ب(

 6وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  16-4
 الواحدةاختبار العبوة  )أ(:6االختبار  16-4-1
 هق هذ 16-4-1-1

 إذل نا  سسح ث لنف ا  امجايل ل س ايمل. ها ر  ملشل لالخسريا  ضلى ضري ة ولح ة لسح ي   
 لةهاز ولخ ل، 16-4-1-2

 يلي: ها لزم   فني 
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للمييلبذ  يو جهيياز إشييبال يكفييي لضييتا  إشييبال لخييا،ة يو للمييلبذ يو جهيياز  ف يين لرييي ء إشييبال لخييا،ة )ي(
 (؛3-3-1-4-16و 2-3-1-4-16)لنظر للفقر ني 

 (؛4-3-1-4-16وه ل، هال تذ حلصر للبسِن ذ )لنظر للفقرة  )ب(
 هم السسيف لهها نصفسحذ شامل ة. 3وصفسحذ ه  للصلا للطر  مسكها  )ر(

 وميك  لسسيف لم هب لمل لقساس لالنف ا . 
 إجرلء لالخسريا  16-4-1-3
لحلياالمل  و   قي م هبتيا لل قيل. لليشي لضري لمل هي  لخي ل، وللميلع لخسف يرة ابحلاليذ ولل يكل  ر  لالخسريا  ضلى  16-4-1-3-1
 فسها للملع لخسف رة ،و  ضري ة  ي ريغي ي  جتر  لالخسريا لمل ضلى سلع غن هبريأة. وللقرل  لخسبلق ابسسيف لم وسسلذ لري ء لاشبال ص َّف  لل   
 لالضسريا لمل للسالسذ.وسسلذ لإلشبال يسيفش ضلى يساس  يو
 ابل مريذ للت ل، لخبريأة: 16-4-1-3-2

 ؛( 1إذل نا  لسسيف لم لخا،ة سس ط   ضلى لنف ا ملا  فإهنا ختسع ابسسيف لم جهاز  ف ن هبسا   )للسشيسل   )ي(
نافسيييذ   إذل نيييا  لسيييسيف لم لخيييا،ة سيييس ط   ضليييى لحرتلقهيييا  فإهنيييا ختسيييع ب لسيييطذ جهييياز لييي  قييي  ة إشيييبال )ب(

للرييا و، لاسي ،(.  غرلهياً هي  30حيسي   ضليى ينثير هي   ال بال لخا،ة ،لخل للبري ة )ضلى ي لضتا  لشس
 وي ريغي ي  ي الع جهاز لاشبال   هرنز لخا،ة ،لخل للبري ة؛

  ي ريغيييي ي  ختسيييع يواًل   رييييذ لخسف يييرلمل  ميييسيف م نتييي ل، هسف يييرة  ولكييي   قرييييل ه،قسييياً   لييي  لخييي ل، للييي  )ر(
  حيي ث ي  لنف يا   فسيفسيع ب لسيطذ جهياز إشيبال مل (  وإذل1ا   )للسيشيسل ب لسطذ جهاز  ف ن هبسي 

نسس ذ سالريذ )ضي م لنس يا  لالنف يا (   لخسرييا  هي   ها   للفقرة )ب( يضالل. وإذل يضطت ها،ة نتا
  فيييستك  لالسيييسغ اء ضييي  لالخسرييييا  لليييش  يميييسيف م فسييي  جهييياز  ف ييين  وإذل 1لل ييي ع )ي( هييي  لجملت ضيييذ 

ح و ي  بيريطء(   لخسريييا  هي  لل ي ع )ر( هيي   يو سس ييذ سيالريذ )ضي م حيي وث لحيرتلقن هيا يضطيت هيا،ة
   فستك  لالسسغ اء ض  لالخسريا  للش  يمسيف م فس  جهاز إشبال.2لجملت ضذ 

 :(1)ابل مريذ للملع لخبريأة 16-4-1-3-3
 لاشبال: يو للملع لجملهزة ب سسلذ ذل سذ لري ء للسف ن )ي(
لاشيبال. وإذل  بيش  ذليك   يو لملبذ قريريذ ه  هرنز للبري ة ابل سيسلذ للشل سيذ لريي ء للسف ينر     سط إشبال   

 لاشبال مبحفز آخر قا،  ضلى إح لث لا ر لخطل ب؛ يو يمسباا ض  لل سسلذ للشل سذ لري ء للسف ن
 لاشبال: يو للملع غن لجملهزة ب سسلذ ذل سذ لري ء للسف ن )ب(

  ييييسبل ضلييييى لل حيييي   يو  جيييي ،ة ابلقييييرب هيييي  هرنييييز للبرييييي ة نييييي   ف ييييرللسييييأ ن ضلييييى سييييلبذ ه ‘1‘
 لخطل ب؛

 يو لالسسبااليييذ ضييي  سيييلبذ قريرييييذ هييي  هرنيييز للبريييي ة بميييلبذ يخييير  ميكييي  ي  يسميييريا لنف ا مليييا ‘2‘
 لشسباهلا   إح لث نف  لا ر. يو

ذ لسكييي ي  لحلسيييز لخغليييق     اليييع للبريييي ة ضليييى صيييفسحذ ف الذييييذ شيييامل ة ضليييى لا ا. و ستثيييل للطريقيييذ لخفضيييل 16-4-1-3-4
يك   ه   ها  هل و  الع   هكا  يقرب يو لسسيف لم يوضسذ شريسهذ ه  حست لحل م ولل كل ببري ة لالخسريا   حبست يسم هل،ملا  اهاً برتلب

__________ 

 ير    وقيت ولحي   "يليف" وحي ملا  جمت ضيذ للس لفيقب رط ي  يرلضى ين    حالذ لخ ل، لل  حتس   ضلى نتسيذ صيغنة جي لً هي  هيا،ة يو هي ل، ه  جيذ    (1)
 غ ه  لخا،ة لخسف رة لاولسذ. 0,2إشبال ض ، ناف ه   لك للملع حبست ي ف ر ها ال يقل ض  
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هيرت ولحي   يو 3م 51,0يزيي  ح تهيا ضي   ال م ابل ميريذ لبريي ة 5,0ضري ة لالخسريا  ضلى ي  يكي   يقيل مسيك للحسيز لخغليق هي  مجسيع لل ي لحي 
ينسيياس ممليي ءة  يو . ومل يياك طييرق ب يلييذ لسكيي ي  لحلسييز لخغلييق  وملييي  ستثييل   لسييسيف لم صيي ا،يق3م 51,0ابل مييريذ لبرييي ة يزييي  ح تهييا ضلييى 

   لسسيف لم للرهال للما ريذ. يو ف قها  يو  هل  حبست   الع ح ل للبري ة يو برتلب
 آاث  لنسثا  يو  للملبذ و م سل لخ امل لمل لخسبلقذ ب ج ، آاث  حرل يذ وي  إشبال لخا،ة يو  ي ريغي للري ء    ف ن 16-4-1-3-5
 ويراعى االنتظار لفرتة مأمونة،  ددها اجلهة القائمة ابالختبار، بعد بدء التفجريلنف ا  إمجايل حمس ايمل للبري ة.   يو  لحرتلق يو  لنف ا  يو
4-1-4-16قرييل ذليك نسس يذ حامسيذ )هثيل لنف يا  إمجيايل ل سي ايمل(.   سحقيق مل هيا وي ريغي ي   ير  لالخسرييا   يالث هيرلمل .اإلشعال أو

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 
 يلي: ها . وه  لل  لمل  لل    ل ضلى ذلك1-1ريني لالنف ا  لل اهل ي   لك لخا،ة هرشحذ لل بريذ ي 

 وج ، حفرة   هكا  لالخسريا ؛ )ي(
 لخ ال ضذ يسفل للبري ة؛و لف للصفسحذ لل امل ة  )ب(
 وقساس ضصف لالنف ا ؛ )ر(
 و لف و  ا ر لخ ل، لخمسيف هذ لسك ي  لحلسز لخغلق. )،(

 يييا لالنسقيييال إىل  وإال   فليييس  هييي  للضيييرو   إجيييرلء لخزيييي  هييي  لالخسرييييا لمل 1-1وإذل قصرييييل لخ يييسج   لل يييبريذ  
 )ب(.6لخسريا  ه  لل  ع 

 يهثلذ لل سا ج 16-4-1-5

 اهدة املش النتيجة 

نظام بدء  
  التفجري 

 املادة  العبوة  اإلشعال أو

هرشييحذ لييإل، لر   شييبريذ 
 1-1لخيفاطر 

نيييييي    10يسييييييط لنذ سييييييبذ  جهاز  ف ن لنف ا 
 ه  يل لح لسفسذ

 هسكرو ( 12ف ق نل  لمل لاه نس م )

 يييي خل   شييييبريذ  ال لخييييا،ة
 1-1لخيفاطر 

حتليييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 
 ه البي

نيييييي    50يسييييييط لنذ سييييييبذ  جهاز  ف ن
 ه  يل لح لسفسذ

 زيلني لخمك

 يييي خل   شييييبريذ  ال لخييييا،ة
 1-1لخيفاطر 

حتليييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 
 ه البي

نيييييي    50يسييييييط لنذ سييييييبذ  جهاز إشبال
 ه  يل لح لسفسذ

 زيلني لخمك

 يييي خل   شييييبريذ  ال لخييييا،ة
 1-1لخيفاطر 

مل حييييييييييييييييييي ث 
 لنف ا 

لييييييرتلً  60يسييييييط لنذ سييييييبذ  جهاز إشبال
 ه  يل لح لسفسذ

 هيييييييييييا،ة وقييييييييييي ، ،لفيييييييييييع يحا،ييييييييييييذ للقاضييييييييييي ة 
 )غن هماهسذ(

هرشييحذ لييإل، لر   شييبريذ 
 1-1لخيفاطر 

لييييييرتلً  60يسييييييط لنذ سييييييبذ  جهاز إشبال لنف ا 
 ه  يل لح لسفسذ

 هيييييييييييا،ة وقييييييييييي ، ،لفيييييييييييع يحا،ييييييييييييذ للقاضييييييييييي ة 
 )هماهسذ(
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 6وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  16-5
 الرصَّةاختبار  )ب(:6االختبار  16-5-1
 هق هذ 16-5-1-1

 سيلع هسف يرة غين هبرييأة  لسح يي  يو سلع هسف يرة  يو ر  ملشل لالخسريا  ضلى  صَّذ ه  ضري لمل ها،ة هسف رة  
 ه  سلبذ غن هبريأة إىل يخر . يو إذل نا  لالنف ا  سس س ر ه  ضري ة إىل يخر  ها
 لةهاز ولخ ل، 16-5-1-2

 يلي: ها لزم   فني 
للميلبذ )لنظير للفقير ني  يو جهاز إشبال يكفي لضتا  إشيبال لخيا،ة يو للملبذ يو  ف ن لخا،ةجهاز  )ي(

 (؛3-3-1-5-16و 16-5-1-3-2
 (؛1-3-1-5-16وه ل، ه اسريذ لسك ي  لحلسز لخغلق )لنظر للفقرة  )ب(
 هم السسيف لهها نصفسحذ شامل ة. 3وصفسحذ ه  للصلا للطر  مسكها  )ر(

 لقساس ضصف لالنف ا . وميك  لسسيف لم هب لمل 
 إجرلء لالخسريا  16-5-1-3
ذ يو ر  ملشل لالخسريا  ضلى  صَّذ هي  ضريي لمل ه يسج هسف ير  16-5-1-3-1 ذ هي  للميلع غين لخبرييأة  و كي   للرصيَّ   نلسيا   صيَّ

سيلع هسف يرة ،و  ضريي ة ي ريغيي ي  جتير  لالخسرييا لمل ضليى  صي سف نيا  هطلي ابً  هيا لحلالسني ابحلالذ ولل يكل للليشي   قي م هبتيا لل قيل. وإذل
ضليى صيفسحذ شيامل ة هي  للفي الذ ضليى لا ا.  3م 51,0سيلع نافسيذ لل صي ل حب تهيا لامجيايل إىل  يو سلع غين هبرييأة. وييسم  أل ضريي لمل

سيلبذ غيع هبرييأة  قابليذ ولحي ة  يو   فس ير  لالخسرييا  ابسيسيف لم ضريي ة 3م 51,0ح يم ضريي ة )يو سيلبذ غين هبرييأة( هفير،ة يس ياوز وإذل نا  
(. وإذل نيا  1-3-16يخر  ضلى لاقل حبسيت   اليع   لخكيا  لليش  يي،،  ضليى لا جيح إىل حي وث  فاضيل بيني لخ س يامل )لنظير للفقيرة 

سيلع قابليذ. وللطريقيذ لخفضيلذ لسكي ي  لحلسيز لخغليق  ستثيل   لسيسيف لم يوضسيذ شيريسهذ هي   يو  مسيف م ض ة ضري لململشل لخكا  غن هبروف  
 بل يقل مسك  مبا يك   ه  ضري ة لالخسريا  ها  هل و  الع   هكا  يقرب يو  حست لل كل ولحل م ببري ة لالخسريا  حبست يسم هل،ملا برتلب

ينساس ممل ءة  يو سع لالجتاملامل. ومل اك طرق ب يلذ لسك ي  لحلسز لخغلق وملي  ستثل   لسسيف لم ص ا،يقح ل لحلسز لخغلق هرتلً ولح لً   مج
  لسسيف لم للرهال للما ريذ. وإذل لسسيف م للرهل للما ا لغرا  كي ي  لحلسيز لخغليق   يو ف قها يو  هال حبست   الع ح ل للرصًّذ يو برتلب

للملع غين لخس ياو ة. و كي ي   يو ذ  ب كل مي ع سق ط ي   هل   للف  لمل للفاصلذ بني للبري لملحمتس يو فس ريغي ي   ك   للرصَّذ هغطاة 
إذل نييا  ي ريغييي  هييا ،و  ضرييي لمل يكي   بطريقييذ مما لييذ للطريقييذ لليي   مييسيف م   حاليذ للمييلع لخبريييأة. وحت ييي  صيي َّف لحلسيز لخغلييق للمييلع لليي  

   ضلى لالضسريا لمل للسالسذ.لاشبال يبست يو لسسيف لم حمفز لري ء لالنف ا 
 ابل مريذ للت ل، لخبريأة: 16-5-1-3-2

 (؛ 1إذل نا  لسسيف لم لخا،ة سس ط   ضلى لنف ا ملا  فإهنا ختسع ابسسيف لم جهاز  ف ن هبسا   )للسشيسل   )ي( 
إذل نيييا  لسيييسيف لم لخيييا،ة سيييس ط   ضليييى لحرتلقهيييا  فإهنيييا ختسيييع ب لسيييطذ جهييياز إشيييبال لييي  قييي  ة نافسيييذ  )ب(

غرلهيييياً هيييي  للريييييا و،  30حيسيييي   ضلييييى ينثيييير هيييي   ال ا  لشييييسبال لخييييا،ة   ضرييييي ة ولحيييي ة )ضلييييى ي لضييييت
 لاس ،(. وي ريغي ي  ي الع جهاز لاشبال   هرنز لخا،ة ،لخل للبري ة؛

  ختسييع أب  جهيياز لرييي ء   ريييذ لخسف ييرلمل  مييسيف م نتيي ل، هسف ييرة  ولكيي   قريييل ه،قسيياً   ليي  لخيي ل، لليي  )ر(
 )ي(.6  لخسريا  ه  لل  ع  لنف ا  شاهل ،لذ ضلى ح وثيبطي يلاشبال 
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 :(2)ابل مريذ للملع لخبريأة وللملع غن لخبريأة 16-5-1-3-3
 لاشبال: يو للملع لجملهزة ب سا ل ذل سذ لري ء للسف ن )ي(
ذ   لاشيبال. وإذل  بيش  ذليك   يو ابل سيسلذ للشل سيذ لريي ء للسف ين ر     سط إشبال سلبذ قريريذ هي  هرنيز للرصين
 لاشبال للشل سذ مبحفز آخر قا،  ضلى إح لث لا ر لخطل ب؛ يو يمسباا ض  وسسلذ للسف ن

 لاشبال: يو للملع غن لجملهزة ب سسلذ ذل سذ لري ء للسف ن )ب(
    َّط سلبذ ه ال ضذ   هرنز للبري ة قريرياً ه  هرنز للرصَّذ ني حتقق لا ر لخطل ب ه ها؛ ‘1‘
 يمسباا ض  سلبذ ه ج ،ة   هرنز للبري ة قريرياً ه  هرنز للرصَّذ بملبذ يخر  ميك     سطها ‘2‘

 حيقق لا ر نفم . مبا
،و   بريئذ ختسع  صص َّف لالنف ا    ضري ة قريريذ ه  هرنز للرصَّذ. وللملع لل   يو   ا ي   ك   نقطذ لالشسبال 16-5-1-3-4

 بطريقذ  ا ل للطريقذ لخمسيف هذ   حالذ للملع لخبريأة.
آاث   يو للمييلبذ و ميي سل لخ ييامل لمل لخسبلقييذ: ب جيي ، آاث  حرل يييذ  يو إشييبال لخييا،ة يو ي ريغييي للرييي ء    ف يين 16-5-1-3-5

ويراعرى االنتظرار لفررتة مأمونرة،  رددها اجلهرة القائمرة لنف ا  إمجيايل حمسي ايمل للبريي ة.  يو لحرتلق  يو لنف ا  يو نسثا   ل ضلى ح وث ل
 سحقق قريل ذلك نسس ذ حامسذ )هثل لنف ا  إمجايل  مل ها  وي ريغي ي   ر  لالخسريا   الث هرلمل  .اإلشعال أو  ابالختبار، بعد بدء التفجري

 لري  فس   فس ريغي زاي،ة ض ، لالخسريا لمل. ال نسا ج ض ، لالخسريا لمل لخ صى ب  غن نافسذ لسفمن لل سا ج  فمنلً  ل س ايمل(. وإذل نانت
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 16-5-1-4

سلبذ ولح ة غن هبرييأة   وقيت  يو )ب( ي  لنف رمل حمس ايمل ينثر ه  ضري ة ولح ة6ذل ح ث   لالخسريا  إ 
 يلي: ها . وه  لل  لمل  لل    ل ضلى ح وث ذلك1-1ولح   قريرياً  ي، ر لخ سج   لل بريذ 

سييلبذ ولحيي ة غيين  يو وجيي ، حفييرة   هكييا  لالخسريييا  ينييع نثيينلً هيي  لحلفييرة لليي  حتيي  ها ضرييي ة ولحيي ة )ي(
 هبريأة؛

ذ ب يكل يفي ق ب الي ح للسليف لليش  حيي ث هي  ضريي ة و لف للصيفسحذ لل يامل ة لخ جي ،ة يسيفل للرصيَّ  )ب(
 سلبذ ولح ة غن هبريأة؛ يو ولح ة

 وقسييياس ضصيييف لالنف يييا  لليييش  يس ييياوز ب يييكل هلحييي ظ للبصيييف لل يييا ج ضييي  لنف يييا  ضريييي ة ولحييي ة )ر(
 سلبذ ولح ة غن هبريأة؛ يو

 و لف هبظم لخ ل، لخمسيف هذ لسك ي  لحلسز لخغلق و  ا رملا بب ف. )،(
 )ر(.6 ث ذلك  يري ي  طريسق لخسريا  ه  لل  ع حي مل وإذل 

 يهثلذ لل سا ج 16-5-1-5
 للملبذ لخيفسعة. يو    ج  يهثلذ لل سا ج ا   لك لل سا ج ختسلف ابخسالف للبري ةال 

__________ 

 يرلضى ين    حالذ للملع لل  حتس   ضلى نتسذ الئسلذ للغايذ ه  ها،ة )ه ل،( ه  جذ   جمت ضذ للس لفق "يليف" وحي ملا   ير    وقيت ولحي ب رط ي   (2)
 غ ه  لخا،ة لخسف رة لاولسذ. 0,2   لك للملع حبست ي ف ر ها ال يقل ض  إشبال ض ، ناف ه
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 6وصف اختبار النوع )ج( من اجملموعة  16-6

 اختبار احلريق اخلارجي )ج(:6االختبار  16-6-1
 هق هذ 16-6-1-1

 ضلييى سييلع هسف ييرة غيين هبريييأة  لسح ييي  يو سييلع هسف ييرة  يو لالخسريييا  ضلييى ضرييي لمل هييا،ة هسف ييرةر  ملييشل  يي  
 حرل ة ه ريبثذ و/يو لحرتلق ض سف ض    برالها حلريق. يو سسك   مل اك خماطر بمريا شظااي خطرة يو إذل نا  سسح ث لنف ا  شاهل ها
 لةهاز ولخ ل، 16-6-1-2

 يلي: ها لزم   فني 
 ينثيير  إذل نييا  ح ييم ضرييي ة لخييا،ة يو 3م 51,0سييلع غيين هبريييأة  كفييي ةبييل لحل ييم للكلييي  يو ضرييي لمل )ي(

 ؛3م 50,0ح م للملبذ غن لخبريأة  يقل ه   يو للملع  يو
ح ييييم للمييييلبذ غيييين  يو للمييييلع  يو سييييلع غيييين هبريييييأة  إذل نييييا  ح ييييم ضرييييي ة لخييييا،ة يو  ييييالث ضرييييي لمل )ب(

  3م 51,0 للميلبذ غين لخبرييأة يزيي  ضليى يو ح يم للبريي ة لل لحي ةوإذل نيا   ينثر. يو 3م 50,0 لخبريأة 
 سلع غن هبريأة؛ يو ميك  للملطذ لخيفسصذ ي   س ازل ض  لشرتلط لخسريا   الث ضري لمل

شييريكذ هب نسيييذ   الييع ضلسهيييا لخ س ييامل فييي ق لل قييي ، و مييتح ابلسمييييفني للكييا . وإذل لسيييسيف م حرييييق  )ر(
إذل لسيسيف م حريييق  يهييا هيرت  1,0هر فبيذ ضي  لا ا مبمييافذ ب قي ، خ ييب  فس ريغييي ي   كي   لل ييريكذ 

ها،ة ملس  ونرب نسذ سا لذ  فس ريغي ي   ك   لل ريكذ هر فبذ ض  سطح لل قي ، ض ي  بي ء لالخسرييا   ب ق ،
 هرت؛ 0,5همافذ 

 للملع غن لخبريأة هباً ضلى لل ريكذ؛ يو يسالك  إذل ،ضت للضرو ة  لسثريست للبري لمل يو يحزهذ )،(
،قسقيييذ  ضليييى لاقيييل يو  إذل ،ضيييت  30نافسيييذ هييي  لل قييي ،  كفييي ا  يظيييل لحلرييييق ه يييسباًل خيي ة   نتسييذ )مل(

للمييلبذ قيي   برالييت للحريييق لفييرتة  كفييي لسأ رملييا بيي   يو للضييرو ة  إىل ي  يصييريح هيي  لل لالييح ي  لخييا،ة
 (؛8-3-1-6-16)لنظر 

ل مريذ حلريق لر ا  ننوسني وسسلذ إشبال ه اسريذ اشبال لل ق ، ه  جانريني ضلى لاقل  ونتثال اب )و(
 لس ريا لر ا وه بالمل ه  لخ ل، لل ا يذ هع ص ف خ يب.

 90   بقييييي ة  ييييي  ر  بيييييا،ل23)صيييييالبذ بري يييييل  0-1 100 يييييالث صيييييفا ح هييييي  لال ه سييييي م هييييي  لل  ضسيييييذ  )ز(
يكافئهييييا نييييي  مييييسيف م نمييييسا ر  هييييا يو هييييم  2هييييم    2 000هييييم    2 000هسغاابسييييكال(  يببا،ملييييا 

إالافذ إىل ،ضا م ه اسريذ لسثريست للصفا ح   والع ضت ، . و ثريت للمسا ر لل امل ة بصالبذ شامل ة   
ضلى لاطا لمل. وض  ها يمسيف م ينثر ه  ل ح ولحي  لصي ع سيسا ة شيامل ة   يا ،ضيم نيل لي ح ض ي  

 مجسع لخفاصل؛
هنل يجهييييزة فسيييي ي  قييييا، ة ضلييييى  ميييي سل لاحيييي لث للضييييرو يذ للسصيييي سف. و ييييا ي  يكيييي   نيييي ع للكييييا )ح(

 )للكاهنلمل( وض ،ملا وهكا  والبها نافساً لسم سل مجسع لاح لث لخطل ب  قسستها.
وميكيي  لسييسيف لم يجهييزة لقسيياس ضصييف لالنف ييا  ولاشييباع وهبيي لمل للسميي سل لراصييذ هبييا. وقيي   لييزم هبيي لمل  

 . 9-3-1-6-16إالافسذ ض   ل رياع لاجرلء لل ل ،   للفقرة 
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 إجرلء لالخسريا  16-6-1-3
ي الييع للبيي ، لخطليي ب هيي  للبرييي لمل  ابحلالييذ ولل ييكل لخق هييذ هبتييا لل قييل  ضلييى لل ييريكذ لخب نسييذ حبسييت  كيي    16-6-1-3-1

للميلع غين لخبرييأة ضليى حني   يو للبري لمل قريريذ ه  ببضها بق   لاهكا . وإذل نا  ح وث أت نلمل لجتاملسذ هس قباً  ي ريغي ي    ج  للبريي لمل
 ظااي للمسا ر لل امل ة و ك     فقامل لللهيا لخسفرقيذ ه جهيذ يفقسياً. وإذل ،ضيت للضيرو ة  ميكي  إحاطيذ ي فر يقصى لحستال ا   ص م لل

للملع غن  يو للملع غن لخبريأة حبزلم ه  للصلا لسثريسسها ي  اء لالخسريا . وي الع لل ق ، حتت لل ريكذ حبست حتسط لل ا  ابلبري لمل يو  للبري لمل
 خلسط ه  ملشل لان لع  ي سج ، جذ حيرل ة يو غاز   يو ب ق ، سا ل يو للسميفني لخال تذ إشبال حريق ب ق ، خ يبلخبريأة. وه  بني طرق 

  لغي صالحسذ لالخسريا . ال س طريسبسذ وي ريغي ي 800º س. و بسع  قلريامل ، جذ لحلرل ة حتت800º قل ض   ال
لع غيين لخبرييييأة بكثافيييذ حرييييق وهييي ة نيييافسسني احييي لث للمييي  يو وي ريغييي للحرييييق ب قييي ، خ ييييب ي  حييييرق للبريييي لمل 16-6-1-3-2

 شييرل ح جمففييذ هيي  لر ييا إهييا مبفر،ملييا يو يليي لح يو )ه((. وميكيي   ألن ه صييامل2-1-6-16 فاضييل لخسف ييرلمل ب ييكل ناهييل )لنظيير للفقييرة 
 ة لل ييريكذ لليي  حتتييل ابةتييع بس هييا حبسييت   ييكل ملييسكاًل حتييت لل ييريكذ ضلييى همييافذ هييرت ولحيي  فيي ق لا ا و ر فييع حييىت  صييل إىل قاضيي  يو

م لضييتا  إحاطييذ لل ييا   1,0 قييل ضيي   ال للمييلع غيين لخبريييأة خمييافذ يو للمييلع غيين لخبريييأة. وي ريغييي ي  ميسيي  لر ييا ببيي  للبرييي لمل يو للبرييي لمل
 ابخ سج.

خلييسط هيي  وقيي ، لر ييا ولل قيي ، للمييا ل نرييي ل ل حلريييق  يو ميكيي  لسييسيف لم وضيياء ممليي ء ب قيي ، سييا ل ه اسييا 16-6-1-3-3
 لر ا شيريطذ ي   كي   لل يا  لل اجتيذ ض هيا هليا نفي  لل ي ة. وإذل لسيسيف م وقي ، سيا ل اشيبال لل يا   ي ريغيي ي  ميسي  لل ضياء ببي  للبريي لمل

هيرت  0,5م   نل لجتال. وي ريغي ي   ك   لخمافذ للفاصلذ بني سيطح لل يريكذ لخب نسيذ ولل ضياء  1,0 قل ض   ال للملع غن لخبريأة خمافذ يو
  فاضل غن هرغ ب فس  بني لخسف رلمل ولل ق ، للما ل يو  قريرياً. وقريل ي   مسيف م ملشل للطريقذ ي ريغي للسفكن   إهكانسذ ح وث ي  مخ ،

 حيتل ضلى للس كك   لل سا ج. مبا
 قل ض  هرت ولح    نل لجتال بب   ال   قر  لسسيف لم للغاز ن ق ،   ا ي   س  ه طقذ لالحرتلق همافذ ها  إذل 16-6-1-3-4

للملع غن لخبريأة. و ا ي  ي فر للغاز ضلى حن  يكفل   زيع لل نل    زيباً هسماوايً ح ل للبري لمل. وي ريغي ي  يك   خزل  للغاز   يو  للبري لمل
ض  طريق  يو ،قسقذ. وميك  ب ء لشسبال للغاز إها مب ل، ان يذ  ص بل ه  بصب  30 قل ض    ال   لل ا    لالشسبال خ ةيكفي السسترل مبا  نرينلً 

 إطالق للغاز لخالصق ه  بصب  إىل هص   إشبال ه ج ، همريقاً.
غين لخبرييأة. وي ريغيي للميلع  يو م هي  حافيذ للبريي لمل 4,0 ثريت نل ه  للمسا ر لل امل ة    بع ،ل رة ضليى ببي   16-6-1-3-5

حبسييت  كيي   هالهمييذ لييأل ا إذل نييا   يو للمييلع غيين لخبريييأة  قريرييياً  يو ي    الييع للصييفا ح حبسييت  كيي   هرلنزملييا   همييس   هرنييز للبرييي لمل
حييزوز قريييل لالخسريييا   ي ريغييي والييع  يو م. وإذل نانييت للمييسا ر لل ييامل ة هبييا ييييذ  قيي ب 1,0ل  فيياع ذلييك لخرنييز ضيي  سييطح لا ا يقييل ضيي  

 الهامل ضلسها لستسسزملا ب ال ح ض  للثق ب ولحلزوز لل  ق   سك   ي  اء إجرلء لالخسريا .ض
ي ريغييي  رنسييا نظييام لاشييبال   هكانيي  وإشييبال لل قيي ، ضلييى جييانريني  يحيي  ا هضييا، الجتييال ملرييي ب للييريح     16-6-1-3-6

ويراعررى االنتظررار لفرررتة مأمونررة،  ررددها اجلهررة اثنسييذ. /م 6 يير  لالخسريييا    ظييروف  زييي  فسهييا سييرضذ للييريح ضيي   يال وقييت ولحيي . وي ريغييي
 .القائمة ابالختبار، قبل االقرتاب من منطقة االختبار

 يلي: مبا  م ل لخ امل لمل لخسبلقذ 16-6-1-3-7
 ي ل ضلى ح وث لنف ا ؛ ها وج ، )ي(

 و  ا ر شظااي ق    كل خطرلً؛ )ب(
 وأت نلمل حرل يذ. )ر(

ي  وقي ، آخير يميسبتل اشيبال لل يا   بكاهليي   يو لالخسرييا  ضيا،ة هيرة ولحي ة؛ ولكي  إىل نفيش لر يا و ير   16-6-1-3-8
   ه طقييذ لل ييا   فس ريغييي إجييرلء لالخسريييا  هيي  ج ييي  ابسييسيف لم لخزييي  هيي  لل قيي ،  يو هييع  ريقييي نتسييذ نرييينة هيي  لخييا،ة لخسف ييرة   لخيفلفييامل

  ،، لل سس ذ إىل حت ي  شبريذ لخيفاطر  ي ريغي إجرلء لخسريا  آخر.  مل و/يو ه هتا. وإذللسسيف لم طريقذ خمسلفذ  لزاي،ة ش ة لل ا   يو
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لاهم    جمت ضذ للس لفق "قاف"   قطاع لل قل 4-1لل بريذ   حالذ لخ ل، لخرشحذ لطلقامل لاسلحذ للصغنة ) 16-6-1-3-9
. وي طرييق 9لالسسباالذ ض ي  بقسياس هسيفصيص لطاقيذ لل يظااي ضليى لل حي  ل ي ،   للسيشيسل  يو (  ميك  حتمني ملشل لالخسريا 0012لخسح ة 

 مل  هبروف هثاًل ه  لخسريا  سابق لملع هسف رة مما لذ. نتا  ذلك   للظروف لل  يك   فسها لرطر للما   مل  خطر لنريباث شظااي 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 16-6-1-4
 35و 33و 32و 30و 28و 26)لخرببامل  3-10 صمسيف م لخباين للسالسذ لإلجابذ ضلى لاسئلذ لل ل ،ة   لل كل  16-6-1-4-1
 ( ه  يجل  قسسم لل سا ج و ص سف لخ سج.36و
. ويبسييييع ي  لنف ييييا لً شيييياهاًل قيييي  حيييي ث إذل 1-1إذل حيييي ث لنف ييييا  شيييياهل  ييييي  ر لخ ييييسج   شييييبريذ لخيفيييياطر  16-6-1-4-2

للميلع غين لخبرييأة    يو رينة حبست يسبني  قسسم لرط  ة للبتلسذ ابفرتلا ح وث لنف ا  لكاهل ل س ايمل لخسف رة للبريي لمللنف رمل نمريذ ن
 وقت ولح .

 يلي: مما حي ث لنف ا  شاهل  ولك  ح ث فباًل ي  مل إذل 16-6-1-4-3
 (؛5-3-1-6-16لنثقاب ي  ه  للمسا ر لل امل ة )لنظر  )ي(

ج ل حمم بذ ه  للبالقذ بني لخمافذ وللكسليذ  لخريس يذ    20ب نسذ طاقسها لحلرنسذ  س اوز   ا ر شظسذ ه )ب(
 ؛1-1-6-16لل كل 

 . 2-1فإ  لخ سج ي  ر   شبريذ لخيفاطر  
ولكيييييي  حيييييي ث فبيييييياًل ي  هيييييي   2-1لل ييييييبريذ  يو 1-1يمييييييس جا إ، لر لخ ييييييسج   لل ييييييبريذ  هييييييا حييييييي ث مل إذل 16-6-1-4-4

 للسالسذ: لاح لث
 بب  إح   للمسا ر لل امل ة؛ ها   فق ه  لللها ميس  إىل يو نرة ان يذ )ي(

 للملع غن لخبريأة؛ يو م ه  حافذ للبري لمل 15  ا ر شظسذ هلسهريذ صا، ة ض  لخ سج إىل يبب  ه   )ب(
نيي  هيي  للكسلييذ للصييافسذ لخسف ييرة   100لكييل  اثنسييذ 35إذل نييا  للييزه  لخقييس  الحييرتلق لخ ييسج يقييل هيي   )ر(

-1-6-16)لالطالع ضلى    ر هقايس  للزه     قسسم آاث  للس فق لحلرل    لنظر هالحظامل للري ي  
(. ونري يل لشلك    حالذ للملع ولخ ل، لخ يففضذ للطاقذ  إذل جتاوز إشباع لخ يسج ل يرتق إشيباع 4-8

للميييلع غييين لخبرييييأة. ويقييياس  يو م هييي  حافيييذ للبريييي لمل 15ضليييى ببييي   2منسلييي  ولمل/  4لل يييا  أبنثييير هييي  
   ل  ي  اء فرتة لل ا ج لاقصى؛ 5لاشباع ضلى ه   

 . 3-1فإ  لخ سج ي  ر   شبريذ لخيفاطر  
   ولكييي  حييي ث ي 3-1لل يييبريذ  يو 2-1لل يييبريذ  يو 1-1يميييس جا إ، لر لخ يييسج   لل يييبريذ  هيييا حيييي ث مل إذل 16-6-1-4-5
 يلي: مما

   فق ه  لللها ميس  إىل يبب  ه  هرت ه  هلسا لل ا ؛ يو نرة ان يذ )ي(
 للملع غن لخبريأة؛ يو م ه  حافذ للبري لمل 5  ا ر شظسذ هلسهريذ صا، ة ض  لخ سج إىل يبب  ه   )ب(
 هم؛ 4 ثلم   ي  ه  للمسا ر لل امل ة ميس  إىل ينثر ه   )ر(
ج ل حمم بذ ه  للبالقذ بني لخمافذ وللكسلذ  لخريس ذ   لل كل   8شظسذ هب نسذ طاقسها لحلرنسذ  س اوز   )،(

 ؛16-6-1-1
لخسف ييرة  نيي  هيي  للكسلييذ للصييافسذ  100اثنسييذ لكييل  330إذل نييا  للييزه  لخقييس  الحييرتلق لخ ييسج يقييل هيي   )مل(

 (؛8-4-1-6-16 )لالطالع ضلى    ر هقايس  للزه     قسسم آاث  للس فق لحلرل    لنظر
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 جمت ضذ   لفق خالف لجملت ضذ "قاف". و  4-1فإ  لخ سج ي  ر   لل بريذ  
 4-1لل ييييبريذ  يو 3-1لل ييييبريذ  يو 2-1لل يييبريذ  يو 1-1يميييس جا إ، لر لخ ييييسج   لل ييييبريذ  هييييا يسحييي ث مل إذل 16-6-1-4-6
جمت ضييذ للس لفييق  و  4-1  لل ييبريذ (  فييإ  لخ ييسج ييي  ر 3-10هيي  لل ييكل  32جمت ضييذ   لفييق خييالف لجملت ضييذ "قيياف" )لنظيير لخربييع  و 

حاليذ لخي ل، لخرشيحذ لطلقيامل لاسيلحذ للصيغنة  و  ه  للال حذ لل ت ذجسيذ. 3-3لل ل ،   للفصل  347ي طريق لحلكم لراأل  مل ها "قاف"
 س اوز طاقسها  ال وج ، شظاايي ل ضلى  ها (  ميك  لسسيف لم0012لاهم لخسح ة    جمت ضذ للس لفق "قاف"   قطاع لل قل 4-1لل بريذ )

 ا، لر لخ سج   جمت ضذ للس لفق "قاف". 9ج ل حمم بذ ب لسطذ إجرلء لالخسريا    للسشيسل  8لحلرنسذ 
. ولاهكانسيامل   مليشل 1 ك  مل اك ييذ أت نلمل خطرة ضلى لاطالق  ي ظر   لسيسريبا، لخ يسج هي  للر رييذ  مل إذل 16-6-1-4-7

   ملي:3-10ه  لل كل  36و 35ببا  يريني لخر  نتا  لحلالذ 
 أت ن ه ل، حرَّلقذ  فإن : يو إذل نا  لخ سج سلبذ هص  ضذ بغرا إح لث ي ر ضتلي لنف ا   )ي(

ال الييياء ضالسيييذ( خيييا ر  يو حيييرل ة  يو ،خيييا   يو ان   يو )شيييظااي  هيييا إذل نيييا  مل ييياك أت ييين ‘1‘
  وييي  ر لخ ييسج    لل ييكل لخبريييأ بيي     1 مييسريب  لل سييسلذ هيي  للر ريييذ  فييال لل سييسلذ نفمييها 

)ب( هيييي  للال حييييذ للس ظستسيييييذ 1-1-1-2وجمت ضييييذ للس لفييييق "قييييياف". وللفقييييرة  4-1لل ييييبريذ 
للبرييي ة  ولييشلك فإنيي  هيي  للضييرو   ضييا،ة والييع ملييشل  ال لل ت ذجسييذ   يين صييرلحذ إىل لل سييسلذ

حسز حمص  .  يو    غسل لل سسلذ ،و  والبها   ضري ةللسقسسم ضلى يساس لخسريا  ي ط   ضلى  
)ر( فسصيييي ف لخ ييييسج   ملييييشل لحلالييييذ ب صييييف  6 و الحيييي" لآلاث  لخييييشن  ة يحسيييياانً   لالخسريييييا 

 "قاف" ،و  إجرلء لخسريا لمل يخر ؛ 4-1ه س اً ي ستي للت ت ضذ 
خييييا ر  لسييييذ(ال اليييياء ضا يو حييييرل ة  يو ،خييييا   يو ان   يو يكيييي  مل يييياك أت يييين )شييييظااي  مل إذل ‘2‘

)ب( هيي  للال حييذ 1-1-1-2وفقيياً للفقييرة  1لل سييسلذ   مييسريب  لل سييسلذ غيين لخبريييأة هيي  للر ريييذ 
 )ب( هييييي  للال حيييييذ لل ت ذجسيييييذ   ييييين صيييييرلحذ إىل لل سيييييسلذ1-1-1-2لل ت ذجسيييييذ. وللفقيييييرة 

للبري ة  ولشلك فإ  ه  للضرو   ضا،ة والع ملشل للسقسسم ضلى يسياس لخسرييا  ي طي   ضليى  ال
   حسز حمص  . يو سلذ ،و  والبها   ضري ة  غسل لل س

اغيييرلا لالبيياب لل ا يييذ  فإنييي   يو إذل نييا  لخ ييسج غيين هصييي َّع احيي لث أت يين ضتليييي مما ييل لالنف ييا  )ب(
 ه  للال حذ لل ت ذجسذ؛ 1-1-1-2وفقاً للفقرة  1يمسريب  ه  للر ريذ 

 للس فق لحلرل  هلح ظامل لس  ر هقايس  للزه     قسسم آاث   16-6-1-4-8
  

م    15ض ي     2م نسلي  ولمل/   4)ر(( بسي فق حيرل   هس سيط   4-4-1-6-16ني  )لنظير    100اثنسيذ/  35  ر ريط قستيذ لل  : 1املالحظة  
نانيييت حيييرل ة لالحيييرتلق لحلقسقسيييذ خمسلفيييذ لخسالفييياً ذل قستيييذ هب  ييييذ  ميكييي    هيييا   جييي ل/غ. وإذل   12 500و ميييس   إىل لفيييرتلا حيييرل ة لحيييرتلق  ريلييي   

جي ل/غ    8 372اثنسذ لخفرتا لزه  لالحرتلق؛ فبلى سريسل لخثال  ي سج نفي  هميس   للسي فق ضي  حيرل ة لحيرتلق حقسقسيذ  ريلي    35  قم   صحسح 
ر  للسصحسحامل للكسل غن    23,4اثنسذ     35(   12 500/ 8 372ناحرتلق ل )  ن  حما ضالقامل للس  ر ولاهثلذ لل ل ،ة      100اثنسذ. وجتص

   . 2-16لة ول  
م  5ض    2منسل  ولمل/  4)مل(( بس فق حرل   هس سط  5-4-1-6-16ن  )لنظر    100اثنسذ/  330  ر ريط قستذ لل :2املالحظة 

نانييت حييرل ة لالحييرتلق لحلقسقسييذ خمسلفييذ لخسالفيياً ذل قستييذ هب  يييذ  ميكيي   هييا جيي ل/غ. وإذل 12 500و مييس   إىل لفييرتلا حييرل ة لحييرتلق  ريليي  
 8 372اثنسييذ لخفييرتا لييزه  لالحييرتلق؛ فبلييى سييريسل لخثييال  ي ييسج نفيي  همييس   للسيي فق ضيي  حييرل ة لحييرتلق حقسقسييذ  ريليي   330  قييم صييحسح 

ر  للسصيييحسحامل للكسيييل غييين  221اثنسيييذ    330(   12 8/500 372جييي ل/غ نييياحرتلق ل ) نييي  حميييا ضالقيييامل للسييي  ر   100اثنسيييذ. وجتيييص
 . 2-16ولاهثلذ لل ل ،ة   لة ول 
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للميييلع للفر،ييييذ حتيييرتق   يحييي لث هميييسقلذ ميكييي   يو   ببيييل جتيييا ب زهييي  لالحيييرتلق  سيييسالح" ي  للبريييي لمل :3املالحظة 
 الحرتلق لكل ح ث ه فصل.هثل ملشل لحلاالمل  ي ريغي لسسيف لم يزه ذ ونسل ل و  للسبرف ضلسها؛

 قيمة التدفق احلراري املقارنة لكتل متفاو ة   :2-16اجلدول 

  4-3/1-1 قاث  1-4/1-4

 )ب( زمرررررررررررن االحررررررررررررتاق
 )ابلثانية(

 )أ( م( 5التدفق )
 (2نسل  ولمل/م)

 )ب( زمرررررررررررن االحررررررررررررتاق
 )ابلثانية(

نسليي  )أ( )م( 15الترردفق )
 (2ولمل/م

 الكتلة )كغ(

195 63,1  
21,7 63,1  

20 

266 2,5 29,6 2,5 50 

330 4 35 4 100 

419 6,3 46,3 6,3 200 

569 11,7 63,3 11,7 500 

 2/3يقاس    ر للس فق لحلرل   ضلى يساس )م/هصفر( )ي(
 1/3قاس    ر لل قت ضلى يساس )م/هصفر(ي )ب(

 ميك  حماب قسم للس فق لحلرل   ه  لخبا،لذ:و  

 

 ست:ح 
 F      2مابلكسل  ولمل/للس فق لحلرل  
 C     0,33اثبت يماو  
 E   حمس   للطاقذ للكلي هبعلً ض   ابة ل؛ 
 R     لخمافذ ه  لل ا  إىل لخ الع لخك  ف هبعلً ض ها اباهسا 
 t   .زه  لالحرتلق لخالح" ابلثانسذ 

 يهثلذ لل سا ج 16-6-1-5

 املادة  التعبئة  األحداث  النتيجة 

 زيلني لخمك ن  ه  يل لح لسفسذ  50   3لسط لانمل  حترتق ولك  بريطء 1ال   ستي إىل للر ريذ 
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 (3) جول 8و جول 20: العالقة بني املسافة والكتلة للشظااي املعدنية اليت  بلغ طاقتها احلركية 1-1-6-16الشكل 

 

 الكتلة  مسافة الشظااي 

 ابلغرام جول 20 جول 8

46,8 83,6 25 

28,7 58,4 50 

20,6 44,4 75 

16,2 35,6 100 

13,3 29,8 125 

11,4 25,6 150 

10 22,43 175 

8,8 20 200 

6,3 13,9 300 

4,9 10,9 400 

4,1 8,9 500 

 ج ل 8ج ل و 20يهثلذ بساانمل لل ظااي لخب نسذ لل   ريل  طاقسها لحلرنسذ  

__________ 

ضلى يساس لل ظااي لخب نسذ. وسس سج لل ظااي غن لخب نسذ نسا ج خمسلفذ وق   ك   خطرة. لشلك ي ريغي  1-1-6-16 ق م للريساانمل لخبروالذ   لل كل  (3)
 ييضاً ، لسذ لخيفاطر ه  لل ظااي غن لخب نسذ.
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 6وصف اختبار النوع )د( من اختبارات اجملموعة  16-7

 )د(: العبوة  ري احملصورة6االختبار  16-7-1
 هق هذ 16-7-1-1

خا ر للبري ة انجتذ ض  لشسبال إذل نانت   ج  أت نلمل خطرة  ها ر  ملشل لالخسريا  ضلى ضري ة ولح ة لسح ي   
 ب ء لشسبال ل س ايمل. يو ضا ا

 لةهاز ولخ ل، 16-7-1-2
 يلي: ها لزمي 

-7-16جهاز إشبال يكفي لضتا  إشبال للملبذ )لنظر للفقرة  يو  جهاز  ف ن لري ء إشبال للملبذ )ي(
 (؛1-3-2

 هم السسيف لهها نصحسفذ شامل ة. 3وصفسحذ ه  للصلا للطر  مسكها  )ب(
 ميك  لسسيف لم هب لمل للفس ي .و  

 إجرلء لالخسريا  16-7-1-3
 لحليياالمل لليي  و   يير  لالخسريييا  ضلييى ضرييي لمل هيي  للمييلع لخسف ييرة ابحلالييذ ولل ييكل لللييشي   قيي م هبتييا لل قييل. 16-7-1-3-1

حمفييز  يو فسهييا للمييلع لخسف ييرة ،و  ضرييي ة  جتيير  لالخسريييا لمل ضلييى سييلع غيين هبريييأة. وللقييرل  لخسبلييق ابسييسيف لم حمفييز لرييي ء لاشييبال  صيي َّف
 لإلشبال يسيفش ضلى يساس لالضسريا لمل للسالسذ.

   حالذ للملع لخبريأة: 16-7-1-3-2
 لاشبال: يو للملع لجملهزة ب سسلذ ذل سذ لري ء للسف ن )ي(
لاشيبال. وإذل  بيش  ذليك  يو   سط إشبال لميلبذ قريرييذ هي  هرنيز للبريي ة ابل سيسلذ للشل سيذ لريي ء للسف ينر     

 لاشبال مبحفز آخر قا،  ضلى إح لث للسأ ن لخطل ب؛ يو ضتلساً  يمسباا ض  لل سسلذ للشل سذ لري ء للسف ن
 لاشبال: يو للملع غن لجملهزة ب سسلذ ذل سذ لري ء للسف ن )ب(

لل حيييي     ييييسبل ضلييييى يو للسييييأ ن ضلييييى سييييلبذ ه جيييي ،ة ابلقييييرب هيييي  هرنييييز للبرييييي ة نييييي   ف يييير ‘1‘
 لخطل ب؛

 لالسسباالييييذ ضيييي  سييييلبذ قريريييييذ هيييي  هرنييييز للبرييييي ة بمييييلبذ يخيييير  ميكيييي  ي  يسمييييريا لنف ا ملييييا ‘2‘
 لشسباهلا   إح لث نف  للسأ ن. يو

   حصر للبري ة.  الع للبري ة ضلى صفسحذ ف الذيذ شامل ة ضلى لا ا ب و  16-7-1-3-3
لنثقيياب صييفسحذ لخ ييامل ة لليي   يو ي ريغييي للرييي ء   إشييبال للمييلبذ لخاحنييذ و ميي سل لخ ييامل لمل للسالسييذ: لنريبييار 16-7-1-3-4

 قيا ناهيل  يو  يزق للبريي ة لليش  يميريا لنسثيا  ل سي ايمل هي  لخسف يرلمل؛ يو هليا قيا،  ضليى إشيبال هيا،ة جمياو ة يو وهيسل يو حتت للبري ة
وي ريغييي ي   ير  لالخسريييا   .ويراعرى االنتظررار لفرررتة مأمونرة،  ررددها اجلهرة القائمررة ابالختبرار، بعررد برردء اإلشرعالللبريي ة بميريا لالنسثييا . 

 الحيي" قريييل ذلييك نسس ييذ حامسييذ. وإذل نانييت نسييا ج ضيي ، لالخسريييا لمل لخ صييى بيي  غيين نافسييذ لسفميين  مل هييا  ييالث هييرلمل    ال ييذ لجتاملييامل
 لري  فس   فس ريغي زاي،ة ض ، لالخسريا لمل. ال ا ج  فمنلً لل س
 هباين وطريقذ  قسسم لل سا ج 16-7-1-4
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سطلا لا، لر   جمت ضذ للس لفق "قاف" ي   ك   للسأ نلمل لرطرة لل اجتذ ض  لشسبال لخ ل،   ملشل لالخسريا  ي 
 يلي: ها بري ة ضلىحمص  ة   للبري ة ه  لل لخل. و  ستل ي،لذ للسأ ن لرطر خا ر لل

 لنثقاب صفسحذ لخ امل ة لل  حتت للبري ة؛ يو لنريبار )ي(
سم ه   25ضلى همافذ  2غ/م 10   80هلا ي بل ها،ة جماو ة هثل ل ح ه  لل  ق هقاس  يو  وهسل )ب(

 للبري ة؛
 يو  زق للبري ة بمريا لنسثا  ل س ايمل ه  لخسف رلمل؛  )ر(
 لخلسصقذ جب ل  للبري ة يبسع غن خطر(. يو لل ظااي لخسريقسذ يو يو لنسثا   رر  اهاً ه  للبري ة )لالنسثا  )،(

نسيييا ج قييي   رغيييا للميييلطذ لخيفسصيييذ   ي  أتخيييش   لحلميييريا  للسيييأ ن لخس قيييع ةهييياز بييي ء لاشيييبال ض ييي   قسيييسم و  
خ سج لالخسريا  إذل نا  ه  لخس قع ي   ك   ملاهذ ابخقا نذ هع للملع لخيفسعة. وإذل نانت مل اك أت نلمل خطرة خا ر للبري ة  ض   ش يمسريب  ل

 ه  جمت ضذ للس لفق "قاف".

 يهثلذ لل سا ج 16-7-1-5

 النتيجة  املشاهدة  نظام اإلشعال  العبوة  املادة 

يسييط لنذ )خييرلطسا(  يجهييزة 
 لس  طاقذ   

صيييييي  وق هيييييي  لليييييي  ق لخقيييييي   
 20)للكر ييييييي  ( حيسييييييي   ضليييييييى 

غ بكل ه ها هيا،ة  300ها،ة )
،لفبييييييذ( ي الييييييع نييييييل ه هييييييا   

 حقسريذ بالسسسكسذ

  يييييسبل نيييييل هيييييا،ة ضليييييى  إح   لخ ل،
حييي ة ه س يييذ يلمييي ذ هليييا 
 ر فع خمافذ هيرتي  خيا ر 

 للبري ة

غن هسمقذ هع جمت ضذ 
 للس لفق "قاف"

هف يييييييرلمل  غييييييين  جمت ضيييييييامل 
 نهراب سذ

صيييييي  وق هيييييي  لليييييي  ق لخقيييييي   
جمت ضييييذ نييييل  60حيسيييي   ضلييييى 

ه هييييييييا   حقسريييييييييذ بالسييييييييسسكسذ 
هييييييييييييييييزو،ة مباسيييييييييييييييي  ة هاصييييييييييييييييذ 
 8للص هامل هلف فذ   شيكل 

هيييييييع ضييييييي لزل ضليييييييى لخف يييييييرلمل 
 لسيففسف لالحسكاك

 60ي طليييييق ولحييييي  هييييي  لل  إح   لخ ل،
هف ييييييييرل بيييييييي و  أت يييييييينلمل 
ظاملرة ضلى للص  وق ه  

 لرا ر

هيييييييع جمت ضيييييييذ هسميييييييقذ 
 للس لفق "قاف"

صيييييي  وق هيييييي  لليييييي  ق لخقيييييي    هف رلمل  نهراب سذ
جمت ضييييذ نييييل  84حيسيييي   ضلييييى 

ه هييييييا حمزهييييييذ بمييييييلكها حبسييييييت 
ختف ح ة للبصف لل ا ج ض  

 إشبال لخف ر

 84ي طليييييق ولحييييي  هييييي  لل  إح   لخ ل،
هف ييييييرلً وييييييي،،  للسفاضييييييل 
إىل فييسح للصيي  وق وختييرر 
ه يييييييي  ببييييييييل لجملت ضييييييييامل 

  جييي   ال ولكييي  يييير  ينييي 
أت يييييييينلمل خطييييييييرة خييييييييا ر 

 للبري ة

هسميييييييقذ هيييييييع جمت ضيييييييذ 
 للس لفق "قاف"
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 النتيجة  املشاهدة  نظام اإلشعال  العبوة  املادة 

شيييييح امل  ه يييييكلذ )هثاقيييييا 
 غ هفس حذ( 19

صيييييي  وق هيييييي  لليييييي  ق لخقيييييي   
ح يييييييي ة    50حيسيييييييي   ضلييييييييى 

طريقسييني حبسييت يكيي   نييل زور 
ه  لل ح امل ه ال ضاً ضك  

 لآلخر

هف ييييييييير هيييييييييزو، 
بمييييلك  ف يييين 

 هلم  قريرياً  60

 جتييييييييير   يييييييييالث جتيييييييييا ب.
جتربيييييييييذ ه هيييييييييا  نيييييييييل  و 

 ثقيييا صيييفسحذ لخ يييامل ة 
بثال ييذ إىل ي ببييذ شييح امل 
هسفاضلذ. و ستزق للبري لمل 
و  س ر لل ح امل لخسريقسيذ 

 ضلى هماحذ ولسبذ.

غن هسمقذ هع جمت ضذ 
 للس لفق "قاف"

صيييييي  وق هيييييي  لليييييي  ق لخقيييييي    هف رلمل  نهراب سذ
هف يييييرلً نيييييل  50حيسييييي   ضليييييى 

ه هيييييييييييا هيييييييييييزو، بميييييييييييلك هييييييييييي  
ل هييم و  الييع نيي  450للرصيياأل 

جمت ضيييييييييذ ه هيييييييييا   صيييييييييي  وق 
،لخلييييييي هيييييي  لليييييي  ق لخقيييييي  . 
و فصيييل للصييي ا،يق أبلييي لح هييي  

 لل  ق لخق  

  ييييييييييييسبل ولحيييييييييييي ة هيييييييييييي   إح   لخ ل،
 لخسف ييييييييييييييرلمل لرتمييييييييييييييني

يمييييريا فييييسح ج لنييييا  ممييييا
للصييييييييييييي  وق. و الحييييييييييييي" 
أت يييييييينلمل خطييييييييرة خييييييييا ر 

 للبري ة.

هسميييييييقذ هيييييييع جمت ضيييييييذ 
 للس لفق "قاف"
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  17القسم 
 7جمموعة االختبارات 

 مقدمة 17-1
(  جيييرلء 3-10هييي  لل يييكل  40كييي   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل "مليييل للميييلبذ ض مييييذ لحلماسيييسذ للغاييييذ " )لخربيييع   

لخسرييا لً ولحي لً هي  نيل ني ع هي  يني لع لالخسرييا لمل لاحي   6-1  و ا ي  جتساز نل ها،ة هرشحذ لإل، لر   لل يبريذ 7جمت ضذ لالخسريا لمل 
إذل نانت لخا،ة ها،ة ض ميذ  ها  )و(( لسح ي 7)ي( إىل  7ض ر لل   سك   ه ها لجملت ضذ. و مسيف م لان لع للمسذ لاوىل ه  لالخسريا لمل ه  )

إذل نا  ه  لختك   ها لسح ي  ()ل(7)ك( و7 ( و)7)ح( و7)ز( و7    حني  مسيف م لان لع لرتمذ لاخر  )(EIS)لحلماسسذ للغايذ  
 . وين لع لالخسريا لمل لاح  ض ر ملي:6-1إ، لر سلبذ حتس   ضلى ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ   شبريذ لخيفاطر 

 لخسريا  ص م لسح ي  حماسسذ لخا،ة  فز هسكانسكي ش ي ؛ )ي(:7لل  ع 
 هغلق لسح ي  لحلماسسذ للص م؛ حسز و  ولخسريا  ص م مببزنِز حم َّ، )ب(:7لل  ع 
 ولخسريا  لسح ي  حماسسذ لخا،ة لخسف رة للسلف بسأ ن للص م؛ )ر(:7لل  ع 
لخيرتلق انجتيني ضي  هصي   طاقيذ  يو ولخسريا  لسح ي  ، جذ  فاضل لخا،ة لخسف رة لسأ ن صي م )،(:7لل  ع 

 هبني؛
لسييأ ن هلييا خييا جي ض يي ها  كيي   لخييا،ة ه جيي ،ة   ولخسريييا  لسح ييي   فاضييل لخييا،ة لخسف ييرة  )مل(:7لل  ع 

 حسز هغلق؛
ولخسريا  لسح ي   فاضل لخا،ة لخسف رة   وسط  صزل، فسي  ، جيذ لحليرل ة  ي   ساً حيىت  صيل إىل  )و(:7لل  ع 

365º هئ يذ؛ 
ولخسرييييا  لسح يييي   فاضيييل سيييلبذ للهيييا خيييا جي ض ييي ها  كييي   للميييلبذ   لحلاليييذ لخق هيييذ هبيييا  )ز(:7لل  ع 

 لل قل؛
 365ºولخسريييا  لسح ييي   فاضييل سييلبذ   وسييط  ييصزل، فسيي  ، جييذ لحلييرل ة  يي   ساً حييىت  صييل إىل  )ح(:7لل  ع 

 هئ يذ؛
 لخرتلق انجتني ض  هص   طاقذ هبني؛ يو ولخسريا  لسح ي   فاضل سلبذ لسأ ن ص م ) (:7لل  ع 
 يييا  سيييلبذ مما ليييذ هليييا ه جييي ،ة إذل نيييا  لنف يييا  سيييلبذ سيييس،،  إىل لنف هيييا ولخسرييييا  لسح يييي  )ك(:7لل  ع 

 جب ل ملا؛
 ولخسريا  لسح ي  ه   حماسسذ للملبذ لص هذ ه جهذ إىل هك انمل البسفذ. )ل(:7لل  ع 

  ي  لخسريييييا  هيييي   "+""ال"  إذل نانييييت لل سس ييييذ ه جريييييذ  40و كيييي   لاجابييييذ ضلييييى للميييي،لل لليييي ل ،   لخربييييع  
 . 7لخسريا لمل لجملت ضذ 

 طرق االختبار 17-2
 قا تذ بطرق لالخسريا  لخمسيف هذ حالساً. 1-17سضت  لة ول ي 
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 7طرق االختبار جملموعة االختبارات    :1-17اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 لخسريا لمل جتر  ضلى لخ ل،  

 )ي(7 )ي(لخسريا  للكريم لذ خا،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ 17-4-1
 )ب(7 )ي(ض ميذ لحلماسسذ للغايذلخسريا  للف  ة خا،ة  17-5-1
 ‘1)ر(‘7 لخسريا  للص م "س زل " 17-6-1
 ‘2)ر(‘7 )ي(لخسريا  لهل اشذ 17-6-2
 ‘1)،(‘7 )ي(لخسريا  ص م للرصاصذ للت ل، للب ميذ لحلماسسذ للغايذ 17-7-1
 ‘2)،(‘7 )ي(لخسريا  لهل اشذ للت ل، 17-7-2
 )مل( 7 )ي(للب ميذ لحلماسسذ للغايذلخسريا  لحلريق لرا جي للت ل،  17-8-1
 )و( 7 )ي( لخسريا  للسميفني للريطيء للت ل، للب ميذ لحلماسسذ للغايذ  17-9-1

 لخسريا لمل جتر  ضلى للملع  

 )ز(7 )ي(6-1لخسريا  لحلريق لرا جي اح   سلع لل بريذ  17-10-1
 )ح(7 )ي(6-1لخسريا  للسميفني للريطيء اح   سلع لل بريذ  17-11-1
 ) (7 )ي(6-1لخسريا  ص م للرصاصذ اح   سلع لل بريذ  17-12-1
 )ك(7 )ي(6-1لخسريا  للرصَّذ اح   سلع لل بريذ  17-13-2
 )ل( 7 6-1لخسريا  ص م لل ظسذ اح   سلع لل بريذ  17-14-1

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 
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 االختبارظروث  17-3
)ل( 7)ز( إىل 7 ا ي   ك   مجسع لخك انمل لخسف رة ه ج ،ة ،ل تاً   للملع   ي  اء لخسريا لمل لان لع هي   17-3-1

)ي( 7ختضع لالخسريا لمل ه  لان لع ه   ال . و ا ي   مسه ف لخك انمل لخسف رة لاصغر لل  حتس   ضلى ه ل،7ه  جمت ضذ لالخسريا لمل  
)ل( ض ي ها يرييني للسقسيسم يهنيا سسميريا يشي   ، فبيل للميلبذ ه اليع لالخسرييا  لضيتا  بقياء 7) ( و7 خاصياً ابالخسرييا ي  )و( لسسه لفاً 7إىل 

 لنس ا ملا ضَرالاً ض   لحل  لخهتل. يو 6-1لحستاالمل لشسبال للملبذ لخ  جذ   لل بريذ 
وفقييياً جملتييي ض   6-1يسبيييني لخسرييييا  لخيييا،ة لخيييرل، لسيييسيف لهها ن يييح ذ هسف يييرة   سميييسذ   إحييي   سيييلع لل يييبريذ  17-3-2

  فحسثتيييا و 6-1 لخيييا،ة لخبسيييزم لسيييسيف لهها نتكييي   هبيييزنِز ينيييع )هييي  حسيييت لاببيييا،(   سيييلبذ ه  جيييذ   لل يييبريذ يهيييا .7و 3لالخسرييييا لمل 
ولالخسريا لمل ه   3لخسف رة للر سمسذ لل   بززملا  ي ريغي لخسريا ملا وفقاً جملت ضامل لالخسريا لمل لسسسفاء لحل  لاقصى للح م لخسصل ابل ح ذ 

ضليى لخيا،ة ب يكلها )ي  للسكي ي  وللسحريي ا وللكثافيذ وغين ذليك( لخطلي ب  7)مل(. ويسبني إجرلء جمت ضذ لالخسرييا لمل 7‘ و2)ر(‘7 لل  ضني
 لسسيف له    للملبذ.

ببيييي  ي  ختضييييع شييييح سها  إال 6-1ضلييييى سييييلبذ يص ظيييير   إ، لجهييييا   لل ييييبريذ  7خسريييييا لمل ال جتيييير  جمت ضييييذ لال 17-3-3
إذل نانيت  مييس   لشييرتلطامل لخيي ل،  هييا )و( لسح ييي 7)ي( إىل 7لخسف يرة للر سمييسذ وهيي ل،ن هك ِننييذ هبيزنِزة هبس ييذ لالخسريييا لمل لخ اسييريذ هي  لانيي لع 

 جسهامل ب أ  ضتلسذ حت ي  لخسريا  لخ ل،.    6-3-4-10. و ر،   للفرع 1-6لا، لر   لل بريذ 
إذل نييا  هيي  لختكيي  إ، لر سييلبذ  هييا )ل( لسح ييي 7)ك( و7) ( و7)ح( و7)ز( و7ي ريغييي إجييرلء لالخسريييا لمل  17-3-4

. 6-1حتسيي   ضلييى شييح امل   سمييسذ هيي  لخيي ل، ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ وهكيي انمل هبييزنِزة ض ميييذ لحلماسييسذ ضلييى لل حيي  لخ اسييا   لل ييبريذ 
ق مليييشل لالخسرييييا لمل ضليييى للميييلع ومليييي   لحلاليييذ ولل يييكل للييي  قييي هت هبتيييا لل قيييل  ولكييي  ميكييي  حيييشف لخكييي انمل غييين لخسف يييرة   و طريييين

 ي، ر ضلى صحذ نسا ج لالخسريا لمل.  ل  حماناهتا  إذل لقس بت للملطذ لخيفسصذ أب  ملشل يو
ذ لخ ا  إلسها ،لخل هقسضسامل لخسريا  فرل،  )ض اصر وصف لالسس ابذ( همس ايمل لالسس اب  8 ر،   للسشيسل   17-3-5

)ل(  وي ريغييي إبييالغ للمييلطذ لخيفسصييذ هبييا 7)ك( و7) ( و7)ح( و7)ز( و7للتميياض ة    قسييسم نسييا ج لالخسريييا لمل  7جمت ضييذ لالخسريييا لمل 
  .6-1،ضتاً لإل، لر   لل بريذ 

 7وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  17-4
 اختبار الكبسولة ملادة عدمية احلساسية للغاية )أ(:7االختبار  17-4-1
 هق هذ 17-4-1-1

 لغرا ه  ملشل لالخسريا  مل  حت ي  حماسسذ ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ  فز هسكانسكي ش ي .ل 
 لةهاز ولخ ل، 17-4-1-2

 (.1-4-15)ي( )لنظر للفقرة 5خب لمل للالزهذ هلشل لالخسريا   ا ل لخب لمل لخمسيف هذ   لالخسريا  ل 
 طريقذ لالخسريا  17-4-1-3

 (.1-4-15)ي( )لنظر للفقرة 5ريقذ لالخسريا   ا ل للطريقذ لخسريبذ   لالخسريا  ط 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-4-1-4

   يييذ جتربيذ ي   صي ف لخيا،ة ضليى يهنيا هيا،ة ض مييذ لحلماسيسذ للغاييذ إذل حي ث وال "+"جرييذ بسع لل سس يذ ه    
 يلي: مما

وح وث  -لخرتلقها ب كل آخر )ي  ه امل ة ال ء ه  خالل للصفسحذ(  يو  زق للصفسحذ لل امل ة )ي(
 للكريم لذ؛ي ل ضلى حماسسذ  ال لنث اءلمل   للصفسحذ لل امل ة يو شروخ يو لنريباجامل
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 ينثر ابل مريذ إىل ط هلا لاصلي؛ يو هم 3,2يو لنضغاط هرنز لاسط لنذ لخص  ضذ ه  للرصاأل مبق ل   )ب(
 ."-"وإال فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ  

 يهثلذ لل سا ج 17-4-1-5

 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) -
 صا(  80/20لنس جني/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا51/19/14لنس جني/يل ه س م/ها،ة  لبطذ ن طذ ) -
 (  صا60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ) +
 (  هضغ ط95/5 ال ي يهس    ال ي نرتوب زي / ع فل  ونرب   ) -

 7وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  17-5
 احلساسية للغايةاختبار الفجوة ملادة عدمية  )ب(:7االختبار  17-5-1
 هق هذ 17-5-1-1

مييسيف م ملييشل لالخسريييا  لقسيياس حماسييسذ هييا،ة ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ خمييس   صيي م هبييني هثييل شييح ذ هاحنييذ ي 
 وف  ة حم ، ني.

 لةهاز ولخ ل، 17-5-1-2
سييألف لخبيي لمل للالزهييذ هلييشل لالخسريييا  هيي  شييح ذ هسف ييرة )هاحنييذ( وحيياجز )ف يي ة( وضرييي ة حتسيي   ضلييى شييح ذ   

 لالخسريا  )للقابلذ( وصفسحذ شامل ة ه  للف الذ )لهل ف(.
  مسيف م لخ ل، للسالسذ:و  

 ميا ل ؛ ها يو هف ر هبسا   طريقاً خ لصفامل لاهم لخسح ة )ي(
 95هييم ول  فاضيي   95(  قطييرل 95/5هيي  ملكميي جني/ ع ) يو (50/50قييرأل هضييغ ط هيي  للري س اليييت ) )ب(

 ؛3ن /م  05 3ن /م  1 600هم ونثافس  
  9,75  ومسيك جي ل ملا هيم    7,0   هيم    95ينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ همح بذ ضلى للريا ، قطرملا لريا جي   )ر( 

 هم؛   280هم وط هلا    7,0هم      73,0هم وقطرملا لل لخلي    2,75هم    
لخ جي ،ة ضس ذ ه  لخا،ة يقل قطرملا قلساًل ض  قطير لانري بيذ للف الذييذ. و يا ي   كي   للف ي ة لهل ل سيذ  )،(

 ميك ؛ ها بني للبس ذ وج ل  لانري بذ يصغر
 هم؛ 70هم وط ل   95قضسا هصري ب ه  هسثانريالمل ض ي  لخسثسل قطرل  )مل(
 هم؛ 20هم    200هم    200ببا،ملا صفسحذ ه  للف الذ للطر   ي )و(
 وسطها  قا لسثريست لخف ر. و  هم 25هم ومسكها  95نسلذ خ ريسذ قطرملا  (ز)
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 إجرلء لالخسريا  17-5-1-3
ي الع لخف ِنر ولل ح ذ لخاحنذ وللف  ة ولل ح ذ للقابليذ في ق للصيفسحذ لل يامل ة ضليى ي    يرتك نلهيا   حمي    17-5-1-3-1

 س لخل هيع  ال هم ب لسطذ ف لصل )هرياِض لمل( 1,6ولح . ويرتك بني للطرف لحلر لل ح ذ للقابلذ وللصفسحذ لل امل ة ف  ة مل ل سذ ضرالها 
قابلذ. ويرلضى وج ، ل صال جس  بني لخف ِنر ولل ح ذ لخاحنذ  وبني لل ح ذ لخاحنذ وللف  ة  وبني للف  ة ولل ح ذ للقابلذ. ويسبني لل ح ذ لل

 ي   ك   ، جذ حرل ة ضس ذ لالخسريا  ولخبزنِز وقت لالخسريا  ملي ، جذ للغرفذ.
لالخسريا  بكاهل  ف ق وضاء حيس   ضلى هاء هع  رك  لسمهسل مجع بقااي للصفسحذ لل امل ة  ميك   رنسا جهاز 17-5-1-3-2

سيم ضليى لاقيل بيني سيطح لخياء وللميطح للميفلي للصيفسحذ لل يامل ة للي   يا ي   كي   هميس  ة إىل حيافسني  10ف  ة ه  لهل لء ضراليها 
 فقط.
للصييفسحذ لل ييامل ة  ميكيي  ل رييياع طييرق ب يلييذ ةتييع للريقييااي  غيين ينيي  هيي  لخهييم ي  يكيي   مل يياك فييرلغ نيياف حتييت 17-5-1-3-3

  سحقق نسس ذ ه جريذ قريل ذلك. مل ها يب ق لنثقاب للصفسحذ. و ر  لالخسريا   الث هرلمل ال حبست
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-5-1-4

ذل  صقريييت للصييفسحذ  قرييياً ولالييحاً  فييإ  ملييشل يريييني ي  لنف ييا لً قيي  حيي ث   للبس ييذ. ولخييا،ة لليي    ف يير   ي  إ 
 ."+"لخسريا  لسمت ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ و ك   لل سس ذ ه جريذ 

 يهثلذ لل سا ج 17-5-1-5

 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) +
 (  صا80/20لنس جني/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا51/19/14لنس جني/يل ه س م/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا85/15ملكم جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) +
 (  صا60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ) +
 (  هضغ ط95/5 ال ي يهس    ال ي نرتوب زي / ع فل  ونرب   ) -
  ال ي نرتوط ل ي   صا +
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 : اختبار الفجوة ملادة عدمية احلساسية للغاية 1-1-5-17الشكل 

 
 )يلف(  هف ر  )ابء(  شح ذ هبزنِزة 

 )جسم( ف  ة ه  هسثانريالمل ض ي  لخسثسل )،لل( لخا،ة ه الع لالخسريا 
 )ملاء( ينري بذ ف الذيذ )ولو(  ف  ة مل ل سذ 
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 7وصف اختبار النوع )ج( من اجملموعة  17-6
 ‘: اختبار الصدم "سوزان"1)ج(‘7االختبار  17-6-1
 هق هذ 17-6-1-1

مييسيف م لخسريييا  للصيي م "سيي زل " لسقيي ير ، جييذ للسفاضييل للسف يين  حتييت ظييروف صيي م ضالسييذ للمييرضذ. و يير  ي 
 مرضذ حم ،ة.لالخسريا  ب الع لخسف رلمل   هقشوفامل هبسا يذ وإطالق لخقشوفامل ضلى مل ف ب

 لةهاز ولخ ل، 17-6-1-2
 هم يسم  ص سبها ابلسق سامل للبا،يذ. 102هم وط هلا  51 مسيف م نسل يسط لنسذ هسف رة قطرملا  17-6-1-2-1
  5,4لجملتيييع  . ويريليي  وز  لخقيييشوف1-1-6-17يمييسيف م   لخسرييييا  "سيي زل " ي،لة لالخسرييييا  لخريس ييذ   لل يييكل  17-6-1-2-2

 هم. 220هم وط ل   81,3ن  ه  لخسف رلمل. ولخقشوف قطرل   0,45ن   ومل  حيس   ضلى حن  
م  4,65هم. وي الع لخ فع حبست  ريب  ف ملس  مبمافذ  81,3 طلق لخقشوفامل ه  ه فع ل  هاس  ة هلماء ط هلا  17-6-1-2-3

و سحقق سيرضذ صي م لخقيشوف بسبي يل لل يح امل لل لفبيذ هم.  64ض  لهل ف  ومل  ل ح يهل  للمطح وهص  ع ه  للف الذ لخصفنح مسك  
   لخ فع.

 سيم ختطسطيي خيي   لاطيالق هيع بسيا  ه لالييع لهلي ف ولخي فع ولاوالياع لل مييريسذ  2-1-6-17يير،   لل يكل  17-6-1-2-4
 م  قريرياً ه  همس   لا ا. 1,2للتب لمل للس يفسصسذ. ويك   هما  لخقشوف ضلى ل  فاع 

 قييل لسييس ابذ  يال  هييز ه قييع لالخسريييا  مبقييايس  ه  جييذ لقسيياس ضصييف لالنف ييا  ومببيي لمل  ميي سل. وي ريغييي 17-6-1-2-5
يقاس  نتا  نسل ملر ز. و قاس سرضامل للص م وزاي،ة للضغط لل اجتذ ض  ضصف للص هذ لهل ل سذ   20نظام  م سل ضصف لهل لء ض      ر،،لمل

 (.2-1-6-17م ه  نقطذ للص م )يجهزة للقساس جسم   لل كل  3,05ضصف لهل لء ضلى همافذ 
 إجرلء لالخسريا  17-6-1-3
م/ث. ويطلييق لخقييشوف و ميي ل سييرضذ  333لخيي فع لسكيي   سييرضذ لخقييشوف ي ريغييي  بيي يل لل ييح ذ لل لفبييذ    17-6-1-3-1

صيفر٪(  بي ل نتسيذ لل يح ذ لل لفبيذ  -٪  10م/ث )+  333 سحقيق سيرضذ  مل للص م وضصف لهل لء لل يا ج ضي   فاضلي  ض ي  للصي م. وإذل
 ويكر  لالخسريا .

م/ث  يسكر  لالخسريا  إىل ي  ييسم لحلصي ل ضليى  مي سالمل ،قسقيذ للضيغط  333ض   حتقق سرضذ ص م ق  ملا  17-6-1-3-2
 صفر٪(. -٪  10)+  م/ث 333نل طلقذ صا ريذ   ا ي   ك   سرضذ للص م  و  ولل قت ه  مخ  طلقامل ه فصلذ ضلى لاقل.

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-6-1-4
ميي ل لحليي  لاقصييى لييزاي،ة للضييغط لل اجتييذ ضيي  ضصييف لهليي لء للييش  حييي ، هيي  نييل ضصييفذ للهيي لء. ويميي ل ي 

  27هس سط للضيغ ط للقصي   لخسحققيذ هي  مخي  طلقيامل صيا ريذ ضليى لاقيل. وإذل نيا  للضيغط لخس سيط لل يا ج هي  مليشل للطريقيذ يمياو  
 ."+"حلماسسذ للغايذ و م ل لل سس ذ ضلى يهنا ه جريذ  ك   ض   ش ها،ة ض ميذ ل ال ينثر  فإ  لخا،ة يو نسل ابسكال
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 يهثلذ لل سا ج 17-6-1-5

 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) -
 (  صا80/20لنس جني/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا51/19/14لنس جني/يل ه س م/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 صا(  60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ) +
 (  هضغ ط5/ 95 ال ي يهس    ال ي نرتوب زي / ع فل  ونرب   )  -
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 : مق وث اختبار "سوزان" 1-1-6-17الشكل 

 

 ب   ف الذ  )ابء( حلقذ ه  لةل  خ ع للسمرب )يلف(
 وضاء هص  ع ه  لال ه س م )،لل( لخا،ة لخسف رة ه الع لالخسريا  )جسم(
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 ختطيطي الختبار "سوزان" )مسقط أفقي( : رسم 2-1-6-17الشكل 

 
 هما  لخقشوف )ابء( سم( 6,4للصفسحذ لهل ف )مسك  )يلف(
يجهييزة قسيياس ضصييف لهليي لء بسح يييل طاقييذ للضييغط )ضلييى  )جسم(

 ه  نقطذ لهل ف( 3,05بب  
 حاجز خ ع لنس ا  لل خا  )،لل(

   81,3ه فع ط ل هاس      )ملاء(
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 اختبار اهلشاشة ‘:2)ج(‘7االختبار  17-6-2
 هق هذ 17-6-2-1

مييسيف م لخسريييا  لهل اشييذ   حت ييي  ، جييذ هسييل هييا،ة ه جمييذ ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ ا   سلييف ب  جييذ خطيينة ي 
 حتت أت ن للص م.

 لةهاز ولخ ل، 17-6-2-2
 يلي: ها لزم   فني 

 م/ث؛ 150هم بمرضذ ق  ملا  18سالح هصتم اطالق قطع لخسريا  يسط لنسذ قطرملا  )ي(
 3,2هييم و، جييذ خ يي نذ سييطح  لاهيياهي  20" مسكيي  Z30C 13ليي ح هيي  للفيي الذ غيين للقابييل للصيي ي " )ب(

 (؛NF E 05-016و AFNOR NF E 05-015هسكرو  )هبسا ل 
 س؛20ºض   ، جذ حرل ة  3سم 5,0   108ق ريلذ الغط ح تها  )ر(
غ ه  للريا و، لاس ، لليش  يريلي  للقطير  0,5نريم لذ إشبال حتس   ضلى سلك  ميفني ه ال ع ف ق  )،(

٪ نعيييييت 10,5٪ نييييرتلمل ب اتسييييس م و74هييييم. و رنسييييا للريييييا و، لاسيييي ، مليييي   0,75لخس سييييط حلريسريا يييي  
 ٪؛1 قل نمريذ للرط بذ ض   ال ٪ نرب  . وي ريغي ي 15,5و

هييم. ويبي ل طيي ل للبس ييذ للحصيي ل ضلييى نسلييذ وزهنييا  0,1   18لنسذ هيي  هييا،ة ه جمييذ قطرملييا ضس يذ يسييط   )مل(
س  حبسيييت  ظيييل اثبسيييذ ض ييي   ليييك 20ºغ. و ضييريط ، جيييذ حيييرل ة للبس يييذ ض ييي  ، جيييذ حيييرل ة  0,1   9,0

 لل  جذ؛
 ص  وق السسبا،ة لل ظااي. )و(

 إجرلء لالخسريا  17-6-2-3
م/ث قيي   لاهكييا .  150 طلييق للبس ييذ   لجتييال للليي ح للفيي الذ  بمييرضذ يولسييذ  كفييي ا   كيي   سييرضذ للصيي م  17-6-2-3-1

 غ ضلى لاقل. و طلق ملشل لل ظااي   ق ريلذ الغط. وجتر   ال ذ لخسريا لمل. 8,8وي ريغي ي   ك   نسلذ لل ظااي لجملتنبذ بب  للص م 
. وهيي  ملييشل لخ حيي  يييسم حت ييي  f (t) = (dp/dt)؛ ويرسييم لخ حيي  P = f (t)يميي ل ه حيي  للضييغط هقابييل للييزه   17-6-2-3-2

 م/ث. 150( للقص   لل    اظر سرضذ ص م ق  ملا d/dt( للقص    و ق   قستذ )dp/dtقستذ )
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-6-2-4

 15م/ث ينيييييييييع هييييييييي   150للقصييييييييي   لخس سيييييييييطذ لخسحققيييييييييذ ض ييييييييي  سيييييييييرضذ  max (dp/dt)ذل نانيييييييييت قستيييييييييذ إ 
 ."+" ك   ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ و م ل لل سس ذ ضلى يهنا ه جريذ  ال هسغاابسكال/هلسثانسذ  فإ  لخا،ة لخيفسعة

 يهثلذ لل سا ج 17-6-2-5
 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) -
 (  صا80/20لنس جني/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا51/19/14لنس جني/يل ه س م/ها،ة  لبطذ ن طذ ) -
 (  صا60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ) +
 (  هضغ ط5/ 95 ال ي يهس   نرتوب زي / ع فل  ونرب   )  -
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 7وصف اختبار النوع )د( من اجملموعة  17-7
 اختبار صدم الرصاصة للمواد عدمية احلساسية للغاية ‘:1)د(‘7االختبار  17-7-1
 هق هذ 17-7-1-1

مسيف م لخسريا  ص م للرصاصذ لسقسسم لسس ابذ ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغاييذ هرشيحذ ل قيل طاقيذ لحلرنيذ لخقيرت  ي 
 هم ويسحرك بمرضذ حم ،ة. 12,7بص م ولخرتلق ه  هص   هبنيَّ للطاقذ  هثل هقشوف قطرل 

 لةهاز ولخ ل، 17-7-1-2
سم وي   20 للبس امل بسق سامل ضا،يذ. و ا ي  يك   ط ل مسبتل   لالخسريا  ضس امل ه ل، هسف رة هص  ضذ  17-7-1-2-1

  هيم )بسفياومل  4 ٪( ومسيك جي ل ملا10   هيم )بسفياومل 45يمتح قطرملا ب البها  حكام   ينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ قطرمليا للي لخلي 
 ة ضي  لانريي ب للي لخلي ويصيل ضيزم  قيل قي  ال هي  لحل يي  للزملير يو هيم. و غليق لاانبسيا   طرفسهيا أبغطسيذ هي  للفي الذ 200٪( وط هلا 10

 نس    هرت. 204لللَّي فسها إىل 
نيي   و طلييق بمييرضذ   0,046ونسلييذ لخقييشوف  12,7وللرصاصييذ ضريييا ة ضيي   صاصييذ هبسا يييذ خمرتقييذ لليي  وع ضسييا   17-7-1-2-2

 هم. 12,7م   للثانسذ ه  ب  قسذ ضسا   40   840لنطالق ق  ملا ح ليل 
 لالخسريا إجرلء  17-7-1-3
ي ريغي ي   صي ع ضليى لاقيل سيت وحي لمل لالخسرييا  )هيا،ة هسف يرة ه الي ضذ   ينري بيذ ف الذييذ هغلقيذ( اجيرلء  17-7-1-3-1

 لالخسريا لمل.
  اليع نييل وحي ة لخسريييا  ضليى قاضيي ة ه اسييريذ  كي   ضلييى هميافذ هال تييذ هيي  ف مليذ للري  قسييذ. و ثرييت نييل سييلبذ  17-7-1-3-2

 هثريساً ف ق قاض هتا. و ا ي  يك   لةهاز قا، لً ضلى ه ع حترك لل ح ة بفبل للرصاصذ.لخسريا    جهاز حيتلها ويك   
يقيل ضي   ال يذ لخسرييا لمل  هيا ال يسضت  لالخسريا  إطالق هقشوف ولحي  ضليى نيل وحي ة لخسرييا . و يا إجيرلء 17-7-1-3-3

خييط للميين )ي  ي  حييي ث للصيي م هيي  خييالل جانييا ضلييى وحيي ة لالخسريييا  لليي  يييسم   جسههييا حبسييت يكيي   حم  ملييا للط يييل ضتيي ،ايً ضلييى 
لانري بذ(. وي ريغي نشلك إجرلء  ال ذ لخسرييا لمل ضليى لاقيل ضليى وحي ة لالخسرييا  للي  ييسم   جسههيا حبسيت يكي   حم  مليا للط ييل هي لزايً ريط 

 للمن )ي  ي  حي ث للص م ه  خالل غطاء لل هايذ(.
 لشسبال. يو فست لل ضاء ابلكاهل إىل ح وث لنف ا جتتع بقااي وضاء لالخسريا . وي ن   17-7-1-3-4
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-7-1-4

  ييسبل   ييييذ جتربييذ لسمييت هيي  لخيي ل، ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ و ميي ل لل سس ييذ ضلييى يهنييا  يو خييا،ة لليي    ف ييرل 
 ."+"ه جريذ 

 يهثلذ لل سا ج 17-7-1-5

 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) -
 (  صا80/20لنس جني/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا51/19/14لنس جني/يل ه س م/ها،ة  لبطذ ن طذ ) -
 (  صا60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ) +
 (  هضغ ط5/ 95 ال ي يهس   نرتوب زي / ع فل  ونرب   )  -
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 اختبار اهلشاشة ‘:2)د(‘7االختبار  17-7-2
 هق هذ 17-7-2-1

مسيف م لخسريا  لهل اشذ لسقسسم لسس ابذ ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ هرشحذ ل قيل طاقيذ لحلرنيذ لخقيرت  بصي م ي 
 ولخرتلق ه  هص   هبنيَّ للطاقذ يسحرك بمرضذ حم ،ة.

 لةهاز ولخ ل، 17-7-2-2
 يلي: ها لزم   فني 

 م/ث؛ 150هم بمرضذ ق  ملا  18سالح هصتم اطالق قطع لخسريا  يسط لنسذ قطرملا  )ي(
 3,2هييم و، جييذ خ يي نذ سييطح  لاهيياهي  20" مسكيي  Z30C 13ليي ح هيي  للفيي الذ غيين للقابييل للصيي ي " )ب(

 (؛NF E 05-016و AFNOR NF E 05-015هسكرو  )هبسا ل 
 س؛20ºض   ، جذ حرل ة  3سم 5,0   108ق ريلذ الغط ح تها  )ر(
غ ه  للريا و، لاس ، لليش  يريلي  للقطير  0,5نريم لذ إشبال حتس   ضلى سلك  ميفني ه ال ع ف ق  )،(

٪ نعيييييت 10,5٪ نييييرتلمل ب اتسييييس م و74هييييم. و رنسييييا للريييييا و، لاسيييي ، مليييي   0,75لخس سييييط حلريسريا يييي  
 ٪؛1 قل نمريذ للرط بذ ض   ال ٪ نرب  . وي ريغي ي 15,5و

هييم. ويبي ل طيي ل للبس ييذ للحصيي ل ضلييى نسلييذ وزهنييا  0,1   18لنسذ هيي  هييا،ة ه جمييذ قطرملييا ضس يذ يسييط   )مل(
س  حبسيييت  ظيييل اثبسيييذ ض ييي   ليييك 20ºغ. و ضييريط ، جيييذ حيييرل ة للبس يييذ ض ييي  ، جيييذ حيييرل ة  0,1   9,0

 لل  جذ؛
 ص  وق السسبا،ة لل ظااي. )و(

 إجرلء لالخسريا  17-7-2-3
م/ث بقي   لاهكيا .  150 طلق للبس ذ   لجتيال لللي ح للفي الذ  بميرضذ يولسيذ  كفيي ا   كي   سيرضذ للصي م  17-7-2-3-1

 غ ضلى لاقل. و طلق ملشل لل ظااي   ق ريلذ الغط. وجتر   الث لخسريا لمل. 8,8وي ريغي ي   ك   نسلذ لل ظااي لجملتبذ بب  للص م 
. وهيي  ملييشل لخ حيي  يييسم حت ييي  f (t) = (dp/dt)ويرسييم لخ حيي   ؛P = f (t)يميي ل ه حيي  للضييغط هقابييل للييزه   17-7-2-3-2

 م/ث. 150للقص   لل    اظر سرضذ ص م ق  ملا  (dp/dt)للقص  . و ق   قستذ  (dp/dt)قستذ 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-7-2-4

 15م/ث ينيييييييييع هييييييييي   150للقصييييييييي   لخس سيييييييييطذ لخسحققيييييييييذ ض ييييييييي  سيييييييييرضذ  max (dp/dt)ذل نانيييييييييت قستيييييييييذ إ 
 ."+" ك   ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ و م ل لل سس ذ ضلى يهنا ه جريذ  ال هسغاابسكال/هلسثانسذ  فإ  لخا،ة لخيفسعة

 يهثلذ لل سا ج 17-7-2-5
 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) -
 (  صا80/20لنس جني/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا51/19/14لنس جني/يل ه س م/ها،ة  لبطذ ن طذ ) -
 (  صا60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ) +
 (  هضغ ط5/ 95 ال ي يهس   نرتوب زي / ع فل  ونرب   )  -
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 7وصف اختبار النوع )ه( من اجملموعة  17-8
 احلريق اخلارجي للمواد عدمية احلساسية للغايةاختبار  )ه(:7االختبار  17-8-1
 هق هذ 17-8-1-1

مييسيف م لخسريييا  لحلريييق لرييا جي لسح ييي   ، فبييل هييا،ة ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ ض يي   برالييها حلريييق خييا جي ي 
 ض  ها  ك     حسز هغلق.

 لةهاز ولخ ل، 17-8-1-2
سم وي   20 بسق سامل ضا،يذ. و ا ي  يك   ط ل للبس املمسبتل   لالخسريا  ضس امل ه ل، هسف رة هص  ضذ   

  هيم )بسفياومل  4٪( ومسيك جي ل ملا 10  هيم )بسفياومل  45يمتح قطرملا ب البها  حكام   ينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ قطرمليا للي لخلي 
 ة ضي  لانريي ب للي لخلي ويصيل ضيزم  قيل قي  ال هي  لحل يي  للزملير يو هيم. و غليق لاانبسيا   طرفسهيا أبغطسيذ هي  للفي الذ 200٪( وط هلا 10

 نس    هرت. 204لللَّي فسها إىل 
 إجرلء لالخسريا  17-8-1-3
يير،    هيا ( ابسيسث اء3-1-6-16)ر( )لنظير للفقيرة 6طريقذ لالخسريا  مليي نفي  للطريقيذ لخميسيف هذ لالخسرييا   17-8-1-3-1

 ي،انل. 2-3-1-8-17للفقرة 
 لرت سا ه  للرت سريني للسالسني: ر  لالخسريا  وفقاً  17-8-1-3-2

حريق ولح   سبرا ل  مخ  ض رة ضس ذ هرص صذ    الث ن هيامل هس ياو ة حبسيت حتسي   نيل ن هيذ  )ي(
 ضلى ضس سني هرب طسني حبزلم ف ق  الث ضس امل؛

 يو  ال ذ حرل ق ي تل نل ه ها مخ  ضس امل ه ال ضذ يفقساً وهرب طذ هباً حبزلم. )ب(
إذل نييا  قيي  حيي  ت حصفيير  ونييشلك  هييا ل حالييذ للبس ييامل ببيي  نييل لخسريييا . ويميي لو لييسقط صيي   هل نييذ لسميي س 

 ح م وهكا  شظااي لانري بذ لل    كل لحلسز لخغلق لسح ي  ، جذ  ، للفبل.
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-8-1-4

م لسميييت هيييا،ة ض مييييذ  15 سفاضيييل بب يييف هيييع  طييياير شيييظااي خميييافذ  زيييي  ضييي   يو خيييا،ة لخسف يييرة للييي    ف يييرل 
 ."+"لحلماسسذ للغايذ و م ل لل سس ذ ضلى يهنا ه جريذ 

 يهثلذ لل سا ج 17-8-1-5
 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) -
 (  صا85/15لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) -
 (  صا80/20 لبطذ ن طذ )لنس جني/ها،ة  +
 (  صا51/19/14لنس جني/يل ه س م/ها،ة  لبطذ ن طذ ) -
 (  صا85/15ملكم جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) +
 (  صا60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ) +
 (  هضغ ط5/ 95 ال ي يهس   نرتوب زي / ع فل  ونرب   )  -
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 7وصف اختبار النوع )و( من اجملموعة  17-9
 اختبار التس ني البطيء للمواد عدمية احلساسية للغاية )و(:7االختبار  17-9-1
 هق هذ 17-9-1-1

مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي   ، فبل ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغاييذ لسزليي  ، جيذ حيرل ة للريسئيذ ابلسي  يج وحت يي  ي 
 ض  ملا  ، فبل.، جذ لحلرل ة لل  حي ث 

 لةهاز ولخ ل، 17-9-1-2
هييم  200  مييسبتل   لالخسريييا  ضس ييامل هيي ل، هسف ييرة هصيي  ضذ بسق سييامل ضا،يييذ. و ييا ي  يكيي   طيي ل للبس ييامل 17-9-1-2-1

هم )بسفاومل  4٪( ومسك ج ل ملا 10  هم )بسفاومل  45وي  يمتح قطرملا ب البها  حكام   ينري بذ ف الذيذ غن هلح هذ قطرملا لل لخلي 
 قل ق ة ض  لانري ب للي لخلي ويصيل ضيزم  ال ه  لحل ي  للزملر يو هم. و غلق لاانبسا   طرفسها أبغطسذ ه  للف الذ 200٪( وط هلا 10  

 نس    هرت. 204إىل  لللَّي فسها
س 40º   الييع جمت ضييذ للبس ييذ   فيير  يمييتح بسيي فن بسئييذ حرل يييذ حمك هييذ ضلييى هيي   ، جييامل حييرل ة  ييرتلوح بييني 17-9-1-2-2
س   للماضذ ضلى ه   ، جامل حرل ة لالخسريا  و  فن بسئذ حرل ييذ اثبسيذ للتيا،ة 3,3ºس وزاي،ة ، جذ حرل ة ج  للفر  ل سط مبب ل 365ºو

 ب سسلذ يخر . يو لالخسريا  ابل و ل ه الع 
ضليى هي   فيرتلمل يقيل؛ ويفضيل  صي   يو ،قيا ق 10 مسيف م يجهزة  م سل ، جامل لحليرل ة لرصي  لحليرل ة نيل  17-9-1-2-3

 يلي: ها ٪ ضلى ه   ، جامل حرل ة لالخسريا  لقساس ، جذ حرل ة2  ، جامل لحلرل ة ابسسترل . و مسيف م ي،ولمل  ريل  ،قسها 
 خل للفر ؛لهل لء ،ل )ي(

 وللمطح لرا جي لألنري بذ للف الذيذ. )ب(
 إجرلء لالخسريا  17-9-1-3
س   للماضذ  إىل ي  يري ي للسفاضل. وه  3,3º برَّا ها،ة لالخسريا  لزاي،ة     سذ   ، جذ حرل ة لة   مبب ل   17-9-1-3-1

س ضي  ، جيذ لحليرل ة للي  يس قيع ي  حيي ث ض ي ملا 55ºقيل مبقي ل  لختك  ي  يري ي لالخسريا  بسكسسف ها،ة لالخسريا  همريقاً ض   ، جذ حيرل ة  
 للسفاضل. وي ريغي  م سل ، جامل لحلرل ة لل   ري ي ض  ملا زاي،ة ، جذ حرل ة للبس ذ ض  ، جذ حرل ة للفر .

لالخسرييييا   و فحيييص ي  شيييظااي  كييي   ه جييي ،ة   ه طقيييذ  يو ببييي  لالنسهييياء هييي  نيييل لخسرييييا   جتتيييع لانري بيييذ  17-9-1-3-2
ي ل ضلى ح وث للسفاضل لنف ا   ض سف. و لسقط صي   هل نيذ لسمي سل حاليذ لل حي ة ويجهيزة لالخسرييا  قرييل  ها إذل نا  مل اك ها لسح ي 

 إذل نا  ق  ح  ت حفر  ونشلك ح م وهكا  ي  شظااي لسح ي  ه   ش ة للسفاضل. ها إجرلء لالخسريا  وبب ل. ويم ل
 يالح" ح وث نسس ذ ه جريذ. مل ها خسريا لمل لكل ها،ة هرشحذ جتر   الث ل 17-9-1-3-3
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-9-1-4

غطاء  هنايذ لانري بذ  و فست لانري بذ إىل ينثر ه   الث  يو  سفاضل بب ف ) فست غطاء يو خا،ة لل    ف رل 
 ."+" ذ ضلى يهنا ه جريذ  بسع ها،ة ض ميذ لحلماسسذ للغايذ و م ل لل سس ال يجزلء(
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 يهثلذ لل سا ج 17-9-1-5

 املادة  النتيجة 

 (  صا86/14لنس جني/ها،ة  لبطذ خاهلذ ) _
 (  صا80/20لنس جني/ها،ة  لبطذ ن طذ ) +
 (  صا60/40ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  )  +
 (  هضغ ط5/ 95 ال ي يهس   نرتوب زي / ع فل  ونرب   )  -

 7وصف اختبار النوع )ز( من اجملموعة  17-10
 )أو على مستوى أحد مكوانهتا( 6-1اختبار احلريق اخلارجي إلحدى سلع الشعبة  )ز(:7االختبار  17-10-1
 هق هذ 17-10-1-1

ض    برالها حلريق خيا جي ومليي  6-1مسيف م لخسريا  لحلريق لرا جي لسح ي   ، فبل سلبذ هرشحذ لل بريذ ي 
 ابل كل للش   ق م ب  لل قل.

 لةهاز ولخ ل، 17-10-1-2
 (. 2-1-6-16)ر( )لنظر للفقرة  6خب لمل للالزهذ هلشل لالخسريا   ا ل لخب لمل لخمسيف هذ   لالخسريا   ل  

 إجرلء لالخسريا  17-10-1-3
(  فستيا ضي ل يني  إذل زل، ح يم 2-1-6-16)ر( )لنظر للفقرة 6إجرلء لالخسريا  ميا ل لاجرلء لخسريع   لالخسريا   17-10-1-3-1

 سلبذ ولح ة.  إال يك   هطل ابً  ال 3م 51,0سلبذ ولح ة ض  
لخبيي لمل ه الييع لالخسرييا  قريييل لالخسريييا  وببي ل. و   ييق بقييااي  يو  ليسقط صيي   سييان ذ هل نيذ لس  سييق حالييذ للميلبذ 17-10-1-3-2

همييس   لسييس ابذ لخييا،ة لخسف ييرة ولل ييظااي  وللبصييف  و طيياير لل ييظااي  ولحلصفيير  و لييف للمييسا ر لل ييامل ة  وللصيي ع ضلييى لل حيي  لخريييني   
 للملبذ.

ميك  ي  يك    ص ير للفس ي  ابال ل  ط لل ه ة نل جتربذ حامساً    قسيسم لالسيس ابذ. ولي    ثريسيت آليذ )يو  17-10-1-3-3
يبسيييق جميييال للرؤييييذ  وي  جميييال للرؤييييذ ي يييتل مجسيييع لخبل هيييامل  ال ي،ول ييي  يو آالمل( للسصييي ير  هييي  لخهيييم اليييتا  ي  يايً هييي  وسيييا ل لالخسرييييا 

 للضرو يذ.
لسصيي سف سييلع هرنريييذ حتسيي   ضلييى شييح امل هسف ييرة   سمييسذ هسبيي ،ة هيي  لخيي ل، ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ  ي ريغييي  17-10-1-3-4

 إجرلء لخسريا  لحلريق لرا جي ضلى همس   يح  هك ِنانمل لل ح ذ للر سمسذ لسح ي  ه لصفامل همس   لسس ابذ للملبذ ابلكاهل.
 يقذ  قسسم لل سا جهباين لالخسريا  وطر  17-10-1-4

  فيإ  لل سس يذ  مي ل ضليى يهنيا 8ذل ح ث همس   لسس ابذ يش  ه  لالحرتلق ضليى لل حي  لخرييني   للسيشيسل إ 
 . 6-1 ص ف للملبذ ضلى يهنا   ستي لل بريذ  وال "+"ه جريذ 
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 7وصف اختبار النوع )ح( من اجملموعة  17-11
 على مستوى أحد مكوانهتا أو 6-1اختبار التس ني البطيء إلحدى سلع الشعبة  )ح(:7االختبار  17-11-1
 هق هذ 17-11-1-1

ض   زاي،ة ، جذ حيرل ة للريسئيذ لخ جي ،ة فسهيا  6-1مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي   ، فبل سلبذ هرشحذ لل بريذ ي 
     ساً ولسح ي  ، جذ لحلرل ة لل  حي ث ض  ملا للسفاضل.

 لةهاز ولخ ل، 17-11-1-2
 سكيي   هبيي لمل لالخسريييا  هيي  فيير  يمييتح بسيي فن بسئييذ حرل يييذ هضييري طذ ضلييى هيي   ، جييامل حييرل ة  ييرتلوح بييني  17-11-1-2-1
40º365س وº3,3  للفر  ل سط مبب ل س وزاي،ة ، جذ حرل ة جº س   للماضذ ضلى ه   ، جامل حرل ة لالخسريا  و قلسل لل قاط للمياخ ذ

ب سييسلذ يخيير (. وللسفيياضالمل للثان يييذ )هثييل  لييك لليي   يو إىل ي،ىن حيي  والييتا   يي فن بسئييذ حرل يييذ اثبسييذ للمييلبذ ه الييع لالخسريييا  )ابليي و ل 
 يجهييزة للسميييفني(  ريطييل لالخسريييا   ولكيي  ميكيي  جت ريهييا بسيي فن وضيياء ،لخلييي هميي و،  حكييام  مييريريها للغييازلمل لخ ريبثييذ ولخسف ييرة لليي   الهيي 

 . وي ريغي   فن وسسلذ لس فس  الغط لهل لء للزل   للش  ي لِن ل لالخسريا  نسس ذ للسميفني.احاطذ للملع لخك  فذ
 ابسيسترل  ل لخمستر( لرص  ، جذ لحليرل ة مسيف م يجهزة  م سل ، جامل لحلرل ة )ه  لان لع لل   سسح للسم س 17-11-1-2-2
 يلي: ها ٪ ضلى ه   ، جامل حرل ة لالخسريا  لقساس ، جذ حرل ة2  ،قا ق. و مسيف م يجهزة ذلمل ،قذ  10ضلى لاقل نل  يو

 ف  ة مل لء لة  لجملاو ة لل ح ة ه الع لالخسريا ؛ )ي(
 وللمطح لرا جي لل ح ة. )ب(

 إجرلء لالخسريا  17-11-1-3
س   للمييياضذ  إىل ي  يريييي ي  فاضيييل 3,3º بيييرَّا هيييا،ة لالخسرييييا  ليييزاي،ة     سيييذ   ، جيييذ حيييرل ة لةييي   مببييي ل  17-11-1-3-1

س ضي  ، جيذ لحليرل ة للي  يس قيع ي  55ºلل ح ة. وه  لختك  ي  يري ي لالخسريا  بسكسسف ها،ة لالخسريا  هميريقاً ض ي  ، جيذ حيرل ة  قيل مبقي ل  
 حي ث ض  ملا للسفاضل.

 لسقط ص   سان ذ هل نذ لسم سل حالذ للملبذ ه الع لالخسريا  وهب لمل لالخسريا  قريل لالخسريا  وبب ل. و  ن ق  17-11-1-3-2
ذ بقااب لخا،ة لخسف رة ولل ظااي  وللبصف  و طاير لل ظااي  ولحلفر  و لف للمسا ر لل امل ة  وللص ع ضلى لل ح  لخريني   هميس   لسيس اب

للفس ي  ابالي ل  طي لل هي ة نيل جتربيذ حامسياً    قسيسم لالسيس ابذ. ولي    ثريسيت آليذ )يو آالمل( للسصي ير  للملبذ. وميك  ي  يك    ص ير 
 يبسق جمال للرؤيذ  وي  جمال للرؤيذ ي تل مجسع لخبل هامل للضرو يذ.  ال ي،ول   يو ه  لخهم التا  ي  يايً ه  وسا ل لالخسريا 

ق نسس يذ ه جرييذ. ولسصيي سف سيلع هرنرييذ حتسي   ضليى شيح امل هسف يرة   سمييسذ  سحقي  مل هيا  ير  لالخسرييا  هير ني 17-11-1-3-3
هسبيي ،ة هيي  لخيي ل، ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ  ي ريغييي إجييرلء لخسريييا  للسميييفني للريطيييء ضلييى همييس   يحيي  هكيي انمل لل ييح ذ للر سمييسذ لسح ييي  

 ه لصفامل همس   لسس ابذ للملبذ ابلكاهل.
 م لل سا جهباين لالخسريا  وطريقذ  قسس 17-11-1-4

  فيإ  لل سس يذ  مي ل ضليى يهنيا 8ذل ح ث همس   لسس ابذ يش  ه  لالحرتلق ضلى لل ح  لخريني   للسضسسل إ 
 . 6-1 ص ف للملع ضلى يهنا   ستي لل بريذ  وال "+"ه جريذ 
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 7وصف اختبار النوع )ي( من اجملموعة  17-12

 على مستوى أحد مكوانهتا أو 6-1اختبار صدم الرصاصة إلحدى سلع الشعبة  )ي(:7االختبار  17-12-1
 هق هذ 17-12-1-1

ل قييل طاقييذ لحلرنييذ لخقييرت  بصيي م  6-1ميسيف م لخسريييا  صيي م للرصاصييذ لسقسييسم لسييس ابذ سييلبذ هرشييحذ لل ييبريذ ي 
 ونفاذ ه  هص   طاقذ هبني.

 لةهاز ولخ ل، 17-12-1-2
هيييم ذلمل نسلييييذ  12,7هييييم اطيييالق ذخيييينة ضميييكريذ خا قييييذ للييي  وع ضسييييا   12,7ميييسيف م  ال يييذ هيييي لفع ضسيييا    

ن . وق   سطلا لل ح امل لل لفبذ لخبسا يذ  ب ياًل لسحقسق سرضامل للتقيشوف   حي و، لخميت ح بي . و طليق لخي لفع   0,046هقشوف زنذ 
ظااي اباطيالق ضييع  قيا   ليي ح هي  للفيي الذ للثقسيل. وي ريغييي ي   كي   ف ملييامل ب لسيطذ لليسحكم هيي  ببي  و يي فر هليا لحلتايييذ هي  يالييرل  لل ي 

 30يس اوز  ال م ه  للمبلذ ه الع لالخسريا  لضتا  لسسقرل  للرصاصذ قريل للص م  وضلى ه   10يقل ض   ال ه لفع لاطالق ضلى ه  
لالخسريا . وي ريغي  ثريست للملبذ ه اليع لالخسرييا  ب سيسلذ  م ه  للملبذ ه صع لالخسريا   وذلك حبما وز  لخا،ة لخسف رة   للملبذ ه الع

  ثريست قا، ة ضلى ه ع ملشل للملبذ ه  للسحرك بسأ ن لخقشوفامل. 
 إجرلء لالخسريا  17-12-1-3
م/ث  40   840لرشيييقذ هييي   يييالث طلقيييامل  طليييق بميييرضذ  6-1بيييرنا للميييلبذ لخرشيييحذ ليييإل، لر   لل يييبريذ   17-12-1-3-1

طلقيذ   لل قسقيذ. ويكير  لالخسرييا     ال يذ يوالياع خمسلفيذ  هيع اليرب لخال تيذ للميلبذ ه اليع لالخسرييا    ينثير  600وهب ل إطالق قي  ل 
لخ يياطق الييبفاً وفقيياً لسقسييسم للمييلطذ لخيفسصييذ. وملييشل ملييي لخ يياطق لليي  ييي ل  قسييسم خيي   حماسييسذ لخييا،ة لخسف ييرة )للقابلسييذ للسف يين وهيي   

 سسذ( هقرتانً مببرفذ  صتسم للملبذ ضلى إهكانسذ إح لث يض ف همس   لالسس ابذ. لحلما
 لسقط ص   سان ذ هل نذ لس  سق حالذ للميلبذ ه اليع لالخسرييا  وهبي لمل لالخسرييا  قرييل لالخسرييا  وببي ل. و   يق  17-12-1-3-2

ا ر لل امل ة  وللص ع ضلى لل ح  لخريني   هميس   لسيس ابذ بقااي لخا،ة لخسف رة ولل ظااي  وللبصف  و طاير لل ظااي  ولحلفر  و لف للمس
 للملبذ.

ميك  ي  يك    ص ير للفس ي  ابال ل  ط لل ه ة نل جتربذ حامساً    قسيسم لالسيس ابذ. ولي    ثريسيت آليذ )يو  17-12-1-3-3
ييييذ  وي  جميييال للرؤييييذ ي يييتل مجسيييع لخبل هيييامل يبسيييق جميييال للرؤ  ال ي،ول ييي  يو آالمل( للسصييي ير  هييي  لخهيييم اليييتا  ي  يايً هييي  وسيييا ل لالخسرييييا 

 للضرو يذ.
لسصيي سف سييلع هرنريييذ حتسيي   ضلييى شييح امل هسف ييرة   سمييسذ هسبيي ،ة هيي  لخيي ل، ض ميييذ لحلماسييسذ للغايييذ  ي ريغييي  17-12-1-3-4

 ذ ابلكاهل.إجرلء لخسريا  للسميفني للريطيء ضلى همس   يح  هك ِنانمل لل ح ذ للر سمسذ لسح ي  ه لصفامل همس   لسس ابذ للملب
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-12-1-4

   م ل لل سس يذ ضليى يهنيا ه جرييذ 8ح ، همس   لسس ابذ يش  ه  لالحرتلق ضلى لل ح  لخريني   للسشيسل  ذلإ 
 . 6-1 ص ف للملع ضلى يهنا ه  جذ   لل بريذ  وال "+"
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 7وصف اختبار النوع )ك( من اجملموعة  17-13

 6-1اختبار الرصَّة إلحدى سلع الشعبة  )ك(:7االختبار  17-13-1
 هق هذ 17-13-1-1

  وملييي ابل ييكل لخق هييذ بييي  6-1إذل نييا  لنف ييا  سييلبذ هرشييحذ لل يييبريذ  هيييا مييسيف م ملييشل لالخسريييا  لسح ييي ي 
 لل قل  سس،،  إىل لنف ا  سلبذ مما لذ جماو ة هلا.

 لةهاز ولخ ل، 17-13-1-2
-16 )ب( )لنظير للفقييرة6كي   لاجهيزة لخميسيف هذ   ملييشل لالخسرييا  مما ليذ لألجهيزة لخمييسيف هذ   لالخسرييا    

ضليى سيلع هسف يرة هرشيحذ ليإل، لر  إال  ر  لالخسرييا  يال (  ضلى ي  جتر  جتربذ   حسز هغلق ويخر    حسز غن هغلق. وي ريغي5-1-2
 6-1 )ك(: لخسريييا  للرصيييذ احيي   للميييلع    حالييذ للمييلع غييين لخسف ييرة لخرشيييحذ لييإل، لر   لل يييبريذ7 ؛ ويلغييى لالخسرييييا 6-1  لل ييبريذ 

سييسلذ بيي ء ) ثريييت لا،لييذ ي  للمييلبذ غيين قييا، ة ضلييى حتتييل ي  لنف ييا (. وحسثتييا نانييت للمييلبذ هصييتتذ لسيي فن خمييرر لنف ييا     مييسيف م و 
 ك  للملبذ هصتتذ لالنف ا  وإمنا نانت قيا، ة ضليى حتتيل  مل حمفز ل  ق ة مما لذ لري ء إشبال للملبذ لخاحنذ. فإذل يو إشبال للملبذ نفمها

 ( للقابلذ. لالنف ا   ي ريغي  ف ن للملبذ لخاحنذ ب لسطذ ه ظ هذ ب ء إشبال يسم لخسسا ملا للح  ه  آاث ملا للسف نيذ ضلى للملبذ )يو للملع
 إجرلء لالخسريا  17-13-1-3

(. و يييير  3-1-5-16)ب( )لنظيييير للفقييييرة 6كيييي   إجييييرلء لالخسريييييا  ممييييا اًل لإلجييييرلء لخمييييسيف م   لالخسريييييا  ي 
لخبي لمل ه اليع لالخسرييا   يو يالح" قريل ذلك لنف ا  سلبذ قابليذ. و ليسقط صي   سيان ذ هل نيذ لسمي سل حاليذ للميلبذ مل ها لالخسريا  هر ني

الخسريا  وبب ل. و   ق بقااي لخا،ة لخسف رة ولل ظااي  وللبصف  و طاير لل ظااي  ولحلفر  و لف للمسا ر لل امل ة  وللص ع ضلى لل ح  قريل ل
إذل نانيييت سيييلبذ قابليييذ قييي  لنف يييرمل )وي يييتل ذليييك لالنف يييا  لةز يييي(. وميكييي   هيييا لخرييييني   هميييس   لسيييس ابذ للميييلبذ  و ميييسيف م لسقسيييسم

لخسبلقيذ ابلبصيف نريسياانمل  كتسلسيذ  فسي    لختياذ مليشل للقيرل . وميكي  ي  يكي    صي ير للفسي ي  ابالي ل  طي لل هي ة نييل لسيسيف لم للريسياانمل 
يبسق جمال  ال ي،ول   يو آالمل( للسص ير  ه  لخهم التا  ي  يايً ه  وسا ل لالخسريا  جتربذ حامساً    قسسم لالسس ابذ. ول    ثريست آلذ )يو

رؤيذ ي تل مجسع لخبل هامل للضرو يذ. وميك  ي   ك   هقا نذ للريساانمل لخمست ة هي  حمياول  لخسرييا  للرصيذ هيع للريسياانمل للرؤيذ  وي  جمال لل
هييع الييغط لنف ييا  للمييلبذ لخاحنييذ ل ميي ب  هفسيي لً    قسييسم همييس   لسييس ابذ للمييلع  يو لخمييست ة هيي  طلقييذ ولحيي ة خبييايرة للمييلبذ لخاحنييذ 

 للقابلذ.
 ين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا جهبا 17-13-1-4

ذ هيي  سييلبذ هاحنييذ إىل سييلبذ قابلييذ  فييإ  نسس ييذ لالخسريييا   ميي ل ضلييى يهنييا نسس ييذ إ  ذل لنس يير لالنف ييا    للرصييَّ
 ابحلريييق يو . و بسييع همييس ايمل لسييس ابذ للمييلبذ للقابلييذ لخقسنتييذ ببيي م حيي وث  ، فبييل6-1ميكيي  إ، لر للمييلبذ   لل ييبريذ  وال "+"ه جريييذ 

 ."-"  نسا ج سالريذ 8ابلصبق ابلسف ن ضلى لل ح  لخريني   للسشيسل  يو
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 7مقتضيات اختبار النوع )ل( من اجملموعة  17-14
 على مستوى أحد مكوِّّانهتا(  )أو   6-1)ل(: اختبار الصدم إلحدى سلع الشعبة  7االختبار  17-14-1
 هق هذ 17-14-1-1

لسس ابذ للملبذ وملي   لهلسئذ لخق هذ هبيا لل قيل لصي هذ ه اليبسذ مما ليذ لضيربذ مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  ي 
 شظسذ ه  لل  ع للش  حي ث بمريا  ف ن سلبذ جماو ة.

 لةهاز ولخ ل، 17-14-1-2
غ   شييكل  18,6لحي  هيي  للسريياي  لل يياجم ضيي  لخسيل  ي صييى مب ظ هيذ هيي لفع اطييالق شيظسذ هيي  للفي الذ زنييذ ل 

. 6-1  ضلييى سييلبذ هرشييحذ لييإل، لر   لل ييبريذ 1-14-17مليي  هريييني ابلسفصييسل   لل ييكل  نتييا  ا تييذ ذلمل  يس خمروطسييذ يسييط لنذ ،ل ريييذ ق
وي ريغي ي   ك   بني جهاز لاطالق وللملبذ ه الع لالخسريا  همافذ  ضت  لسسقرل  لل ظسذ ه  لل احسذ للسمسا يذ ض   للصي م. وي ريغيي ي  

   بتل ه  بب  ه  لحستال وق ع أت نلمل الا ة انمجذ ض   ، فبل للملبذ ه الع لالخسريا . س فر ح لجز حتتي ه ظ هذ لخ لفع لل 
 إجرلء لالخسريا  17-14-1-3
يكيير  لالخسرييييا    واليييبني خمسلفيييني  هيييع اليييرب للميييلبذ ه الييع لالخسرييييا    ينثييير لخ ييياطق اليييبفاً وفقييياً لسقسيييسم  17-14-1-3-1

سم هيي   حماسيسذ لخيا،ة لخسف ييرة )للقابلسيذ للسف ين وهيي   لحلماسيسذ( إىل جانيا هبرفييذ للميلطذ لخيفسصيذ. وملييشل لخ ياطق مليي لليي  يي ل  قسي 
 صتسم للملبذ ضلى إهكانسذ إح لث يض ف همس   لالسس ابذ. و ر  ضا،ًة لخسريا  ولح  ضلى هك ِن  هبزنِز خيا،ة ض مييذ لحلماسيسذ للغاييذ  

وضت هيياً ي ريغييي ي  يكيي   لجتييال للصيي م هسباهيي لً هييع للمييطح لرييا جي للمييلبذ.  ويمييسه ف لالخسريييا  للثيياين هرنييز لل ييح ذ لخسف ييرة للر سمييسذ.
 م ابلثانسذ. 90   2 530وي ريغي ي   ك   سرضذ ص م لل ظسذ 

لخب لمل ه الع لالخسريا  قرييل لالخسرييا  وببي ل. و   يق بقيااي  يو  لسقط ص   سان ذ هل نذ لسم سل حالذ للملبذ 17-14-1-3-2
ولل ييظااي  وللبصييف  و طيياير لل ييظااي  ولحلفيير  و لييف للمييسا ر لل ييامل ة  وللصيي ع ضلييى لل حيي  لخريييني   همييس   لسييس ابذ لخييا،ة لخسف ييرة 

 للملبذ.
ميك  ي  يك    ص ير للفس ي  ابال ل  ط لل ه ة نل جتربذ حامساً    قسيسم لالسيس ابذ. ولي    ثريسيت آليذ )يو  17-14-1-3-3

يبسيييق جميييال للرؤييييذ  وي  جميييال للرؤييييذ ي يييتل مجسيييع لخبل هيييامل  ال ي،ول ييي  يو يايً هييي  وسيييا ل لالخسرييييا  آالمل( للسصييي ير  هييي  لخهيييم اليييتا  ي 
 للضرو يذ.

لسص سف سلع هرنريذ حتس   ضلى شح امل هسف رة   سمسذ هسب ،ة ه  ه ل، ض ميذ لحلماسسذ للغايذ  ي ريغي إجرلء  17-14-1-3-4
 ح ذ للر سمسذ لسح ي  ه لصفامل همس   لسس ابذ للملبذ ابلكاهل.لخسريا  للسميفني للريطيء ضلى همس   يح  هك انمل لل 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 17-14-1-4
   م ل لل سس ذ ضلى يهنا ه جريذ 8ذل ح ث همس   لسس ابذ يش  ه  لالحرتلق ضلى لل ح  لخريني   للسشيسل  إ 

 . 6-1 ص ف للملع ضلى يهنا   ستي لل بريذ  وال "+"
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 6-1: شظية معيارية الختبار صدم الشظية للسلعة املدرجة يف الشعبة 1-14-17الشكل 

 

 مالحظات:

يسط لنذ ذلمل هنايذ خمروطسذ    لهلسئذ:
 ح و، لل مريذ

 ط )للط ل( 
 ه  يجل لالسسقرل ؛ 1< 

 ق )للقطر( 

 '؛30°هم و  صفر 0,05   ح و، للسماهح:
 غ؛ 18,6 نسلذ لل ظسذ:
 .مبقساس بري ل 270 قل ض   ال ف الذ نرب ين خفسف هع صال،ة ها،ة لل ظسذ
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 6-1: اإلعداد النموذجي الختبار صدم السلعة املدرجة يف الشعبة 2-4-17الشكل 

 

للملبذ ه الع لالخسريا  )هقس ة 
 إذل لزم لاهر( لحلرنذ 
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  18القسم 
 8جمموعة االختبارات 

 مقدمة 18-1
مليالم   يو هبليق يو للم،لل "ملل لخا،ة لخرشحذ ا   ص ف ن رتلمل لاه نس م  ب يكل هميسحلاإلجابذ ضلى ل 

" يسبيينيَّ إجييرلء 1-5 ولخميسيف هذ   صيي ع لخسف ييرلمل للبصييفسذ )هسف ييرلمل نييرتلمل لاه نسيي م )م   ي(( يقييل حماسييسذ هيي  ي   قريييل   لل ييبريذ
)ي(  8ينيي لع لالخسريييا لمل للثال ييذ لليي    ييتل  نييالًّ هيي    1-5 يي  ر   لل ييبريذ    و ييا ي  جتسيياز نييل هييا،نة هرشييحذ ا 8جمت ضييذ لالخسريييا لمل 

)ر(  8اثنسيذ حلي وث للسفاضيل   لخسرييا  لل ي ع    60)ر( ونيا  لل قيت يطي ل هي   8)ر(  يو إذل ف لت لخا،ة   لجسسياز لخسرييا  لل ي ع  8)ب( و 8و 
 :)ه(. وين لع لالخسريا لمل ملي 8)ب( و 8)ي( و   8   إجرلء ين لع لالخسريا لمل  14ول س   ه  لخاء ينثر ه   

 لخسريا  لسح ي  للثريامل لحلرل   للتا،ة؛ )ي(:8لل  ع 
 لخسريا  ص م لسح ي  حماسسذ لخا،ة لسأ ن ص هذ ش ي ة؛ )ب(:8لل  ع 
 لخسريا  لسح ي  أت ن للسميفني   حسز هغلق. )ر(:8لل  ع 
 لسح ي  أت ن لالشسبال لحلرل   لخ البي لل  ي  حتت لالحسرياس للبايل.لخسريا   )ه(:8لل  ع 

 )،( إىل ملييشل للقمييم نإحيي   للطييرق لسح ييي  هيي   هالءهييذ هسف ييرلمل نييرتلمل لاه نسيي م8وقيي  يالييسف لالخسريييا   
 ل البها   صها يج نقالذ ب صفها ه ل، ه،نم ة.

 طرق االختبار  18-2

 قا تذ بطرق لالخسريا  لخمسيف هذ حالساً. 1-18سضت  لة ول ي 
 8طرق االختبار جملموعة االختبارات    :1-18اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 )ي(8 )ي(لخسريا  للثريامل لحلرل   خسف رلمل نرتلمل لاه نس م 18-4
 )ب(8 )ي(لخسريا  للف  ة خسف رلمل نرتلمل لاه نس م 18-5
 )ر(8 )ي(لخسريا  ن ي   18-6
 )،( 8 )ب(لخسريا لمل لانري بذ ذلمل وسا ل للس فس  18-7

 )ه( 8 )ي((CanmtCERLلخسف رلمل  لخسريا  الغط لالحرتلق لا،ىن للتيفسع للك    لريح ث 18-8

 ملشل لالخسريا  خمصنص اغرلا للسص سف. )ي( 
 ل البها   صها يج نقالذ ب صفها ه ل، ه،نم ة. ملشل لالخسريا لمل خمصنصذ لسح ي  ه   هالءهذ هسف رلمل نرتلمل لاه نس م )ب( 

 ظروث االختبار  18-3

ظيل يقصيى ، جيذ  و  حيي ، خيالف ذليك   للي ص  يسبيني لخسرييا  لخيا،نة ابل يكل لليش   قي َّم بي  لل قيل  مل ها 18-3-1
 ه  ملشل لل لسل(. 4-5-1حرل ة  طري خالل لل قل )لنظر 
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  8وصف اختبار النوع )أ( من اجملموعة  18-4
 هالمات نرتات األمونيوم  أو معلقات أو )أ(: اختبار الثبات احلراري ملستحلبات8االختبار  18-4-1
 هق هذ 18-4-1-1
 إذل نانت لخا،نة لخرشنحذ ا   ص نف "ن رتلمل لاه نس م  ب كل هميسحلا ها يمسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  18-4-1-1-1
ملالم  لخمسيف هذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ"  اثبسذ حرل ايً ض   ، جامل لحلرل ة لل   سبرَّا هلا ي  اء لل قيل. وحبميا للطريقيذ  يو هبلَّق يو

ش هبيا مليشل لل ي ع هي  لالخسرييا  ضيا،ة )لنظير للفقيرة  مل هلسليرت لل تي ذر لل حسي  للبريي ل 500 (  يكي   لل ضياء لليش   ريلي  سيبس 4-4-28لل  ي فين
وحاوايمل للم ل ا لل سسطذ وللصها يج للصغنة. ويمسيف م ملشل لالخسريا  ييضاً   قساس  ريامل ملشل لخ ل، ي  اء نقلها ابلصيها يج إذل يجير  

ض يي  ، جييذ  يو س ضيي  يقصييى ، جييذ حيرل ة ميكيي  ي  حتصييل ي  يياء لل قييل 20º لالخسرييا  ضلييى ه س ييامل هرشييحذ ض يي  ، جييذ حيرل ة  زييي  مبقيي ل 
 لحلرل ة للما  ة وقت للسحتسل إذل نانت يضلى ه  لاوىل. 

 لةهاز ولخ ل، 18-4-1-2
 سألف لخب لمل للالزهذ هلشل لالخسريا  ه  غرفذ لخسريا  ه اسريذ يسم للسحكم فسها مبي ظم حيرل   ) ره سيسامل( )قي   18-4-1-2-1

 ب سا ل إغالق ومب مَّامل ل  جذ لحلرل ة ومبب لمل قساس.  ك   جمهزة مبروحذ( ويوضسذ لخسريا  هبزولذ هال تذ هلا جمهنزة
ينبغرري أن جيرررى االختبررار بعررد  قيرريم امل رراطر، مررع مراعرراة إمكانيررة حرردوث حريررق و/أو انفجررار يف  رفررة  18-4-1-2-2

و يا  .متزامن املمتلكات. وميكن إجراء عدد من االختبارات بشكل أو االختبار، و طبيق  دابري التحكم املناسبة حلماية األش اد
 ي  يك   جهاز للسم سل هريسساً   هكا  ه فصل خمصنص للترلقريذ. 

لخبزوليذ.   ا ي  يك   ح م غرفذ لالخسريا  نافساً للمتاح للهي لء ابلسي فنق ضليى مجسيع ج لنيا يوضسيذ لالخسرييا  18-4-1-2-3
 ة لخرغ بييذ لبسِن ييذ هيي  سييا ل خاهييل ه اليي ضذ   وضيياء وي ريغييي الييريط ، جييذ حييرل ة مليي لء غرفييذ لالخسريييا  حبسييت ميكيي  لحلفيياظ ضلييى ، جييذ لحلييرل

 س خ ة ض رة يايم. وي ريغي قساس و م سل ، جذ حرل ة لهل لء   غرفذ لالخسريا . 2ºيس اوز   ال لالخسريا  لخبزول بسفاومل
زة ب سييسلذ إغييالق.  500 مييسيف م   ملييشل لالخسريييا  يوضسييذ لخسريييا  هبزولييذ ذلمل سييبذ  18-4-1-2-4 هلسلييرت  قريرييياً و كيي   جمهيين

 وي ريغي ي   ك   وسسلذ لاغالق   وضاء لالخسريا  لخبزول هص  ضذ ه  ها،ة خاهلذ. 
   وضيياء لالخسريييا  لخبييزولي ريغييي  قريييل إجييرلء لالخسريييا   حت ييي  خصييا ص للفقيي  لحلييرل   لل هيياز لخمييسيف م  ي 18-4-1-2-5

 ووسسلذ إغالقي . وابل ظير إىل ي  وسيسلذ لاغيالق هليا أت ين نريين ضليى خصيا ص للفقي  لحليرل    فتي  لختكي  اليريط مليشل لرصيا ص إىل حي نٍ 
سيا لذ خاهليذ ض  طريق  غسن وسسلذ لاغالق. وحت ، خصا ص للفق  لحليرل   بقسياس نصيف لل قيت لليالزم لسعيي  لل ضياء ببي  هلئي  مبيا،َّة  ها

)اثنسذ( ولحلرل ة  t½)ولمل/ن . نلف ( ب اللذ نصف لل قت للالزم للسعي    Lهبروفذ هثل لخاء لخقطنر. وحيما للفق  لحلرل     وح ة للكسلذ  
 )ج ل/ن .نلف ( للتا،ة ب لسطذ للصسغذ للسالسذ: Cpلل  ضسذ 

 

هلسليييرت هييي  لخيييا،ة لراهليييذ  ويكييي   هقييي ل  فقييي ملا لحليييرل    400  بسيييع يوضسيييذ لالخسرييييا  لخبزوليييذ للييي   يييأل مبقييي ل  18-4-1-2-6
 يقل  هال تذ هلشل لالخسريا . يو ولمل/ن . نلف  100و 80 بني
 إجرلء لالخسريا  18-4-1-3
س ه  ، جذ لحليرل ة للقصي   للي   سبيرنا 20º صضريط ، جذ حرل ة غرفذ لالخسريا  ض   ، جذ حرل ة يضلى مبق ل   18-4-1-3-1

٪ 80ض   ، جذ لحلرل ة للما  ة وقت للسحتسل إذل نانت يضلى ه  لاوىل. وميصأل لل ضاء ابخا،ة ه الع لالخسريا  حىت  يو  هلا لخا،ة ي  اء لل قل 
كيم إغيالق لل ضياء وي اليع   غرفيذ لالخسرييا   وببي  ذليك ه 400 يو  قريرياً ه  سبس   ل  قريرياً. ويص خل لخمريا  لحلرل     وسيط للبس يذ  وحيص

 ي صنل جبهاز  م سل ، جامل لحلرل ة و غلق غرفذ لالخسريا .
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بس ذ يقل ه   رلقا ابسسترل  ، جذ حرل ة للبس ذ وغرفذ لالخسريا . ويم َّل لل قت للش   صريح فس  ، جذ حرل ة لل 18-4-1-3-2
إىل ي   صريح ، جذ حرل ة للبسن يذ يضليى هي  ، جيذ حيرل ة غرفيذ  يو س. ويمستر لالخسريا  خ ة سريبذ يايم 2º، جذ حرل ة غرفذ لالخسريا  مبق ل  

 ينثر  ييهتا يسريق.  يو س6ºلالخسريا  مبق ل  
 ويسمن للسيفلنص ه ها حبرأل   يقرب وقت ممك . ض   لنسهاء لالخسريا    رتك للبسن ذ لسع، و صرفع ه  غرفذ لالخسريا    18-4-1-3-3
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج  18-4-1-4
ينثير خييالل فيرتة للمييريبذ يايم     يو س6º س ياوز ، جيذ حييرل ة للبسِن يذ ، جيذ حييرل ة غرفيذ لالخسريييا  مبقي ل   مل إذل 18-4-1-4-1

ملالم نيرتلمل لاه نسي م هيا،ة اثبسيذ حيرل ايً وميكي  إخضياضها للتزيي  هي  لالخسرييا لمل نتيا،ة  يو هبلَّق يو ي ِن ه  لالخسريا لمل  يبسع همسحلا
 ملالم   صمسيف م نتا،ة وسسطذ   ص ع لخسف نرلمل للبصفسذ". يو هبلق يو هرشنحذ ا   ك   "نرتلمل يه نس م  ب كل همسحلا

 يهثلذ لل سا ج 18-4-1-5

 النتيجة  مالحظات 

درجة حرارة  
 س( ºاالختبار )

كتلة العّينة  
 املادة  )غ( 

 غييييييييينن طفسيييييييييف   لللييييييييي     صيييييييييلن  
 ٪ 0,5فق ل    للكسلذ  ب كل نسل

 نرتلمل لاه نس م 408 102 -

 لنفصال للزيت ض  لاهالح لخسريل  ة
 ٪ 0,8فق ل    للكسلذ 

٪  17٪ نيييرتلمل يه نسييي م  و 76   1-م ن أ  551 102 -
 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب  7هاء  و 

فقييييييي ل    للكسليييييييذ   غييييييين   لللييييييي  
0,8 ٪ 

٪ نيييييييييييييييييييييرتلمل يه نسيييييييييييييييييييييي م  75   2-م ن أ  501 102 -
٪  7٪ هييييييييييييييييييييييييياء  و 17)حممَّميييييييييييييييييييييييييذ(  و 

 وق ،/ضاهل لسسحالب  

 ٪ نييييييييييييييييرتلمل يه نسيييييييييييييييي م    Y   77-م ن أ  500 85 - ٪ 0,1فق ل    للكسلذ 
٪ وق ،/ضاهييييييييييييييييييييييل  7٪ هيييييييييييييييييييييياء  و 17و  

 لسسحالب 

٪  20يه نسييي م  و ٪ نيييرتلمل  Z   75-م ن أ  510 95 - ٪ 0,2فق ل    للكسلذ 
 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب  5هاء  و 

٪  1٪ نييرتلمل يه نسيي م  و G1   74-م ن أ  553 85 - ض م ل  فاع   ، جذ لحلرل ة
٪  9٪ هيييييييييياء  و 16نييييييييييرتلمل صيييييييييي ،ي م  و 
 وق ،/ضاهل لسسحالب  

٪  3٪ نييرتلمل يه نسيي م  و G2    74-م ن أ  540 85 - ض م ل  فاع   ، جذ لحلرل ة
٪  7٪ هيييييييييياء  و 16نييييييييييرتلمل صيييييييييي ،ي م  و 
 وق ،/ضاهل لسسحالب  

٪  13٪ نرتلمل يه نس م  و J1    80-م ن أ  613 80 - ٪ 0,1فق ل    للكسلذ 
 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب  7هاء  و 

٪  17٪ نرتلمل يه نس م  و J2    76-م ن أ  605 80 - ٪ 0,3فق ل    للكسلذ 
 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب  7هاء  و 

٪  11نرتلمل يه نس م  و ٪  J4    71-م ن أ  602 80 - ٪ 0,1فق ل    للكسلذ 
٪  6٪ هيييييييييياء  و 12نييييييييييرتلمل صيييييييييي ،ي م  و 
 وق ،/ضاهل لسسحالب  
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  8وصف اختبار النوع )ب( من اجملموعة  18-5
 اختبار الفجوة ملتفّجر نرتات األمونيوم )ب(:8االختبار  18-5-1
 هق نهذ 18-5-1-1

حذ ا   كي   "نيرتلمل ي   هبلينق يو يه نسي م  ب يكل هميسحلامسيف م ملشل لالخسريا  لقساس حماسيسذ هيا،ة هرشيَّ
 ملالم"   صمسيفَ م نتا،ة وسسطذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ" خمس   ص م هبني  هثل شح ذ هبزنِزة وف  ة حم ن، ني. يو
 لةهاز ولخ ل،  18-5-1-2
وضري ة حتس   ضلى ضس يذ  سألف لخب لمل للالزهذ هلشل لالخسريا  ه  شح ذ هسف نرة شح ذ هبزنزة( وحاجز )ف  ة(  18-5-1-2-1

 ه  لخا،ة )شح ذ قابلذ( وصفسحذ شامل ة ه  للف الذ )لهل ف(.
  مسيف م لخ ل، للسالسذ:و  

 هف رلمل ذلمل ش ة  كفي لري ء إشبال لل ح ذ لخبزنزة؛  )ي(
شييييح امل هبييييززة حتسيييي   ضلييييى قييييرأل هضييييغ ط هيييي  للري س لسييييت ) لبييييع نييييرتلمل مخاسييييي ي يثريسيييي ل/ ال ي  )ب(

 Bهيييييييي  للرتنسريييييييييذ  يو ٪ هيييييييي   لبييييييييع نييييييييرتلمل مخاسييييييييي ي يثريسيييييييي ل نحيييييييي  ي،ىن(50نرتوط ليييييييي ي  ب مييييييييريذ 
ه  ملكم جني/ ع ب مريذ  يو ٪ ه  لهلكم جني نح  ي،ىن(50)ملكم جني/ ال ي نرتوط ل ي  ب مريذ  

بسفياومل قي  ل  3ني /م  1 600هيم ونثافسي   95هم ول  فاضي   95٪ ه  لهلكم جني نح  ي،ىن(  قطرل 95
 ؛ 3ن /م  50  

هييم وقطرملييا لليي لخلي  2,75   9,75هييم ومسييك جيي ل ملا  7,0   95,0ينري بييذ ف الذيييذ قطرملييا لرييا جي  )ر(
 هم؛ 280وط هلا  هم  7,0   73,0

 ضسن امل ه  لخا،ة )شح امل قابلذ(؛  )،(
 هم؛  70هم وط ل   95( قطرل PMMA)قضسا هصري ب ه  هسسانريالمل ض ي  لخسثسل  )مل(
 هم  قريرياً؛ x 20هم  x 200هم  200صفسحذ هربَّبذ ه  للف الذ للطر   يببا،ملا  )و(
ر   هكانيي  هقابييل  و  هييم  قريرييياً  25هييم ومسكهييا  95نسلييذ خ ييريسذ قطرملييا  (ز) وسييطها  قييا لسثريسييت لخف يين

 لل ح ذ لخبزنِزة؛
 هم ض  لا ا ضلى لاقل.  100ميا لها لرفع لجملت ضذ همافذ  ها يو نسل خ ريسذ (ح)

 إجرلء لالخسريا   18-5-1-3
ر ولل ييح ذ لخبييزنزة وقضييسا هسسييانريالمل ض ييي  لخسثسييل  18-5-1-3-1 ( ولل ييح ذ للقابلييذ فيي ق للصييفسحذ (PMMAي اليع لخف يين

. وحيكم إغالق للطرف للمفلي لألنري بذ بطريقذ ولحي ة 1-1-5-18مل  هريني   لل كل  نتا  لل امل ة ضلى ي    رتك نلها   حم   ولح  
بني للبس ذ وجي  ل  لانري بيذ. وي ريغيي  يو يبا،ل   الحس لء ضس ذ لخا،ة لل   بريأ بب ايذ خ ع  ك   فرلغامل ،لخل للبس ذ ها يو ه  شريط الصق 

 نر ولل ح ذ لخبزنزة  وبني يسط لنذ هسسانريالمل ض ي  ي  يك   سطح للبس ذ ب ف  همس   حافذ لانري بذ. ويرلضى وج ،  اسٍن جس  بني لخف
ي ريغي ي   ك   ، جذ حرل ة ضسن ذ لخا،ة ض ي  ، جيذ حيرل ة للغرفيذ. وي ريغيي ي   كي   للكسليذ لر يريسذ للي  حتسي    نتا  لخسثسل ولل ح ذ للقابلذ.

لف الذييذ  هثريسيذ  حكيام وب يكل هرتلصيف )هيثاًل ابسيسيف لم ضلى لخف ر  ولل يح ذ لخبيززة  ويسيط لنذ هسسيانريالمل ض يي  لخسثسيل  ولانري بيذ ل
 قطبذ ه  شريط الصق ض   نل  قاطع(.

هيم ضلييى  100  ذليك للصييفسحذ لل يامل ة  ضيي  لا ا ضليى ي   يرتك ف يي ة مل ل سيذ اب  فيياع  مبييا  رفيع لجملت ضيذ  18-5-1-3-2
ملييي  هرييييني    نتيييا  ميا لهيييا هيييا يو فقيييط ب لسيييطذ نسيييل ح يييريسذ لاقيييل بيييني لا ا وللميييطح للميييفلي للصيييفسحذ لل يييامل ة لخميييس  ة إىل حيييافسني
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. و ا ي  يضت  ه قع للكسيل وجي ، حسيز فيا غ حتسهيا  كي   فسي  لانري بيذ هر كيزة ضليى للصيفسحذ لل يامل ة. ولسميهسل 1-1-5-18 لل كل
 مجع بقااي للصفسحذ لل امل ة  ي ريغي ي   ك   لجملت ضذ بكاهلها ب الع  يسي )يسم للسأن  ه  ذلك ب لسطذ هم لة نح لسذ(. 

ر  لالخسريا   الث هرلمل  18-5-1-3-3  قنق نسس ذ ه جريذ قريل ذلك. سح مل ها  ص
 هباين لالخسريا  وطريقذ و قسسم لل سا ج 18-5-1-4

 لن وج ،  قا ولالح   للصفسحذ ضلى ي  لنف ا لً ق  حي ث ولنس ير   للبس يِنذ. ولخيا،ة للي    ف ير وحتي ث ي 
ملييالم   مييسيف م نتييا،ة  يو هبليينق يو ميكيي   صيي سفها "  نييرتلمل يه نسيي م    شييكل همييسحلا ال  قرييياً   للصييفسحذ لل ييامل ة   ي  جتربييذ

 ."+"وسسطذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ"  و م ل لل سس ذ ضلى يهنا ه جريذ 

 يهثلذ لل سا ج 18-5-1-5

 النتيجة  مالحظات 

الفجوة  
 )مم( 

الكثافة  
 املادة  ( 3سم) م/

  يييظني لانري بيييذ )شييييظااي نريييينة(  لنث يييياء 
 2,8-2,3للصيييييييفسحذ  سيييييييرضذ للسف ييييييين 

 هم/اثنسذ

 نرتلمل لاه نس م )بكثافذ ه يففضذ( 0,85 35 -

  ظني لانري بذ )شظااي نريينة(  لنكميا  
 للصفسحذ 

 نرتلمل لاه نس م )بكثافذ ه يففضذ( 0,85 35 -

  ييييظني لانري بييييذ )شييييظااي نرييييينة(  ضيييي م 
 للصفسحذلنثقاب 

٪ 12٪ نييييييييييييييرتلمل يه نسيييييييييييييي م  وFA 69-م ن أ 1,4 50 -
٪ 8٪ هييييييييييييييييييياء  و10نيييييييييييييييييييرتلمل صييييييييييييييييييي ،ي م  و
 وق ،/ضاهل لسسحالب 

  ييييظني لانري بييييذ )شييييظااي نرييييينة(  ضيييي م 
 لنثقاب للصفسحذ

  FA-م ن أ 1,44 70 -

  ييييظني لانري بييييذ )شييييظااي نرييييينة(  ضيييي م 
 لنثقاب للصفسحذ

- 70 ca 1,40 م ن أ-FB 70 11يه نسيييييييييييييي م  و٪ نييييييييييييييرتلمل ٪
٪ 7٪ هييييييييييييييييييياء  و12نيييييييييييييييييييرتلمل صييييييييييييييييييي ،ي م  و
 وق ،/ضاهل لسسحالب 

  ظني لانري بذ )شظااي انضتذ(  لنثقاب 
 للصفسحذ 

٪ نييييرتلمل يه نسيييي م )ه  يييينطذ(  FC 75-م ن أ 1,17 70 +
 ٪ وق ، ضاهل/لسسحالب 10٪ هاء  و13و

  ظني لانري بذ )شظااي انضتذ(  لنثقاب 
 للصفسحذ

+ 70 ca 1,22 م ن أ-FD 76  )نييييرتلمل يه نسيييي م )ه  يييينطذ ٪
 ٪ وق ، ضاهل/لسسحالب 7٪ هاء  و17و

  يييييظني لانري بيييييذ إىل قطيييييع نريييييينة   يييييثلنم 
 نلم/اثنسذ  3,1للصفسحذ  سرضذ للسف ن 

٪ هيياء  17و ٪ نييرتلمل يه نسيي م 76  1-م ن أ 1,4 35 -
 ٪ وق ، ضاهل/لسسحالب 7و

  ظني لانري بذ إىل قطع صغنة  لنثقاب 
 نلم/اثنسذ  6,7للصفسحذ  سرضذ للسف ن 

٪ نييييييرتلمل يه نسيييييي م )ه  يييييينطذ(  76  2-م ن أ 1,3 35 +
 ٪ وق ، ضاهل/لسسحالب 7٪ هاء  و17و

  ظني لانري بذ إىل قطع صغنة  لنثقاب 
 نلم/اثنسذ  6,7للصفسحذ  سرضذ للسف ن 

ه نسيييي م )ه  يييينطذ(  ٪ نييييرتلمل ي76   2-م ن أ 1,3 70 +
 ٪ وق ، ضاهل/لسسحالب 7٪ هاء  و17و
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 النتيجة  مالحظات 

الفجوة  
 )مم( 

الكثافة  
 املادة  ( 3سم) م/

  يييظني لانري بيييذ  ضييي م  يييثلنم للصيييفسحذ  
 م/اثنسذ 1 968سرضذ للسف ن 

٪ 1٪ نيييييييييييييييرتلمل يه نسييييييييييييييي م  وG1  74-م ن أ 1,29 70 -
٪ وقيييييييي ، 9٪ هيييييييياء  و16نييييييييرتلمل صيييييييي ،ي م  و

 ضاهل/لسسحالب 

٪ 3٪ نيييييييييييييييرتلمل يه نسييييييييييييييي م  وG2  74-م ن أ 1,32 70 -   ظني لانري بذ  لنثقاب للصفسحذ
٪ وقيييييييي ، 7٪ هيييييييياء  و16نييييييييرتلمل صيييييييي ،ي م  و

 ضاهل/لسسحالب 

٪ نييييييرتلمل يه نسيييييي م )ه  يييييينطذ G3  74-م ن أ 1,17 70 +   ظني لانري بذ  لنثقاب للصفسحذ
٪ نيييييييييييرتلمل 1نسس يييييييييييذ  صييييييييييياض  للغيييييييييييازلمل(  و

٪ وقييييييييييييييييييييي ، 9٪ هييييييييييييييييييييياء  و16صييييييييييييييييييييي ،ي م  و
 ضاهل/لسسحالب 

٪ نييييييرتلمل يه نسيييييي م )ه  يييييينطذ G4  74-م ن أ 1,23 70 +   ظني لانري بذ  لنثقاب للصفسحذ
٪ نيييييييييييرتلمل 3ب لسيييييييييييطذ ابلييييييييييي انمل ،قسقيييييييييييذ(  و

٪ وقييييييييييييييييييييي ، 7٪ هييييييييييييييييييييياء  و16صييييييييييييييييييييي ،ي م  و
 ضاهل/لسسحالب 

  يييظني لانري بيييذ  ضييي م  يييثلنم للصيييفسحذ  
 م/اثنسذ 2 061سرضذ للسف ن 

٪ 8٪ نيييييييييييييييرتلمل يه نسييييييييييييييي م  وG5  70-م ن أ 1,41 70 -
٪ وقيييييييي ، 7٪ هيييييييياء  و16نيييييييرتلمل نالمييييييييس م  و

 ضاهل/لسسحالب 

٪ 13٪ نيييييييييييييرتلمل يه نسييييييييييييي م  وJ1  80-م ن أ 1,39 70 -   ظني لانري بذ  ض م  ثلنم للصفسحذ
 ٪ وق ، ضاهل/لسسحالب 7هاء  و

٪ 17٪ نيييييييييييييرتلمل يه نسييييييييييييي م  وJ2  76-م ن أ 1,42 70 -   ظني لانري بذ  ض م  ثلنم للصفسحذ
 ٪ وق ، ضاهل/لسسحالب 7هاء  و

٪ 11٪ نيييييييييييييرتلمل يه نسييييييييييييي م  وJ4  71-م ن أ 1,40 70 - لانري بذ  ض م  ثلنم للصفسحذ  ظني 
٪ وقييييييييي ، 6٪ هييييييييياء  12نيييييييييرتلمل صييييييييي ،ي م  و

 ضاهل/لسسحالب 

  ييييييظني لانري بيييييييذ  لنثقيييييياب للصيييييييفسحذ  
 نلم/اثنسذ  5,7سرضذ للسف ن 

٪ نيييييييرتلمل يه نسييييييي م )ه  ييييييينطذ J5  71-م ن أ 1,20 70 +
نييييييييييرتلمل ٪ 5ب لسييييييييييطذ ابليييييييييي انمل صييييييييييغنة(  و

٪ وقييييييييييييييييييييي ، 6٪ هييييييييييييييييييييياء  و18صييييييييييييييييييييي ،ي م  و
 ضاهل/لسسحالب 

  ييييييظني لانري بيييييييذ  لنثقيييييياب للصيييييييفسحذ  
 نلم/اثنسذ  6,3سرضذ للسف ن 

٪ نيييييييرتلمل يه نسييييييي م )ه  ييييييينطذ J6  80-م ن أ 1,26 70 +
٪ 7٪ هييياء  و13ب لسيييطذ ابلييي انمل ،قسقيييذ(  و

 وق ، ضاهل/لسسحالب 
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   ملتفّجر نرتات األمونيوم: اختبار الفجوة 1-1-5-18الشكل 

 

 هاسك خ يب للتف ر  )ابء( هف نر  )يلف(

 ف  ة ه  هسسانريالمل ض ي  لخسثسل )،لل( شح ذ هبززة  )جسم(

 ينري بذ ف الذيذ )ولو( لخا،ة ه الع لالخسريا  )ملاء(

 نسل خ ريسذ )حاء( صفسحذ شامل ة )زل (
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 8وصف اختبار النوع )ج( من اجملموعة  18-6
 اختبار كوينن  )ج(:8اختبار  18-6-1
 هق نهذ 18-6-1-1

حذ ا   صييي نف ن يييرتلمل لاه نسييي م  ب يييكل هميييسحلاي   ميييسيف م مليييشل لالخسرييييا  لسح يييي  حماسيييسَّذ هيييا،نة هرشيييَّ
 لل  ي ة   حسنز هغلق  حكام.ملالم  لخمسيف هذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ  لسأ ن لحلرل ة  يو هبلق يو
 لةهاز ولخ ل،  18-6-1-2
يسكيييي ن  لةهيييياز هيييي  ينري بييييذ ف الذيييييذ صيييياحلذ لالسييييسيف لم هييييرة ولحيييي ة  هييييزون،ة ب سييييسلذ اغالقهييييا ميكيييي  إضييييا،ة  18-6-1-2-1

 DCO4 (EN 10027-1)امل لسسيف لهها  وهرنَّريذ   وسسلذ  ميفني ولقسذ. ولانري بذ هميح بذ سيحرياً ضتسقياً هي  صيفسحذ هي  للفي الذ مب لصيف
. وللطييرف لخفسيي ح 1-1-6-18. ولاببييا، هريسَّ ييذ   لل ييكل SPCEN (JIS G 3141)هكييافئ  يو  A620 (AISI/SAE/ASTM)هكييافئ  يو

لألنري بيذ لي  شيفذ. و  جيي    صيفسحذ لاغيالق فسحيذ لسمييريا للغيازلمل لخ ريبثيذ هي  حتليينل لخيا،ة ه اليع لالخسرييا   وملييي هصي  ضذ هي  للفيي الذ 
  ق ب هلا لاقطا  للسالسذ: كروهي لخقاوم للحرل ة وهس فرة بثق ب ذلمل يقطا  هسب ،ة. وق  لسسيف هت هلشل لالخسريا لل

 هم لصفسحذ لاغالق لخمسيف هذ   إجرلء هبايرة للسميفني؛  1,5 •
 هم لصفسحذ لاغالق لخمسيف هذ   لالخسريا .  2,0 •
 . 1-1-6-18ل لا وللصت لذ )وسسلذ لاغالق( فتريسَّ ذ   لل كل لخها يببا، للط ق ي 
  لخا ذ ه  لاانبسا ه  نل ،فبيذ إنسيار خرلقرييذ لةي ،ة هيع  1ه  يجل هرلقريذ ج ،ة لاانبسا للف الذيذ  ضع و  
 للسحقق ه  للريساانمل للسالسذ:

 غ؛ 1,5   26,5ي   ك   نسلذ لاانبسا  )ي(
 هم؛ 0,5   75 وي  يك   ط ل لاانبسا )ب(
 ؛0,05   0,5هم ه  قاع لانري بذ  20وي  يك   مسك ج ل  لاانبسا لخقسمذ ه  همافذ  )ر(
  29 وي  يك   الغط للبصف جمريتا مل  حم ن، حبتل شري  لسسايت خالل سا ل غن قابل لالنضغاط )،(

 هسغا ابسكال. 4
زة مبي ظنم للضيغط ضي  طرييق جهياز يمسيف م   للسميفني وق ، غاز  )للعواب   18-6-1-2-2 هيثاًل( هي  يسيط لنذ صي اضسذ جمهين

   3,3 لقساس للكتسذ لخس فقذ وي زنع ضلى لل بالمل لا بع ه  خالل وصلذ ه رتنذ. ويص ظنم الغط للغاز حبست يبطي هب ل  مييفني قي  ل
 3سيم 27هم( مملي ءة مبقي ل   5,1بصفسحذ هبا فسحذ قطرملا  نلف /اثنسذ ض   قساس   جرلء لخبايرة. و مسلزم لخبايرة  ميفني ينري بذ )جمهنزة  3,0

ض يي   جيي ل/غ.نلف    0.02 ± 1.46س وسييبذ حرل يييذ قيي  ملا  °20ض يي  حييرل ة ، جسصهييا    0.02 ± 0.96قيي  ملا  هيي  زيييت للمييسلسك   بكثافييذ ظاملريييذ 
هم   الع   وسط لانري بذ ضليى  1. ويم َّل للزه  للالزم لرفع ، جذ حرل ة للما ل )لل   قاس مبز،وجذ حرل يذ قطرملا س°25حرل ة ، جسصها 

 س وحيما هب نل للسميفني.285ºس إىل 135ºهم ه  حافنسها و قحم   للصفسحذ لل  هبا فسحذ( ه   43بب  
ر    صي  وق ولق هلحي م. ويريينيِن مبا ي  ه  لخرجح ي   سبرنا لانري بذ للس هن  18-6-1-2-3   لالخسريا   فإ  للسميفني  ص

 ر سرييياً ه اسييرياً لرتنسييا للصيي  وق ويببييا،ل. و بليينق لانري بييذ بييني قضييسريني ي الييبا  خييالل  قريييني   جييانريني هسقييابلني هيي   2-1-6-18لل ييكل 
ي،لة إشيبال   يو  ر سريياً ه اسيرياً لل يبالمل. و  يبل لل يبالمل   وقيت ولحي  ضي  طرييق هليا ،لسليي 2-1-6-18للص  وق. وي النح لل كل 

ي ريغيي  نتيا  . وي ريغي لختاذ للس لبن لسأهني ضي م أت ينر هليا لل يبالمل أبييذ  سيا لمل مل ل سيذ.ويوضع جهاز االختبار داخل حيّز واقنهراب سذ. 
 ،خا .  يو ه  غازلملق  ي  م ض  لالخسريا   ها يلزم السسيفرلر ها لختاذ
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ي ريغييي  يي فن نيياهنل فسيي ي  لسميي سل لالخسريييا  وللسأنيي  هيي  ي  مجسييع لل ييبالمل  بتييل ي  يياء لالخسريييا . وميكيي  ي   18-6-1-2-4
   فر للكاهنل ييضاً ،لساًل ضلى لنم ل، للفسحذ بمريا لاجمام للصلريذ لخ ج ،ة   للبس ذ. 

 إجرلء لالخسريا  18-6-1-3
هيييم هيييع  ييي خني لحليييرأل للزل ييي  خ يييع  كييي ي   60ا،ة ه اليييع لالخسرييييا    لانري بيييذ حيييىت  صيييل إىل ل  فييياع  برييييأ لخييي  18-6-1-3-1

ر  للطيي ق لخل لييا هيي  يسييفل لانري بييذ إىل يضالملييا و  الييع صييفسحذ هبييا فسحييذ قطرملييا  هييم وحتكييم و  يي ن للصييت لذ ابلسيي  ببيي   2فرلغييامل. وميييص
ة هر فبذ )هثاًل ها،نة   يحسم ق لههيا   يا ي نعيسسي  لخ لسريي ي  م(. وهي  للضيرو   جي لً لسسيف لم هرننا هانع اللسصاق لخبا،  ض   ، جذ حرل  

 ،لخل يس ا  للل لا. يو للسأن  ه  ض م وج ، ي ِن جزء ه  لخا،ة حمري ساً بني شفذ لانري ب وللقرأل
امل ولاطيي لق لخل لريييذ  مييسيف م نييل ينري بييذ الخسريييا  ولحيي  فقييط. غيين ينيي  ميكيي  لسييسيف لم للصييفا ح ذلمل للفسحيي  18-6-1-3-2

  ك  ق   برنالت للسلف.  مل وللص لهسل جم ،لً إذل

  الع لانري بذ   حاهل حمكم للسثريست وحيكم ش ن للصت لذ ب لسطذ هفساح  بط للص لهسل. مث  بلنق لانري بذ بني  18-6-1-3-3
للقضسريني   للص  وق لل لقي. وختلى ه طقذ لالخسريا  و فسح يسط لنذ غاز لل ق ، و  بل لل بالمل. وميك   حبماب لل قيت لخ قضيي حيىت 

   كميير لانري بييذ  يمييستر للسميييفني خيي نة مل ضلييى هبل هييامل إالييافسذ  فسيي     فميين لل سييا ج. وإذل حيي وث للسفاضييل وهيي نة للسفاضييل  لحلصيي ل
 قل ض  مخ  ،قا ق قريل لنسهاء لالخسريا . وبب  نل جتربذ ي ريغي مجع قطع لانري بذ  إ  وج مل  مث وزهنا للسأن  ه  ي  مجسع لاجزلء ق   ال

 لسسبس مل.
 لمل للسالسذ:ميك  للستسسز بني للسأ ن  18-6-1-3-4

 مل يطري ي   غن ضلى لانري بذ؛ : "صفر"
 لنسفاخ قاع لانري بذ إىل لرا ر؛ : "يلف"
 لنسفاخ قاع لانري بذ وج ل ملا إىل لرا ر؛ : "ابء"
 لن قاق قاع لانري بذ؛ : "جسم"
 لن قاق ج ل  لانري بذ؛ : "،لل"
 ؛(1)لنكما  لانري بذ إىل قطبسني : "ملاء"
ينثر ه  للقطع للكرينة   هبظتها ولل  ق   ظيل   ببيل  يو (1)لنكما  لانري بذ إىل  الث : "ولو"

 لحلاالمل هسنصلذ بريبضها ب رحيذ السقذ؛
  سأ ر وسسلذ لاغالق؛ ومل لنكما  لانري بذ إىل للب ي  ه  للقطع للصغنة يساساً  : "زل "
 لنكمرمل. يو ولنسفيفت وسسلذ لاغالقلنكما  لانري بذ إىل قطع ض ي ة صغنة ج لً  : "حاء"

يسيفر لالخسرييا  ضي  ي  هي   هيا يهثلذ اني لع للسيأ نلمل "،لل" و"ملياء" و"ولو". وإذل 3-1-6-18ويرينين لل كل  
  "حاء" يو "زل " يو إذل يضطى لالخسريا  للسأ ن "ولو" يها "( -للسأ نلمل "صفر" إىل "ملاء"   بسع لل سس ذ "ض م ح وث لنف ا " )سالريذ "

 فسقسنم لل سس ذ ضلى يهنا "ح وث لنف ا  )ه جريذ "+"(".
    ال ذ لخسريا لمل.  "-" ر  لالخسريا  لسحقسق نسا ج سالريذ  18-6-1-3-5

ونظرلً لطريسبذ نرتلمل لاه نس م  ب يكلها لخميسحلا لو لخبليق لو لهلالهيي  وإهكانسيذ  غسين لل ميا لخئ ييذ للتي ل،  
ه جريذ "+" خاطئيذ. وحسثتيا يالحي" ذليك ميكي   ق  يمفر ض  نسس ذ ها لنم ل، للفسحامل ي  اء لالخسريا  للصلريذ لخ ج ،ة  ميك  ي  حي ث

 إضا،ة لالخسريا  )هر ني نح  يقصى(.
__________ 

ما لةزء لاضلى ه  لانري بذ لخسريقي   وسسلذ لاغالق قطبذ ولح ة. (1)  حيص
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  هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 18-6-1-4
"   مخمييذ لخسريييا لمل نحيي  يقصييى. و  ملييشل -إذل مل  سحقييق  ييالث نسييا ج سييالريذ "بسييع لل سس ييذ ه جريييذ "+"   

اثنسيذ حلي وث للسفاضيل ول سي    60لحلالذ  ميك  إ، لر هسف رلمل نرتلمل لاه نس م )م   ي(     ريذ لخسف رلمل يو  إذل نا  لل قت يط ل هي  
( لسح ي  ها إذل ميك   ص سفها   8-18)ضلى لل ح  ل  ،   للفقرة  )ه(8   ميك  ي  ختضع لخا،ة ل  ع لالخسريا  14ه  لخاء ينثر ه   

 .1-5لل بريذ 
 يهثلذ لل سا ج  18-6-1-5

 املادة  النتيجة  مالحظات 

 نرتلمل يه نس م )ه يففضذ للكثافذ( - هم 1>  للقطر ل  ن،

 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب7٪ هاء  و21٪ نرتلمل يه نس م  وF1  71-م ن أ - 

 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب 7٪ هاء  و17٪ نرتلمل يه نس م  وF2  77-م ن أ - 

٪ وق ،/ضاهييييييييل 7٪ هيييييييياء  و12٪ نييييييييرتلمل صيييييييي ،ي م  و11٪ نييييييييرتلمل يه نسيييييييي م  وF3  70-م ن أ - 
 لسسحالب

٪ وق ،/ضاهييييييييل 7٪ هيييييييياء  و16٪ نييييييييرتلمل نالمييييييييس م  و35٪ نييييييييرتلمل يه نسيييييييي م  وF4  42-م ن أ - 
 لسسحالب

٪ وق ،/ضاهييييييييل 8٪ هيييييييياء  و10٪ نييييييييرتلمل صيييييييي ،ي م  و13يه نسيييييييي م  و٪ نييييييييرتلمل F5  69-م ن أ - 
 لسسحالب 

٪ وق ،/ضاهييييييييل 6٪ هيييييييياء  و10٪ نييييييييرتلمل صيييييييي ،ي م  و11٪ نييييييييرتلمل يه نسيييييييي م  وF6  72-م ن أ - 
 لسسحالب 

 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب 10٪ هاء  و13٪ نرتلمل يه نس م  وF7  76-م ن أ - 

 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب 6هاء  و٪ 16٪ نرتلمل يه نس م  وF8  77-م ن أ - 

 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب 7٪ هاء  و17٪ نرتلمل يه نس م  و76  1-م ن أ - هم  1,5للقطر ل  ن،: 

طذ بريييييييال انمل ،قسقييييييذ(  و75  2-م ن أ + هم  2للقطر ل  ن،:  ٪ وق ،/ضاهييييييل 7٪ هيييييياء  و17٪ نييييييرتلمل يه نسيييييي م )ه  يييييين
 لسسحالب 

طذ برييييال انمل ،قسقيييذ(  و70  4-م ن أ + هم  2للقطر ل  ن،:  ٪ هييياء  9٪ نيييرتلمل صييي ،ي م  و11٪ نيييرتلمل يه نسييي م )ه  ييين
 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب 5,5و

٪ وق ،/ضاهيييييييييل 9و ٪ هيييييييياء 16٪ نييييييييرتلمل صييييييييي ،ي م  و1٪ نييييييييرتلمل يه نسييييييييي م  وG1  74-م ن أ  
 لسسحالب

٪ وق ،/ضاهيييييييييل 7٪ هيييييييياء  و16٪ نييييييييرتلمل صييييييييي ،ي م  و3٪ نييييييييرتلمل يه نسييييييييي م  وG2  74-م ن أ - 
 لسسحالب 

 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب 7٪ هاء  و13٪ نرتلمل يه نس م  وJ1  80-م ن أ - منط للسأ ن "صفر"

 ٪ وق ،/ضاهل لسسحالب 7٪ هاء  و17٪ نرتلمل يه نس م  وJ2  76-م ن أ - منط للسأ ن "صفر"

٪ وق ،/ضاهييييييييل 6٪ هيييييييياء  و12صيييييييي ،ي م  و٪ نييييييييرتلمل 11٪ نييييييييرتلمل يه نسيييييييي م  وJ4  71-م ن أ - منط للسأ ن "يلف"
 لسسحالب
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 : جمموعة أنبوبة االختبار 1-1-6-18الشكل 

 
هم( أبسطح همس يذ خفسيياح صيي لهسل  10صت لذ )ب   )يلف(

 41هقاس 
 هم( 2,0إىل  1,5صفسحذ هبا فسحذ )ي   )ابء(

 36يسطح همس يذ خفساح ص لهسل هقاس  )،لل( ط ق هل لا )جسم(
 ينري بذ )ولو( شفذ )ملاء(
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 : وسيلة التس ني2-1-6-18الشكل 

 

 قضسريا  هب نسا  حلتل جمت ضذ ينري بذ لالخسريا  )ابء( شبلذ )يلف(
   هلا ،لسلي )جسم(
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 : أمثلة ألنواع أمناط التأثريات "دال" و"هاء" و"واو" 3-1-6-18الشكل 
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 أمثلة لنتائج اختبار كوينن :  4-1-6-18الشكل 
   يطرأ أي  غري على األنبوبة مل صفر":"

 

 انتفاخ قاع األنبوبة إىل اخلارج "ألف":

 

 انتفاخ قاع األنبوبة وجدارها إىل اخلارج "ابء":

 

 حمجوز "جيم":
 انشقاق جدار األنبوبة "دال":
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 انكسار األنبوبة إىل قطعتني "هاء":

  

 أكثر من القطع الكبرية يف معظمها واليت قد  ظل يف بعض احلاالت مّتصلة ببعضها بشرحية ضيقة  أو   انكسار األنبوبة إىل ثالث   "واو": 

    

    

  تأثر وسيلة اإل الق ومل انكسار األنبوبة إىل العديد من القطع الصغرية أساسا ، "زاي":
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  8وصف اختبار النوع )د( من اجملموعة  18-7
 ‘: اختبار األنبوبة ذات وسيلة التنفيس 1)د(‘8االختبار  18-7-1
 هق هذ  18-7-1-1

إذل نانييت لخييا،ة  هييا س  للغييرا هيي  ملييشل لالخسريييا  إضطياء  صيي سف للبسِن ييذ  لك يي  ي، ر   ملييشل للي لسل لسح ييي لي  
 ها،ة ه،نم ة.  الع   صها يج نقالذ ب صفها قابلذ ا  

مسيف م لخسرييا  لانري بيذ ذلمل وسيسلذ للس فيس  لسح يي  نسس يذ  بيرنا هيا،نة هرشيحذ ا   كي   نيرتلمل يه نسي م  ي 
 ملالم   مسيفَ م نتا،ة وسسطذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ  حلريق نرين ،لخل حسنز هغلق ميك    فسم . يو هبلق يو ب كل همسحلا

 لةهاز ولخ ل، 18-7-1-2
 مسيف م لخ ل، للسالسذ:  

هم  هلح هذ ض   يسيفلها بصيفسحذ هرببيذ هي   10   610هم وط هلا  10   310ينري بذ ف الذيذ قطرملا  )ي(
هييم. ويلحييم للقمييم للبليي   هيي  لانري بييذ بصييفسحذ  0,5   10هييم ومسانسهييا  380للفيي الذ طيي ل الييلبها 

  وسييييطها فسحييييذ للس فييييس  هييييم   0,5   10هييييم ومسانسهييييا  380ف الذيييييذ طريييييذ هرببييييذ طيييي ل الييييلبها 
هييم )لنظيير  78هييم وقطرملييا لليي لخلي  152هييم حلتييت هبييا وصييلذ ينري بييذ ف الذيييذ قصيينة ط هلييا  78 قطرملييا

(. وي ريغيييي ي  يكييي   لللحيييام وفقييياً احييي  لخبييياين ذلمل للصيييلذ للت ظتيييذ لل ولسيييذ 1-1-7-18لل يييكل 
للف الذييييييذ هييييي  نربييييي    يبا،لييييي . و يييييا ي   كييييي   مجسيييييع لخكييييي انمل هيييييا يو (ISOللس حسييييي  للقساسيييييي )

 يبا،ل ؛ ها يو (A53 grade B) 40 لة ول
شييريكذ هب نسييذ   الييع ضلسهييا لانري بييذ لختلييي ءة فيي ق لحلريييق و مييتح ابلسميييفني للكييا . وإذل لسيييسيف م  )ب(

إذل  يها م  قريريأ  1,0 حريق ب ق ، خ يب  فس ا ي   ك   لل ريكذ لخب نسذ هر فبذ ض  لا ا مبق ل 
لسييسيف م حريييق وقيي ،ل هييا،ة ملس  ونرب نسييذ سييا لذ  فس ريغييي ي   كيي   لل ييريكذ هر فبييذ ضيي  سييطح لل قيي ، 

 م  قريرياً ض   ب ء لالخسريا ؛ 0,5مبق ل  
س )هقسميييذ ضليييى للقاضييي ة 800ºنتسيييذ نافسيييذ هييي  لل قييي ، نيييي اشيييبال حرييييق  صيييل ، جيييذ حرل  ييي  إىل  )ر(

إذل لزم لاهر  إىل ي  يصيريح هي   يو ،قسقذ ضلى لاقل  30لرا جسذ لألنري بذ( ولكي يظل ه سباًل خ ة 
 لل لالح ي  لخا،ة ق   برالت للحرييق لفيرتة  كفيي لسأ رمليا بي   ويكي   للي لسل ضليى ذليك لنريبياث هي ل،

. و بسيييع للسغييينلمل لخ،قسيييذ ل  جيييذ لحليييرل ة إىل ذليييك هييي  يضليييى لانري بيييذ وهيييا هليييا يو يئيييرة يو ،خيييا  يو
  لغي صالحسذ لالخسريا ؛ ال س طريسبسذ وي ريغي ي 800º حتت

وسسلذ إشبال ه اسريذ اشبال لل ق ، ه  جانريني ضلى لاقل  هثل للكنوسني   حالذ لحلريق لر يب   )،(
 وذلك لس ريا لر ا ووسا ل لاشبال؛

 ال ل ؛ناهنلمل فس ي  لسم سل لاح لث اب )مل(
ينثر  ب لسطذ هز،وجذ حرل ييذ   اليع  يو س800ºوسا ل لقساس و م سل ، جذ لحلرل ة  لل   صل إىل  )و(

 ضلى للقاض ة لرا جسذ لألنري بذ؛
 وسسلذ لقساس سرضذ للريح  ناخرايح هثاًل. (ز)

 إجرلء لالخسريا  18-7-1-3
 يي ك ي  يياء للسحتسييل. وي ريغييي  يي خي لحلييرأل ض يي   بريئسهييا خ ييع  ال  بريييأ لخييا،ة ه الييع لالخسريييا    لانري بييذ حبسييت 18-7-1-3-1

  قلا. وي الع لل قي ، حتيت لل يريكذ حبسيت ميسي   ال  ك ي  فرلغامل. و  الع لانري بذ للف الذيذ ب الع  يسي ف ق لل ريكذ و ثريَّت جس لً لكي
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 لنا. وقي   كي   مل ياك حاجيذ إىل لختياذ لحسساطيامل للحتاييذ بب  لانري بذ   مجسع لالجتاملامل وحبست حتسط لل ا  ابانري بذ  اهاً ه  نافذ لة
 ه   سا لمل لهل لء لةانريسذ وذلك لسفا،    ست لحلرل ة. وه  بني طرق للسميفني لخال تذ إشبال حريق خ ا  وإشيبال حرييق ب قي ، سيا ل

 س.800º قلن ض   ال غاز  ي سج حرل ة هلسا يو
 م/اثنسذ.  6 س اوز فسها سرضذ للرايح ابسسترل    ر  لالخسريا    ظروف يال ي ريغي 18-7-1-3-2
  م َّل لخ امل لمل لخسبلقذ اباه   للسالسذ:  18-7-1-3-3

 ؛2-3-1-7-18و ،   للفقرة  نتا  سرضذ للريح ض   ب ليذ لالخسريا  )ي(
 إىل ي  يصييريح هيي  لل لالييح ي  لخييا،ة قيي   برالييت يو ،قسقييذ ضلييى لاقييل  30يظييل لحلريييق ه ييسباًل خيي ة  )ب(

س ضلييييى للقاضيييي ة لرا جسييييذ 800ºللحريييييق لفييييرتة  كفييييي لسأ رملييييا بيييي   ضلييييى ي   صييييل ، جييييذ لحلييييرل ة إىل 
 لألنري بذ؛ 

 ، جذ لحلرل ة ضلى للقاض ة لرا جسذ لألنري بذ؛ )ر(
 )ر(؛2-1-7-18أت ر لخا،ة ابالحرتلق ضلى لل ح  لل ل ،   للفقرة  )،(
 ينثر(؛ يو لانري بذ إىل قطبسنيي ل ضلى ح وث لنف ا  )نسفست  ها وج ، )ه(
   ا ر شظااي هقطع لانري بذ ه  ه طقذ لالحرتلق؛ )و(
 لنفصاهلا ض  ل حذ للقاض ة ض   ه الع لللحام(.  يو  ي ل ضلى  زنق لانري بذ )لن قاق لانري بذ ها  وج ، )ز(

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج  18-7-1-4
 )،(. )ي( إىل3-3-1-7-18سسسفاء هباين لخالحظامل لخريس ذ   للفقرلمل بسع لالخسريا  صاحلاً إذل و لي 
إذل ليي ح"  هييا،ة ه،نميي ةي ريغييي نقييل لخييا،نة   صييها يج نقالييذ ب صييفها  وال بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ "+"  

 )و(. )ه( هع هرلضاة3-3-1-7-18مل  حم ،   للفقرة  نتا  ح وث لنف ا  و/يو   ظَّت لانري بذ
-حي ث ي  لنف ا  و/يو   "ٍن لألنري بذ. ويك   لل لسل ضلى لل سس ذ للمالريذ " مل  " إذل- بسع لل سس ذ سالريذ "و  

 )ز(. 3-3-1-7-18مل  حم ،   للفقرة  نتا  " مل    ظي لانري بذ

 يهثلذ لل سا ج  18-7-1-5

 )حم  زة( 
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 : أنبوبة اختبار بفتحة  نفيس 1-1-7-18الشكل 

 

 لخقايس  ابخلسترتلمل مجسع 

 (( A53 grade B)   40للصفسحذ للمفلسذ )ه  نرب   لة ول  )ابء( ( (A53 grade B)  40للصفسحذ للبل يذ )ه  نرب   لة ول  )يلف(
سييم(  هيي  نربيي   لةيي ول    0,5وصلذ ينري بسييذ ف الذيييذ )ي     )جسم(

40   (A53 grade B ) 
 ( (A53 grade B)  40ينري بذ ف الذيذ )ه  نرب   لة ول  )،لل(
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 الشكل املعّدل من اختبار األنبوبة ذات وسيلة التنفس ‘:2)د(‘8االختبار  18-7-2
 هق هذ 18-7-2-1

حذ ا  ليي   س  للغييرا هيي  ملييشل لالخسريييا  إضطيياء  صيي سف ولك يي  ي، ر   ملييشل لليي لسل لسقسييسم هالءهييذ هييا،نة هرشييَّ
قابلذ ا    الع   ملالم   مسيف م نتا،ة وسسطذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ   يو هبلق يو  "ن رتلمل لاه نس م  ب كل همسحلا ص نف  

 . صها يج نقالذ ب صفها ها،ة ه،نم ة
يصمسيفَ م لل كل لخب َّل ه  لخسريا  لانري بذ ذلمل وسسلذ للس فس  ي ير  بيرنا هيا،ة هرشيحذ ا   كي   "نيرتلمل و  

ملالم   مسيف م نتا،ة وسسطذ   ص ع لخسف يرلمل للبصيفسذ" حلرييق نريين ،لخيل حسينز هغليق ميكي   يو هبلنق يو شكل همسحلا يه نس م   
   فسم .

 لةهاز ولخب لمل 18-7-2-2
 مسيف م لخب لمل للسالسذ:  

 265وضاء ذو وسسلذ   فس  يسك ن  ه  ينري بذ ه  للف الذ للطر  لخمح ب ضلى للريا ، قطرملا لل لخلي  )ي(
هيييييم. و صييييي ع للصيييييفسحسا  للبل ييييييذ  0,5   5,0هيييييم ومسيييييك جييييي ل ملا  10   580هيييييم  وط هليييييا  10  

هييييم. و لحييييم  0,5   6,0هييييم ومسكهييييا  300وللمييييفلسذ هيييي  يليييي لح فيييي الذ طيييير  هربنبييييذ طيييي ل الييييلبها 
هم ضلى لاقل. و ا ي  يك   لللحام  5  للبل يذ وللمفلسذ ابانري بذ ب صلذ ينري بسذ بمتك للصفسحسا

يبا،لييييي . ويكييييي    هيييييا يو (ISOوفيييييق يحييييي  لخبييييياين ذلمل صيييييلذ للت ظتيييييذ لل ولسيييييذ للس حسييييي  للقساسيييييي )
هييم. ويثقييا  قريييا  صييغنل  آخييرل    للصييفسحذ  1هييم    85ابلصييفسحذ للبل يييذ وسييسلذ   فييس  قطرملييا 

  يذ يسمبا  خمعي  يهلمني لقساس لخز،وجذ لحلرل يذ؛للبل
 هم؛ 75 إىل 50هم ومسكها  400قاض ة صلريذ مما لذ  هرببذ ط ل اللبها زملاء  يو نسلذ خرسانسذ  )ب(
 للقاض ة للصلريذ لختا لذ؛ يو هم ف ق للكسلذ لررسانسذ 150حاهل هب ين لم   لل ضاء اب  فاع حن   )ر(
ضلييى للكسلييذ  غ/،قسقييذ. وي الييع لخ ييبل 60ه ييبل غيياز يسحتييل  يي فق غيياز للييعواب  مببيي ل يصييل إىل  )،(

 للقاضيي ة للصييلريذ لختا لييذ حتييت لحلاهييل. وهيي  لاهثلييذ لل ت ذجسييذ للت ييبل لخ اسييا ه ييبل يو لررسييانسذ
"32-jet Mongolian wok burner؛" 

س )هقسميييذ ضليييى للقاضييي ة 800ºل  ييي  إىل نتسيييذ نافسيييذ هييي  لل قييي ، نيييي اشيييبال حرييييق  صيييل ، جيييذ حر  )ه(
إذل لزم لاهر  إىل ي  يصيريح هي   يو ،قسقذ ضلى لاقل  30لرا جسذ لألنري بذ( ولكي يظل ه سباًل خ ة 

 لل لالح ي  لخا،ة ق   برالت للحرييق لفيرتة  كفيي لسأ رمليا بي   ويكي   للي لسل ضليى ذليك لنريبياث هي ل،
يضلى لانري بذ. و بسع للسغنلمل لخ،قسذ ل  جذ لحلرل ة حتت  إىل ذلك ه  وها هلسا يو يئرة يو ،خا  يو

800º لغي صالحسذ لالخسريا ؛ ال س طريسبسذ وي ريغي ي  
ح يياب ولق هبيي ين حلتايييذ هلييا غيياز لل قيي ، هيي  للييرايح لةانريسييذ وميكيي  ي  يصيي ع هيي  هبيي   همييطح  )و(

وي ريغيي ي  يكي   ل  فاضي   هيم 600حني   هم. ويك   قطر لحل اب لل لقي ه  للرايح 0,5هغلف  مسك  
هييم  100هييم ول  فاضهييا حنيي   150 هييم. و يي زنع ي بييع وسييا ل   فييس  قابلييذ للسبيي يل ضرالييها حنيي  250حنيي  

 هسرياض ة ابلسماو  ح ل لحل اب لل لقي لضتا  وص ل ق   ناٍف ه  لهل لء إىل هلا للغاز؛
. وي ريغيي ي   فينل هي ظم للضيغط ق ِنس ذ )ق ِنس امل( غاز لل ق ، هسصلذ مب ظم للضغط ض  طريق ه يبا )ز(

نسلي  ابسيكال. ويسي فق غياز لل قي ، ببي    150نسل  ابسكال إىل زملاء   600الغط ق س ذ غاز لل ق ، ه  
غ/،قسقييذ هيي  غيياز لل قيي ، وصييتام إبيير .  60ذلييك خييالل جهيياز قسيياس ،ونل  قييا،  ضلييى للقسيياس حييىت 

حتقيق  يالث  هيا ضي  ببي . وضيا،ة ويمسيف م صتام نهراب ي مبليف لي ليب لفيسح وغليق  ي فق غياز لل قي ،
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ني  هبيي ل  ي فق للغياز لخطليي ب خي ة  كفيي حييىت مخي  جتيا ب. وييي ظم   9ق س يامل هي  غياز لل قيي ، زنيذ 
ء ك/،قسقييذ ض يي  قساسيي   جييرل 0,3   3,3الييغط و يي فق للغيياز للحصيي ل ضلييى هبيي ل  ميييفني هقيي ل ل 

 لخبايرة؛
( هم ويسالك 1)100( و2)500 ال ذ همابر خز،وجامل حرل يذ ه  للف الذ غن للقابل للص ي بط ل حن   )ح(

 ه  للرصاأل هكم نة أبلساف للزجار؛
 جهاز لسم سل للريساانمل ميك    م سل لل ا ج ه  لخز،وجامل لحلرل يذ؛ )ط(
سيرضامل ضا،ييذ لسمي سل ناهنلمل فس ي   ويفضل ي   ك   ذلمل سيرضامل ضالسيذ و  يو ناهنلمل سس تا ) (

 لاح لث ابال ل ؛
 هاء نقي للتبايرة؛ )ك(
 لخا،ة لخيفسعة؛ )ل(
حذ لالخسرييييا   ب يييكل هميييسحلا )م( مليييالم  لخميييسيف هذ نتيييا،ة  يو هبليييق يو هيييا،نة   يييرلمل لاه نسييي م لخرشيييَّ

 وسسطذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ؛
 لاخر  لخر ريطذ هبا.يجهزة لقساس ضصف لالنف ا  ولاشباع وهب لمل للسم سل  ) (

 لخبايرة 18-7-2-3
هييم( ابخييياء لل قيييي  ويميييفن  ابسيييسيف لم لاجيييرلء  435  لخا ييذ )ي  إىل ضتيييق حنييي   75ميييأل لل ضييياء إىل هميييس    18-7-2-3-1

ة   لخياء. و سيفيش س  و رلقا ، جذ لحلرل ة ابخز،وجيذ لحلرل ييذ لخ جي ،90º. ويميف  لخاء ه  ، جذ حرل ة حمسطذ حىت 4-2-7-18ل  ن،   
 للزه  خطاً همسقستاً ميثنل لحن ل ل "هب ل حرل ة لخبايرة" جملت ضذ لل ضاء وهص   لحلرل ة هباً. -بساانمل لحلرل ة 

 ك/،قسقذ. 0,3   3,3ي ظم الغط و  فق للغاز حبست يبطي هب ل حرل ة هق ل ل  18-7-2-3-2
لخسريا  ي  ها،ة همسيف هذ  ضلى للرغم ه  ين  ميك   طريسق ملشل لخبايرة نفمها  ا ي  جتر  ملشل لخبايرة قريل   18-7-2-3-3

هص   للغاز. و ا إجيرلء هبيايرة ج يي ة   نيل هيرة يغينن  يو ضلى ي  لخسريا   ر  خالل ي م ه  لخبايرة شريطذ ض م  غسن  رنسا لل ضاء
 فسها لخ بل.

 إجرلء لالخسريا  18-7-2-4
للقاض ة للصلريذ لختا لذ ضلى قاض ة  هلسذ و مي ن  ابسيسيف لم هسيزل  نحي يل. وي اليع  يو ررسانسذ  الع للكسلذ ل 18-7-2-4-1

 ه بل غاز لل ق ،   وسط للقاض ة للصلريذ وي صل ئط    ي  للغاز. وي الع لحلاهل لخب ين ف ق لخ بل.
  لخا يذ  75 ريي . ومييأل لل ضياء حيىت ي الع لل ضاء ضلى لحلاهل ب كل  يسيي وييرَبط لسأهس ي  هي  ي  ميسيل ضليى ج 18-7-2-4-2

 بريييأ لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  بيي و  نريمييها ي  يياء للسبريئييذ. و ييا  ميي سل ، جييذ لحلييرل ة لاولسييذ  نتييا  هييم  قريرييياً( 435هيي  ح تيي  )إىل ل  فيياع 
ذ هليا للغياز هي    يست لحليرل ة للتا،ة. و بريأ لخا،ة حبرأل خ ع  ك ي  فرلغامل. وي الع لحل اب لل لقي ه  لهل لء ح ل قاض ة لةهياز حلتايي 

 بفبل للرايح لةانريسذ.
   الع همابر لخز،وجذ لحلرل يذ: 18-7-2-4-3

 هم   هلا للغاز؛ 500( وط ل  TIلخمع لاول ) )ي(

 80هيييم ميسييي  إىل ضتيييق لل ضييياء إىل ي  يصيييل طرفييي  لخييي با إىل هميييافذ  500( وط لييي  T2لخمييع للثييياين ) )ب(
 هم ه  قاع لل ضاء؛ 90 إىل

 هم. 20هم ي الع   لةزء للبل   ه  لل ضاء خمافذ حن   100( وط ل  T3لخمع للثالت ) )ر(
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 حن  ضلى ساانملللري  م سل وجهاز للرصاأل يسالك وحتتي للريساانمل  م سل جبهاز لحلرل يذ لخز،وجذ همابر و  صل 

 .لالنف ا  حالذ   لالخسريا  جهاز ه  ه اسا

 ييييييسم للسحقيييييق هييييي  اليييييغط و ييييي فق غييييياز لل قييييي ، ويبييييي ل إىل للقيييييسم لخميييييسيف هذ خيييييالل هبيييييايرة لخييييياء لخريس يييييذ   18-7-2-4-4
سييالهذ ضتييل لخز،وجييامل . ويييسم للسحقييق هيي  نيياهنلمل للفسيي ي  وي  هبيي لمل  ميي سل يخيير  و  ييغل. ويييسم للسحقييق هيي  3-2-7-18للفقييرة 

 وينبغرري يي ل   ويفضييل ي  يكيي   يقصيير.  10يس يياوز  ال لحلرل يييذ ويرييي ي   ييغسل جهيياز  ميي سل للريسيياانمل بفييا ق زهيي  بييني للقييرلءلمل لحلرل يييذ
انبيرة  ت ر  احتياطرات إضرافية للحمايرة مرن  يرّارات اهلرواء اجل مل مرا م/اثنيرة 6جيرى االختبار يف ظروث  تجراوز فيهرا سررعة الررايح  أال

 لتفادي  شتت احلرارة.
ضي  ببي  ويرتلجيع مجسيع للبتيال في  لً إىل ه قيع هيأه  . ويسيابع سين  يو ميك    غسل ه بل غاز لل قي ، ه اليبساً  18-7-2-4-5

فس  لا ر لحلرل   للس ربذ برص  قرلءلمل لخز،وجامل لحلرل يذ وللص   للسلفزي نسذ ه  ،ل رة هغلقذ. وحي ن، وقت ب ليذ للس ربذ ابل قت للش  يري ي 
 (   لال  فاع.TIللها ضلى لخمع )

 يكفييي الحستييال وصيي ل لخييا،ة إىل ، جييذ للسفاضييل و يي فن ان   مييستر إىل مبييا ي ريغييي ي  يكيي   خييزل  للغيياز نرييينلً  18-7-2-4-6
  فكسك جمت ضذ للس ربذ حبرأل.يس قق لل ضاء  يرتك لةهاز حىت يع، قريل  مل بب  لنستال لسسهالك ضسن ذ لالخسريا . وإذل ها
  م َّل لخ امل لمل لخسبلقذ اباه   للسالسذ: 18-7-2-4-7

 ؛4-4-2-7-18و ،   للفقرة  نتا  سرضذ للريح ض   ب ليذ لالخسريا  )ي(
إىل ي  يصييريح هيي  لل لالييح ي  لخييا،ة قيي   برالييت  يو ،قسقييذ ضلييى لاقييل  60يظييل لحلريييق ه ييسباًل خيي ة  )ب(

س ضلييييى للقاضيييي ة لرا جسييييذ 800ºسأ رملييييا بيييي   ضلييييى ي   صييييل ، جييييذ لحلييييرل ة إىل للحريييييق لفييييرتة  كفييييي ل
 لألنري بذ؛

 ، جذ لحلرل ة ضلى للقاض ة لرا جسذ لألنري بذ؛ )ر(
 )ه(؛2-2-7-18أت ر لخا،ة ابالحرتلق ضلى لل ح  لل ل ،   للفقرة  )،(
 (؛ينثر يو ي ل ضلى ح وث لنف ا  )نسفست لانري بذ إىل قطبسني ها وج ، )ه(
   ا ر شظااي هقطع لانري بذ ه  ه طقذ لالحرتلق؛ )و(
 لنفصاهلا ض  ل حذ للقاض ة ض   ه الع لللحام(. يو  ي ل ضلى  زق لانري بذ )لن قاق لانري بذ ها  وج ، )ز(

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 18-7-2-4-8
 )،(. )ي( إىل7-4-2-7-18بسع لالخسريا  صاحلاً إذل لسس فست هباين لخ امل لمل لخريس ذ   للفقرلمل ي 
إذل ليي ح"  ب صييفها هييا،ة ه،نميي ة نقالييذ لخييا،نة   صييها يج والييعي ريغييي  وال  بسييع نسس ييذ لالخسريييا  ه جريييذ "+" 

 )و(. )ه( هع هرلضاة7-4-2-7-18مل  حم ،   للفقرة  نتا  ح وث لنف ا  و/يو  فست   لانري بذ 
 فست لألنري بيذ. ويكي   للي لسل ضليى لل سس يذ  يو يالح" ح وث لنف ا  مل " إذل- بسع نسسج لالخسريا  سالريذ "و  

 )ز(. 7-4-2-7-18مل  حم ،   للفقرة  نتا  لنفصاهلا ض  للل حسني للطرفسسني  يو "   قق لانري بذ-للمالريذ "
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 يهثلذ لل سا ج 18-7-2-5

 النتيجة   املواد

 - (PIBSA)  لخا ذ ها،ة همسحلريذ  1,4  لخا ذ زيت برلفني/ 5,6  لخا ذ هاء/ 17,0  لخا ذ نرتلمل يه نس م/ 76,0

 + (BIBSA)  لخا ذ ها،ة همسحلريذ  1,4  لخا ذ زيت برلفني/ 5,6  لخا ذ هاء/ 9,0  لخا ذ نرتلمل يه نس م/ 84,0

  لخا يذ  1,2  لخا يذ زييت بيرلفني/ 4,8  لخا يذ هياء/ 14,1  لخا ذ نرتلمل ص ،ي م/ 12,2يه نس م/  لخا ذ نرتلمل  67,7
 (PIBSA) ها،ة همسحلريذ

- 

  لخا ييذ  0,6  لخا ييذ غلسكيي ل/ 5,0  لخا ييذ هيياء/ 12  لخا ييذ نييرتلمل هسثسييل يهييني/ 15,0  لخا ييذ نييرتلمل يه نسيي م/ 67,4
 ها،ة هغلظذ للق لم

- 

 -   لخا ذ ها،ة هغلظذ للق لم 0,6  لخا ذ هاء/ 14,0  لخا ذ نرتلمل يهني س لسي/ 14,0  لخا ذ نرتلمل يه نس م/ 71,4
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 8وصف اختبار النوع )ه( من اجملموعة  18-8

 (CanmetCERL)ه(: اختبار ضغط االحرتاق األدىن للم ترب الكندي لبحوث املتفجرات )8االختبار  18-8-1
 هق هذ 18-8-1-1

حذ ا   صييي نف ن يييرتلمل لاه نسييي م  ب يييكل هميييسحلا يميييسيف م مليييشل لالخسرييييا  لسح يييي    حماسيييسَّذ هيييا،نة هرشيييَّ
هبلق يو ملالم  لخمسيف هذ   ص ع لخسف رلمل للبصفسذ  لسأ ن لالشسبال لحلرل   لخ البي لل  ي    حسنز هغلق  حكام. وميك  إجيرلء  يو

اثنسيذ حلي وث للسفاضيل وحمسي   لخيا،ة هي  لخياء ينثير  60هي  )ر( ه جرييذ "+" ونيا  لل قيت يطي ل 8ملشل لالخسرييا  إذل نانيت نسس يذ لالخسرييا  
  .14 ه 
 لةهاز ولخ ل، 18-8-1-2
ي ريغيي ي    ييح  للبس يامل   يانبسييا يسيط لنسذ صييغنة هيي  للفي الذ )هييا يميتى خييالاي لالخسرييا ( طيي ل لل لحيي ة  18-8-1-2-1

هيم ه يكنل ضليى طي ل ل ي    3سيم ضليى لاقيل. وي ريغيي ي  ي جي    نيل خلسيذ لخسرييا  شيق ببيرا  1,6سيم وقطرمليا للي لخلي  7,6لالمسي 
(. وي ريغي ي  يك   للمطح لل لخلي لكل خلسذ لخسريا  هطلساً بطالء 1-8-18لل كل للمتاح بسمنرب غازلمل لالحرتلق ي  اء لالخسريا لمل )

 غن ه صل ل  جامل لحلرل ة للبالسذ. وي ريغي   خي لحلرأل ض   إ،خال للبس ذ   لرلسذ لس  ا إح لث  ريلنر   للبس ذ و،خ ل فرلغامل مل ل سذ
  يو ه  ها،ة مما لذ  0 غلق يطرلف لرلسذ بم ل،لمل ه  لل س بري   قم    (  2-2-1-8-18فسها. وبب  إ،خال سلك لاشبال   للبس ذ )لنظر  

 ي سنع سطحها لل لخلي لسسالءم هع لل صالمل للرتلنريسذ جملت ضذ سلك لاشبال.
ض ي   1-يوم م 5,5هيم )وهقاوهسي  لالمسسيذ  0,51يسم لاشيبال ب لسيطذ سيلك هي  لل سكيل وللكيروم قطيرل لالمسيي  18-8-1-2-2

حما  14سم هع سلك حناسي ضاٍ  بقساس   50سم. وي ريغي ي  يك   طرفا سلك لاشبال ه ص لني ضلى ط ل    7ط ل   °س( و 20لل  جذ  
هم( يو ينع ابسسيف لم ي،ولمل   صسل  رلنريسذ. وي ريغي إ،خال سلك لاشيبال   للبس يذ ضليى طي ل  1,628هبسا  لاسالك لاهريكي )قطر 

     هكانسهتا.حم   خلسذ لالخسريا . بب  ذلك   الع للم ل،ات
وي ريغي ي    الع خلسذ لالخسريا  لل ل ،ة يضالل   وضاء للضغط حبست يك   حم   لرلسذ يفقساً ولل قن   لاضلى  18-8-1-2-3

 10,8لييرتلمل وي  يكيي   قييا، لً ضلييى حتتييل الييغط   ييغسل قيي  ل  4(. وي صييى أب  ال يقييل ح ييم وضيياء للضييغط ملييشل ضيي  2-8-18)لل ييكل 
ابون  فبلي ابانا لخربع(. و ا ي  يك   لل ضاء جمهزلً بقطريني جاسئني وهبزولني قا، ي  ضلى نقل  سيا  نهراب يي  3000هسغاابسكال )يو 

ء نفمي . نتيا ي ريغيي ي  يكي   لل ضياء جمهيزلً يهريين وحمكتيي لاغيالق حبسيت يكي   للضيغط لالمسيي فسهتيا هكافئياً لضيغط لل ضيا 20يصيل إىل 
بصيي ري   للييي خ ل وصيي ري   لليفيييرور. يمييسبتل صييي ري   لليي خ ل لسكسسيييف الييغط لل ضييياء هييع اليييغط يويل حميي ، هميييريقاً قريييل إجيييرلء لالخسرييييا . 

 هسغاابسكال. 25إىل  0واغرلا لخالءهذ  ي صى أب  يك   لل ضاء جمهزلً ييضاً مبح لل الغط يرتلوح ه لل ه  
وه با للغازلمل قا،  ضلى  كسسف للضغط   وضياء للضيغط لسصيريح همياوايً للضيغط لاويل لليش  و لخسسيا ل  18-8-1-2-4

ابسسيف لم يسط لانمل ه  لا غ  . واغرلا لخالءهذ  ي ريغي ي  يك   لخ با جمهزلً بصتام إبر  ميك  لسسيف له  نصتام   فيس  لضيريط 
 للضغط لاويل   وضاء للضغط.

يهرين. وميك  قساس للسسا  ض  طريق قساس للفلطسذ   20ص   نهرابء قا،  ضلى   صسل  سا  نهراب ي يصل إىل  وه 18-8-1-2-5
 ضع هقاوهذ جمزنِ ذ )بضبذ هسغا يوم( ه ص لذ ضلى للس ليل هع سلك لاشبال.

لاشبال. وي ريغي  وناشف للشبشابمل يو حاس ب حلسازة للريساانمل ميك   حسازة إشا ة حم لل للضغط و سا  سلك 18-8-1-2-6
 ،قا ق. 5ملر ز خالل ،و لمل زه سذ  صل ه هتا إىل  100ي  ال يقل هب ل لحلسازة ض  

 هسغا يوم. 10يوم إىل  0,1وهقساس هسب ، قا،  ضلى قساس لخقاوهذ للكهراب سذ   لخ   ه   18-8-1-2-7
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 إجرلء لالخسريا  18-8-1-3
  وضاء للضغط   2-2-1-8-18و  1-2-1-8-18     حتضنملا ضلى لل ح  لل ل ،  الع خلسذ لالخسريا  لل  ون   18-8-1-3-1

 حبست يك   حم  ملا يفقساً. وي صل للملكا  لل حاسسا  للبا اي  لخثرينسا  ابرلسذ بقطيب لل ضاء ه  لل لخل مث يصغلق لل ضاء.
 ،  ياس نهراب يي بيني نيل قطيا ( هي  ضي م وجي 7-2-1-8-18يسحقق لخ غنل ب لسطذ لخقسياس لخسبي ، )لنظير  18-8-1-3-2

 وملسكل وضاء للضغط.
يصغلييق صيي ري   لرييرور ويريقييى صيي ري   لليي خ ل هفس حيياً. ويصكسيينف الييغط لل ضيياء لسصييل  قريرييياً إىل للضييغط لاويل  18-8-1-3-3

ل اليغط لالحيرتلق لا،ىن للالزم لالخسريا . وإذل نا  مليشل لالخسرييا  ملي  يول لخسرييا  خيا،ة هبس يذ  ي ريغيي ي  يكي   للضيغط ختتس ياً ه  وسياً هثي 
لخس قع  وي  يمس   إىل  رنسريذ للبس ذ. ببي  ذليك يغليق صي ري   للي خ ل وييرتك للضيغط   لل ضياء هكسنفياً لبي ة ،قيا ق للسحقيق هي  ضي م وجي ، 

  مرب   لةهاز. وض  ها يسم ذلك  يضريط للضغط ضلى للقستذ لاولسذ لخطل بذ ويغلق ص ري   لل خ ل   لل ضاء. 
يهرين يو ينيع ابلسي فق  10,5بب  ذلك  ري ي حسازة للريساانمل )يو   غسل ناشف للشبشابمل( ويصمتح لسسا  قستس   18-8-1-3-4

 اثنسذ. 100ضع سلك لاشبال. وي ريغي ي  يريقى للسسا  ه ص اًل إىل ي    سبل للبس ذ وي صهر سلك لاشبال يو خ ة ال  زي  ضلى 
ل )ي  إذل وصيلت جريهيذ لالحيرتلق إىل جي ل  خلسيذ لالخسرييا ؛ يو نيا  مل ياك إهكانسيذ إذل لحرتقت للبسن ذ ابلكاهي  18-8-1-3-5

غين  لريقاء نتسذ صغنة ه  للبسن ذ ضلى للم ل، ني(   بسع لل سس ذ حامسذ وي ريغي ختفسل للضيغط   لالخسرييا  للسيايل. وإال فيإ  لل سس يذ  بسيع
(. وميك  ييضاً لسسبتال س ل للضيغط للصيا،  ضي  ل ي لل ني لسل ضليى 3-8-18حامسذ وي ريغي زاي،ة للضغط   لالخسريا  للسايل )لل كل 

 (.4-8-18لالحرتلق لخ لَوم يو ض ه  )لل كل 
هع إنقاأل     ي ليزاي،لمل )يو ختفسضيامل( للضيغط  5-3-1-8-18إىل  1-3-1-8-18 كر  لرط لمل ه   18-8-1-3-6

لخسرييا لً ضليى لاقيل  12هي  لل قيذ )لنظير لاهثليذ لل ت ذجسيذ ي،انل(. وي ريغيي إجيرلء  إىل ي  يسم حت ي  الغط لالحرتلق لا،ىن ابل  جذ لخطل بيذ
ط ابسسيف لم ه ه سذ "للزاي،لمل وللسيففسضامل للس   سذ" ملشل. وي ريغي لاشا ة إىل الغط لالحرتلق لا،ىن ابضسريا ل للقستذ لخس سطذ بني للضغ

 ال م.لاويل اضلى الغط غن هال م وللضغط لاويل ا،ىن الغط ه
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 18-8-1-4
 5,6إذل نا  الغط لالحرتلق لا،ىن يقل ه    1-5 بسع لل سس ذ ه جريذ "+" وال ي ريغي  ص سف لخا،ة   لل بريذ   18-8-1-4-1

 ابون  فبلي ابانا لخربع(. 800هسغاابسكال )
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 يهثلذ لل سا ج 18-8-1-5

 املواد   
االحرتاق األدىن/ميغا ابسركال ضغط 

 النتيجة  )ي( )ابوند فعلي ابإلنش املربع(

 5,3  لخا يييذ هييياء/  8,1  لخا يييذ فييي ق نلييي  لمل للصييي ،ي م/  6,1  لخا يييذ نيييرتلمل يه نسييي م/  72,5 -1
   لخا ذنرايمل زجاجسذ ،قسقذ  3,0  لخا ذ يل ه س م/  5,0  لخا ذ زيت+ ع/ 

0,93  (120 ) + 

  لخا ييييييذ فيييييي ق نليييييي  لمل  6,4  لخا ييييييذ نييييييرتلمل صيييييي ،ي م/ 5,7  لخا ييييييذ نييييييرتلمل يه نسيييييي م/ 69,4 -2
  لخا ذنرايمل  0,2  لخا ذ يل ه س م/ 5,0  لخا ذ زيت+ ع/  5,5  لخا ذ هاء/  7,8للص ،ي م/

  بالسسسكسذ ،قسقذ

1,58  (215 ) + 

  لخا يذ  5,5  لخا يذ هياء/ 11,2  لخا يذ نيرتلمل صي ،ي م/ 11,2  لخا ذ نيرتلمل يه نسي م/ 72,1 -3
 زيت+ ع 

3,03 (425) + 

  لخا يذ  5,5  لخا يذ هياء/ 14,7  لخا يذ نيرتلمل صي ،ي م/ 10,5  لخا ذ نيرتلمل يه نسي م/ 69,3 -4
 زيت+ ع

4,17 (590) + 

 + (635) 4,48   لخا ذ زيت+ ع 5,3  لخا ذ هاء/  11,7  لخا ذ نرتلمل يه نس م/  83,0 -5

  لخا ييييييذ  5,5  لخا ييييييذ هيييييياء/  17,2نييييييرتلمل صيييييي ،ي م/  10,4  لخا ييييييذ نييييييرتلمل يه نسيييييي م/  66,9 -6
 زيت+ ع

5,72 (815) - 

 - (975) 6,82   لخا ذ زيت+ ع 5,5  لخا ذ هاء/  14,6  لخا ذ نرتلمل يه نس م/  79,7 -7

 - (1170) 8,18   لخا ذ زيت+ ع 5,4  لخا ذ هاء/ 17,4  لخا ذ نرتلمل يه نس م/ 77,2 -8

 - (2050) 14,24   لخا ذ زيت+ ع 5,4  لخا ذ هاء/ 24,8  لخا ذ نرتلمل يه نس م/ 69,8 -9

 مل  الغط هطلق   حني ي  للضغط بني ق سني ب ح لمل للرياون  للفبلي ابانا لخربع مل  الغط نميب.  للضغط ب ح لمل لخسغاابسكال *
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 (CanmetCERLخلية اختبار ضغط االحرتاق األدىن ) :1-8-18الشكل 

 
 هسف نر )ابء(  شق )يلف( 

 سلك ه  لل سكل وللكروم )،لل( ه صل حناسي )جسم(
 ينري بذ ف الذيذ )ولو( س ل،ة هطاطسذ )ملاء(
   وصلذ )زل (

 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

239 

 خلية اختبار مركبة بشكل أفقي  ت  طاء وعاء الضغط )موصالت حناسية موصولة بقطبني مثبتني ابلوعاء(  :2-8-18الشكل 

 
 املظهر النموذجي خللية االختبار بعد حالة "مالئمة" )يسار( وحالة " ري مالئمة" )ميني(   :3-8-18الشكل 
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 سجالت الضغط النموذجية للحالة "املالئمة" واحلالة " ري املالئمة"  :4-8-18الشكل 

 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

 الثايناجلزء 
 

إجراءات التصنيف، وطرق االختبار واملعايري 
املتصلة ابملواد ال ا ية التفاعل واألكاسيد الفوقية  

 العضوية واملواد املسّببة للتماثر 
  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 حمتوايت اجلزء الثاين 

 ير، بني ق سني بب  لسم نل لخسريا  لسم لل ولذ يو لخ ظتذ لل  والبت لالخسريا . :1املالحظة 
 6-1)لنظر للقمم  "*"وه يا  إلسها ابلبالهيذ ثقيلة سوداءابسسيف لهها   نل لخسريا  هريس ذ حبيروف   طيريقذ لالخسريا  لخ صى :2املالحظة 

 ه  لخق هذ للباهذ(.
 الصفحة  القسم 

243 

 247  ............................................................................... مقدمة اجلزء الثاين 20

 247  .......................................................................................... للغرا 20-1

 247  .......................................................................................... لل طاق 20-2

 249  ................................................................................ لاجرلءلمل لاوَّلسذ  20-3

 249  ......................................................................................... وصف ضام 20-3-1

 249  .................................................................................... ين لع لالخسريا لمل 20-3-2

 249  ................................................................................ طريسق طرق لالخسريا   20-3-3

 252  ............................................................................... إجرلءلمل للسص سف 20-4

 252  ......................................................................................... وصف ضام 20-4-1

 252  .........................................................................  ص سف لخ ل، للشل سذ للسفاضل 20-4-2

 253  ....................................................................  ص سف لاناسس  للف قسذ للبض يذ 20-4-3

 254  ............................................................  ص سف لخ ل، لخمرينريذ للستا ر اغرلا لل قل 20-4-4

 255  .................................................................................... ين لع لالخسريا لمل 20-4-5

 255  ................................................................................  طريسق طرق لالخسريا  20-4-6

 255  ................................................................................ هثال لسقرير لخسريا  20-5

 259  ......................................................................... جمموعة االختبارات ألف 21

 259  .......................................................................................... هق هذ  21-1

 259  .................................................................................... طرق لالخسريا  21-2

 259  .................................................................................. ظروف لالخسريا  21-3

 260  ..................................................................... وصف لخسريا لمل لجملت ضذ يلف 21-4

 BAM 50/60 ................................................  260: لخسريا  لانري بذ للف الذيذ 1-لالخسريا  يلف 21-4-1

 263  ......................................................... للف  ة لألهم لخسح ة: لخسريا  5-لالخسريا  يلف 21-4-2

 267  ................................................ اختبار االنفجار لألمم املتحدة*  :6-االختبار ألف 21-4-3

 271  ........................................................................... جمموعة االختبارات ابء  22

 271  .......................................................................................... هق هذ  22-1

 271  .................................................................................... طرق لالخسريا  22-2

 271  .................................................................................. ظروف لالخسريا  22-3

 271  ......................................................................... وصف لخسريا  لجملت ضذ ابء 22-4

 271  ..................................................... اختبار االنفجار يف العبوة*  :1-االختبار ابء 22-4-1

 275  .......................................................................... جمموعة االختبارات جيم 23

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 )اتبع( حمتوايت اجلزء الثاين

 الصفحة  القسم 

244 

 275  .......................................................................................... هق هذ  23-1

 275  .................................................................................... طرق لالخسريا  23-2

 275  .................................................................................. ظروف لالخسريا  23-3

 275  ...................................................................... وصف لخسريا   لجملت ضذ جسم 23-4

 275  ......................................................... اختبار الزمن/الضغط * :1-االختبار جيم 23-4-1

 282  .............................................................. اختبار االحرتاق*  :2-االختبار جيم 23-4-2

 287  .......................................................................... جمموعة االختبارات دال 24

 287  .......................................................................................... هق هذ  24-1

 287  ................................................................................... لالخسريا طريقذ  24-2

 287  .................................................................................. ظروف لالخسريا  24-3

 287  ........................................................................ وصف لخسريا  لجملت ضذ ،لل 24-4

 287  ..................................................... اختبار االحرتاق يف العبوة*  :1-االختبار دال 24-4-1

 289  .......................................................................... جمموعة االختبارات هاء  25

 289  .......................................................................................... هق هذ  25-1

 289  .................................................................................... طرق لالخسريا  25-2

 289  .................................................................................. لالخسريا ظروف  25-3

 289  ..................................................................... وصف لخسريا لمل لجملت ضذ ملاء 25-4

 289  ................................................................. اختبار كوينن*  :1-االختبار هاء 25-4-1

 296  ............................................... االختبار اهلولندي لوعاء الضغط*  :2-االختبار هاء 25-4-2

 299  ...................................................... : لالخسريا  لاهريكي ل ضاء للضغط3-لالخسريا  ملاء 25-4-3

 305  .......................................................................... جمموعة االختبارات واو 26

 305  .......................................................................................... هق هذ  26-1

 305  .................................................................................... طرق لالخسريا  26-2

 305  .................................................................................. لالخسريا ظروف  26-3

 306  ...................................................................... وصف لخسريا لمل لجملت ضذ ولو 26-4

 MK. IIID" ..............................................  306لخسريا  لهلاو  للسمسا   " :1-لالخسريا  ولو 26-4-1

 310  ........................................................... لخسريا  لهلاو  للسمسا   :2-لالخسريا  ولو 26-4-2

 BAM ............................................................  316لخسريا   رلوزل  :3-لالخسريا  ولو 26-4-3

 322  ......................................................... اختبار  راوزل املعدَّل*  :4-االختبار واو 26-4-4

 327  .......................................................................... جمموعة االختبارات زاي 27

 327  .......................................................................................... هق هذ  27-1

 327  .................................................................................... طرق لالخسريا  27-2

 327  .................................................................................. ظروف لالخسريا  27-3

 327  ..................................................................... وصف لخسريا لمل لجملت ضذ زل  27-4

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 )اتبع( حمتوايت اجلزء الثاين

 الصفحة  القسم 

245 

 327  ............................................. اختبار االنفجار احلراري يف العبوة*  :1-االختبار زاي 27-4-1

 329  ............................................. لخسريا  للسحلل للشليت للسما ع   للبري ة :2-لالخسريا  زل  27-4-2

 333  .......................................................................... جمموعة االختبارات حاء  28

 333  .......................................................................................... هق هذ  28-1

 333  .................................................................................... طرق لالخسريا  28-2

 335  .................................................................................. لالخسريا ظروف  28-3

 338  ..................................................................... وصف لخسريا لمل لجملت ضذ حاء 28-4

 338  .......................... االختبار األمريكي لدرجة حرارة التحلل ال ايت التسارع*  :1-االختبار حاء 28-4-1

 343  ....................................................... اختبار الت زين املكظوم*  :2-االختبار حاء 28-4-2

 347  ............................................... لخسريا  للسيفزي    ، جذ حرل ة اثبسذ :3-لالخسريا  حاء 28-4-3

 352  ............................................... اختبار الت زين مع  راكم احلرارة*  :4-االختبار حاء 28-4-4

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

247 

  20القسم 
 مقدمة اجلزء الثاين

 الغرض 20-1
 ولاناسييس  للف قسييذ للبضيي يذ يقيي م لةييزء للثيياين هيي  لليي لسل نظييم لاهييم لخسحيي ة لسصيي سف لخيي ل، للشل سييذ للسفاضييل 20-1-1

وابل مييريذ للتيي ل، للشل سييذ للسفاضييل ولاناسييس  للف قسييذ للبضيي يذ  . ( للتيي ل، لخمييريريذ للستييا رSAPTوحت ييي  ، جييذ حييرل ة للستييا ر ذليت للسمييا ع )
. وصييفاً لإلجييرلءلمل وطييرق وهبيياين لالخسريييا  لليي   بسييع ينثيير هالءهييذ للس صييل إىل  صيي سف ملييشل لخيي ل،  صيي سفاً صييحسحاً يسضييت  ملييشل لةييزء 

للرسيي هامل  و  3-4-20للفقييرة  و  2-4-20وي ريغييي ي  يكيي   لسييسيف لم ملييشل للريسيياانمل هقييرتانً بسطريسييق هريييا،ئ للسصيي سف لليي ل ،ة   للفقييرة 
هي  للال حيذ لل ت ذجسيذ وللفصييلني  3-5-2و 3-2-4-2هي  مليشل للي لسل  وللقمييتني  1-20ة   لل ييكل للسيفطسطسيذ خميا  لرطي لمل للي ل ،

 .ه  لل ظام لخ مق ضاخساً  15-2و 2-8
. هصيا،  لرطيي  ة للي   ثلهييالخي ل، للشل سيذ للسفاضييل ولاناسيس  للف قسيذ للبضيي يذ  صي َّف إىل سيريبذ ينيي لع حميا  20-1-2

ولسالمة العاملني يف امل ترب، ورى يف املرحلة األوىل ف ملشل لخ ل،. وجتر  لالخسريا لمل ضلى هرحلسني. نظام  ص س  1-20ويبرا لل كل  
 .وجتر  لخسريا لمل للسص سف   لخرحلذ للثانسذ .اختبارات أولية ضيقة النطاق للتأكد من ثبات املادة و ديد مدى حساسيتها

 النطاق 20-2
للقابلذ للسحليل للطيا ، للحيرل ة  ي  ختضيع اجيرلءلمل  صي سف لخي ل، للشل سيذ للسفاضيل ضليى ي ريغي للت ل، لة ي ة  20-2-1

 لل ح  ل  ،   ملشل للقمم  فستا ض ل ي ن ه  لحلاالمل للسالسذ:
 ؛)لنظر لةزء لاول( إذل نانت لخ ل، ه ل، هسف رة )ي(

   5 ل، لخ،نمي ة للي  حتسي   ضليى ض ل يخالط لخ ها (34إذل نانت لخ ل، ه ل، ه،نم ة )لنظر للقمم  )ب(
  لليييي ل ،ة ينثيييير هيييي  لخيييي ل، للبضيييي يذ للقابلييييذ لالحييييرتلق  فإهنييييا ختضييييع اجييييرلءلمل للسصيييي سف  يو لخا ييييذ

 لخالحظذ ي،انل؛
هييا  للي  حتسي   ضليى ختضيع اجيرلءلمل  صي سف لخي ل، للشل سيذ للسفاضيل يخييالط لخي ل، لخ،نمي ة مالحظة:
  فييي ابخبياين لخ ييا  إلسهييا   )ي( ال   لخا يذ هيي  لخيي ل، للبضي يذ للقابلييذ لالحيرتلق  لليي  5يقيل ضيي   ال
 )مل(. يو )،( يو )ر( يو
نل خلسط يسصف ب ف  ه لصفامل ها،ة ذل سذ للسفاضل ه  لل  ع ابء إىل لل  ع ولو  يص نف و   

 ريغيي ي  يص ظير ييضياً   لل ي ع و  مليشل للصي ، ي. 1-4ضلى يني  هيا،ة ذل سيذ للسفاضيل ه  جيذ   لل يبريذ 
 زل  اغرلا لل ظام لخ مق ضاخساً.

 نييييل خلييييسط يسصييييف مب لصييييفامل هييييا،ة ذل سييييذ للسفاضييييل هيييي  لل يييي ع زل  وفقيييياً للترييييي ي لليييي ل ،و   
 (.34)لنظر للقمم ها،ة ه،نِم ة)ز( يص ظر    ص سف  ابضسريا ل 20-4-2  

  ؛(2-2-20)لنظر  إذل نانت لخ ل، يناسس  ف قسذ ضض يذ )ر(
 ج ل/غ؛ 300( يقل ه  3-3-3-20إذل نانت حرل ة حتلل لخا،ة )لنظر للفقرة  )،(
 ؛ يون   50 س ابل مريذ لبري ة وزهنا75ºإذل نانت ، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع للتا،ة ينع ه   )مل(
 ه  للال حذ لل ت ذجسذ. 5-2-4-2إذل نانت ه ل،ن همريريذ للستا ر وفقاً للفقرة  )و(
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إذل نييا   رنسييا لانمييس   إال طيي لمل ل يي ،ة   ملييشل للقمييم ضلييى لاناسييس  للف قسييذ للبضيي يذ لة ييي ةلرجتيير   20-2-2
 للف قي للبض   حيس   ضلى:

 ٪ ينم ني هساح هي  لاناسيس  للف قسيذ للبضي يذ ض ي ها  كي   حمس ييذ ضليى1,0يزي  ضلى نمريذ  ال ها )ي(
 لهل  وجني؛٪ ه  ف ق ينمس  1,0يزي  ض  نمريذ  ها ال

 ٪ ينم ني هساح هي  لاناسيس  للف قسيذ للبضي يذ ض ي ها  كي   حمس ييذ ضليى0,5يزي  ضلى نمريذ  ال ها )ب(
   وجني؛س٪ ه  ف ق ينمس  لهل7,0يزي  ض  نمريذ  ال ٪ ولك 1,0يزي  ض  نمريذ  ها ال

 يلي: مما   ملشل للمساق   بسع لخا،ة لة ي ة ها،ة   ط   ضلى ي  20-2-3
خملي ط هي  هي ل، ذل سيذ  يو  1-2-20للفقيرة  ج ي ة ذل سذ للسفاضل ي طريق ضلسها للسبريف لل ل ،  ها،ة  )ي(

 للسفاضل هص فذ ابلفبل ويبسع خمسلفاً ب  جذ نرينة ض  لخ ل، لخص فذ ابلفبل؛
-2-4-2 هيا،ة هر ريطيذ هبيا )لنظير للفقير ني يو يو إالافذ ه  ط إىل ها،ة ذل سذ للسفاضل هص فذ يصياًل  )ب(

يغيين  يو هي  للال حييذ للس ظستسييذ لل ت ذجسيذ(  حبسييت يقلييل للثرييامل لحلييرل   2-2-3-2-4-2و 3-2-1
 للصفامل للسف نيذ؛

خمل ط ه  يناسس   يو   2-2-20يو ينمس  ف قي ضض   ج ي  ي طريق ضلس  للسبريف لل ل ،   للفقرة   )ر(
 لاناسس  للف قسذ للبض يذ لخص فذ يصاًل.ف قسذ ضض يذ هص فذ ابلفبل ويبسع خمسلفاً ب  جذ نرينة ض  

  قا تذ للريضا ع لرطرة للي ل ،ة    خمالسط  رنسريامل لاناسس  للف قسذ للبض يذ لخ  جذ حالساً    ص سف يصسل 20-2-4
خط  ة وي   ميك  ي  يك    ص سفها مل  نف   ص سف ن ع لانمس  للف قي للبض   انثر لخك انمل  ه  للال حذ لل ت ذجسذ  2-3للفصل  

ل يذ  فإن    قل طريقاً ل روط لل قل ل  ،ة هلشل لل  ع. غن ين  ابل ظر إىل ين  ه  لختك  ي  ي كل هك ان  خمل طاً يقل  ريااتً ه  لل احسذ لحلر 
ئ لخ سقذ ه   ا حت ي  ، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع للتيفل ط ونشلك  إذل ،ضت لحلاجذ  ، جذ حرل ة للضريط و، جذ حرل ة للط ل  

 ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ. 4-3-5-2ير،   للفقرة  خا ، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع وفقاً 
ييييذ هييا،ة  كيي   هلييا خيي لأل لخييا،ة للشل سييذ و ي ريغييي ي  جتيير  إجييرلءلمل للسصيي سف قريييل  قيي مي ه ييسج ج ييي  لل قل. 20-2-5

ا  نسس ذ لالخسريا   بطي نسس ذ ه جرييذ "+" خاطئيذ  4-ختضع الخسريا  للسميفني للشليت ن  ال )لل  ع يلف إىل لل  ع زل ( ي ريغي ي للسفاضل
 )ي  زاي،ة   ، جذ لحلرل ة انجتذ ض  للسحلل لحلرل   ب اًل ه  للسميفني للشليت لخ،نِم (.

  5-2-4-2 للقميم ي ريغي للت ل، للقابليذ للستيا ر ي  ختضيع اجيرلءلمل  صي سف لخي ل، لخميريريذ للستيا ر للي ل ،ة   20-2-6
   ه  للال حذ لل ت ذجسذ  إال إذل:24للفصل 

°س   ظييروف لل قييل )هييع يو بيي و  75( يضلييى هيي  SAPTنانييت ، جييذ حييرل ة  ا رملييا ذليت للسمييا ع ) )ي( 
سيس قل فسي  لخيا،ة يو لسسقرل  نستسيا ي   لل يكل لليش   قي م بي  لل قيل( و  للبريي ة يو لحلاوييذ لل سيسطذ للمي ل ا يو للصيهريج لل قيال لليش  

 لخيفل ط؛ يو
 ج ل/غ؛ يو 300إذل ي،مل إىل حرل ة  فاضل ينع ه  يو  ماو   )ب( 
 . 8إىل  1إذل لسس فت ي  هباين يخر  لإل، لر     ا خط  ة لل قل ه   )ر( 

 لل قل. اغرلا  1-4ويص ف لخيفل ط للش  يمس   هباين ها،ة همريريذ للستا ر نتا،ة همريريذ للستا ر ه  لل بريذ 
اغرلا لل قل   ر   قسسم )ي  حماب   8إىل   1إذل لسس فت ها،ة همريريذ للستا ر هباين لا، لر   للر ا ه    :مالحظة

هي   2-5-2-4-2( لسح ي  ها إذل نا  مل اك حاجذ لضريط ، جذ لحلرل ة )لنظر للفقيرة SAPTيو قساس( ، جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع )
 للال حذ لل ت ذجسذ(."
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 اإلجراءات األوَّلية 20-3

 وصف عام 20-3-1
من اجلوهري لسالمة العاملني يف امل ترب، أن وري اختبارات أولية ضريقة النطراق قبرل حماولرة التعامرل مرع   

 ولللها.. وملشل يسطلا إجرلء لخسريا لمل لسح ي  ه   حماسسذ لخا،ة  فزلمل هسكانسكسذ )للص م ولالحسكاك( وللحرل ة كميات أكرب

 أنواع االختبارات 20-3-2
 ميك   بصفذ ضاهذ  لسسيف لم ي ببذ ين لع ه  لالخسريا لمل للضسقذ لل طاق اجرلء  قسسم يها  يويل: 

 لخسريا  للثقل للماقط لسح ي  ه   لحلماسسذ للص م؛ )ي(
 لالحسكاك لل اشئ ض  ص م لسح ي  ه   لحلماسسذ لالحسكاك؛ يو لخسريا  لالحسكاك )ب(
 ريا  لسقسسم ه   للثريامل لحلرل   وطاقذ للسحلل للطا ، للحرل ة؛لخس )ر(
 لخسريا  لسقسسم ي ر لاشبال. )،(

  طبيق طرق االختبار 20-3-3
 ه  لخبسا، ل ولضي لاها   ي  جتر    للري ليذ لالخسريا لمل لل   سطلا يقل نتسذ ه  لخا،ة. 20-3-3-1
هييي  إجيييرلءلمل  3ميكييي   قسيييسم ، جيييذ لحلماسيييسذ للصييي م ولالحسكييياك ابسيييسيف لم لخسرييييا  هييي  لخسرييييا لمل لجملت ضيييذ  20-3-3-2

 )لنظر لةزء لاول(.   ريذ لخسف رلمل للقري ل  
 لحلييرل   ابسييسيف لم  ق سييذ لقسيياس لحلييرل ة  هثييل قسيياس لحلييرل ة ابخمييح للسفاالييلي (لالسييسقرل ) ميكيي   قيي ير للثريييامل 20-3-3-3
رل ة لخكظ هذ )لا،اياب سذ(. وميك   ق ير طاقذ للسحلل لخص ِن  للحرل ة ابسسيف لم  ق سذ لقسياس لحليرل ة هثيل قسياس لحليرل ة ابخميح قساس لحل يو

 للسفااللي. ول   لسسيف لم  لك للسق سامل  ي ريغي إيالء ض ايذ خاصذ لسفمن لل سا ج   لحلاالمل للسالسذ:
  مريذ للتيفالسط؛يخش للبس امل وإجرلء لالخسريا لمل ابل )ي(

 أت ن ها،ة وضاء للبس ذ ضلى لل سس ذ؛ )ب(
 للسحلل لخاأل للحرل ة يمريق هرياشرة للسحلل للطا ، للحرل ة؛ )ر(
 رييفر لخك انمل سيسقلل خاصيسذ طير، لحليرل ة )ي ريغيي ضيا،ة لسيسيف لم يوضسيذ للبس يامل  كي   هغلقيذ غلقياً  )،(

 حمكتاً(؛
 لى طاقذ للسحلل لخقسمذ؛وج ، مل لء ق  ي، ر أت نلً نرينلً ض )ملي(
 وج ، فا ق نرين بني لحلرل ة لل  ضسذ للت ل، لخسفاضلذ ولحلرل ة لل  ضسذ للت س امل؛ )و(
لسييسيف لم هبيي المل  ميييفني سييريبذ )ض يي  لسييسيف لم للقسيياس للليي ين للفييرز للسفاالييلي  ي ريغييي ي   كيي    )ز(

 نلف /،قسقذ(.  5إىل  2هب المل للسميفني ضا،ة   نطاق 
و  حالذ لسسيف لم قساس لحلرل ة ابخمح للسفااللي   برَّف ، جذ حرل ة للري ليذ لخمسكتلذ ابالسسقرلء أبهنيا نقطيذ  

  قاطع لختاس للش  يرسم ض   نقطذ ينع هسل ضلى حافذ للش وة لخسق هذ هع خط لاساس لخمسقري.
، للطريقذ  ب  جذ نافسذ  لخ ل، لل   سفاضيل ميك  لسسيف لم ييذ طريقذ ه اسريذ لسقسسم ي ر لاشبال شريط 20-3-3-4 ذ ي  حت ِن

   حسز غن هغلق. يو بب ف ض  ها  ك   ه ج ،ة   حسز غن هغلق  اهاً 
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 اغرلا لل قل:مالحظة: 
 ال يقريل لل قل   ملشل للبري ة؛ لل  ع يلف: -

ن  هع بطاقيذ  برييف مبصي     25يقريل لل قل   ضري لمل ال  س اوز نسلسها للصافسذ  لل  ع ابء: -
 لرطر للفرضي "هسف رلمل"؛

 ن ؛  50يقريل لل قل   ضري لمل ال  س اوز نسلسها للصافسذ  لل  ع جسم: -

 ن ؛  50يقريل لل قل   ضري لمل ال  س اوز نسلسها للصافسذ  لل  ع ،لل: -

 لرتلً؛ 450ن  يو ح تها   400يقريل لل قل   ضري لمل ال يس اوز وزهنا  لل  ع ملاء: -

  يج؛ميك  لل ظر   نقلها   حاوايمل وسسطذ للم ل ا يو صها لل  ع ولو: -

 ي ريغي لل ظر   لسسريبا،ملا. لل  ع زل : -
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 إجراءات التصنيف 20-4
 عام وصف 20-4-1
ضلييييى    3-4-20و   2-4-20 يييير، هريييييا،ئ  صيييي سف لخيييي ل، للشل سييييذ للسفاضييييل ولاناسييييس  للف قسييييذ للبضيييي يذ   للقمييييتني   20-4-1-1

لخيفطييط للبييام للسصيي سف )للرسييم للسيفطسطييي خمييا  لرطيي لمل(. ولخيي ل، للشل سييذ للسفاضييل ولاناسييس  للف قسييذ للبضيي يذ    1-20للرت سييا. ويرييينيِن لل ييكل  
مليي  هطليي ب   لخرببييامل لليي ل ،ة     نتييا   . ولسح ييي  نيي ع لخييا،ة  هيي  للضييرو   حت ييي  لرصييا ص حمييا هصييا،  لرطيي  ة  صيي ف إىل سييريبذ ينيي لع 

يقرييل لل قيل   للبريي ة   ال   سطلريامل لاالافسذ ل  ،ة   هرييا،ئ للسصي سف. ولاني لع  يرتلوح بيني لل ي ع يليف  لليش  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل ولخ 
اباناسس  للف قسذ للبض يذ. و صي سف لاني لع هي  ابء إىل   يو لل  لخسع هبا  ولل  ع زل   للش  يبفى ه  لالشرتلطامل لخسبلقذ ابخ ل، للشل سذ للسفاضل  

 شرة أبنع نتسذ يمتح ب قلها   ضري ة ولح ة. ولو يسصل هريا 
 رنسريييذ لاناسيس  للف قسييذ للبضيي يذ  مليي  لييك لليي   كي   هلييا خيي لأل  يو ميكي  لضسريييا  ي  لخييا،ة للشل سيذ للسفاضييل  20-4-1-2

أت يينلً ض سفيياً إذل سيييفِن ت   حسييز  صظهيير  يو حتييرتق بمييرضذ يو  ف نيييذ ض يي ها  كيي   للرتنسريييذ قابلييذ  ليي   لخسريا ملييا   لخيفسييعلمل  ا    ف يير
 هغلق.

 برَّف ، جيذ حيرل ة للسحليل لليشليت للسميا ع أبهنيا يقيل ، جيذ حيرل ة حمسطيذ ميكي  ي  حيي ث ض ي ملا حتليل هسميا ع  20-4-1-3
 يلي: مما خا،ة   للبري ة. وي ريغي ي  حت ، ، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع ه  يجل حت ي  ي 

 ختضع لخا،ة لضريط ، جذ لحلرل ة؛ إذل نا  ي ريغي ي  )ي(
 إذل نانت لخا،ة  في   لحلاالمل لخال تذ ابشرتلطامل لل  ع زل ؛ )ب(
إذل نانييت لخييا،ة  فييي   لحليياالمل لخال تييذ مببسييا  ، جييذ حييرل ة للسحلييل للييشليت للسمييا ع ابل مييريذ للتيي ل،  )ر(

 للشل سذ للسفاضل.
،ىن ، جييذ حييرل ة ميكيي  ي  حييي ث ض يي ملا للستييا ر )للريلتييرة(  بيي  ي S)(APT، جييذ حييرل ة للستييا ر ذليت للسمييا ع  20-4-1-4

، جييذ حييرل ة للستيييا ر ذليت خييا،ة   للبرييي ة يو لحلاويييذ لل سييسطذ للميي ل ا يو للصييهريج لل قييال ابل ييكل للييش   قيي م بيي  لل قييل. و يير   قسييسم 
 حلرل ة.لسح ي  ها إذل نا  مل اك حاجذ لضريط ، جذ لللسما ع )ي  حماهبا يو قساسها( 

 1-2-1  ريغي   لحلاالمل لخال تذ  حت يي  لل يكل للفسزاي يي للتيا،ة حميريتا يير،    برييف للمي ل ل   للفقيرةي 20-4-1-5
 .(1)ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ

هطل ابً الريط إذل نا   وها    ر لخا،ة   للسص سف لاصسل لخ اسا ه  خالل حت ي  ن ضها وشكلها للفسزاي ي 20-4-1-6
 ، جذ حرل هتا.

  صنيف املواد ال ا ية التفاعل 20-4-2
 :(2) ص ف لخ ل، للشل سذ للسفاضل   ولح ة ه  سريع فئامل ه  "لان لع يلف إىل زل " وفقاً للتريا،ئ للسالسذ 

للسفاضيل حتيرتق بميرضذ   صي نف نتيا،ة ذل سيذ  ي  ها،ة ذل سذ للسفاضل ميك   ومليي هبرييأة  ي    ف ير يو )ي(
 ه  لل  ع يلف؛

__________ 

  3,101°س واليغط هبسيا   20 كي   غازييذ ابلكاهيل ض ي   اب (  وال 3نسل ابسيكال )  300°س ضليى 50للما ل مل  ها،ة ال يزي  الغطها للرييفا   ض    (1)
يسبيش  حت يي   نسل ابسيكال. ولخيا،ة لللزجيذ للي   3,101يقل ض   الغط هبسيا    °س يو20، جذ ب ء لنصها ملا  نسل ابسكال  و ك   ، جذ لنصها ملا يو

ييا  هقسيياس لالخرتلقسييذ( لخرييينيَّ   للقمييم4359ASTM D-90طييذ لنصييها ملا  ييا إخضيياضها لالخسريييا  نق يي  للمس ليييذ )لخسريي ييا  حت يي هيي   4-3-2 ؛ يو الخسريي
 .(ADR)لخرفق يلف ابال فاق لاو ويب ب أ  لل قل لل ويل للريضا ع لرطرة ابلطرق للعيذ 

هيي  للال حييذ  3-2-3-2-4-2اغييرلا لل قييل  ي ريغييي  طريسييق ملييشل لخريييا،ئ ضلييى  صيي سف لخيي ل، للشل سييذ للسفاضييل غيين لخ  جييذ   لةيي ول لليي ل ،   للفقييرة  (2)
 .لل ت ذجسذ

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

253 

حترتق بمرضذ  وملي ابل كل لخبرييأة  يو   ف ر وال هلا خ لأل  ف نيذ ذل سذ للسفاضل ابل مريذ ا  ها،ة )ب(
  ص نف نتا،ة ذل سذ للسفاضل ه  لل  ع ابء؛   ب   ولك ها قابلذ ا    ف ر لنف ا لً حرل ايً    لك للبري ة

مل خ لأل لنف ا يذ إذل نا  ه  غن لختك  للتا،ة ابل كل لخبرييأة ابل مريذ ايذ ها،ة ذل سذ للسفاضل ذل )ر(
 ؛نتا،ة ذل سذ للسفاضل ه  لل  ع جسمحترتق بمرضذ يو   ف ر لنف ا لً حرل ايً   ص نف   ب  ي    ف ر يو

 يلي: مما حي ث هلا   لخسريا   ر    لخيفسع ي  ذل سذ للسفاضل   ابل مريذ ايذ ها،ة )،(
  ري   أت نلً ض سفاً ض  ها  ميفَّ    حسز هغلق؛ وال حترتق بمرضذ وال   ف ر جز ساً  ‘1‘
  ري   ي  أت ن ض سف ض  ها  ميفَّ    حسز هغلق؛ وال ال   ف ر إطالقاً وحترتق بريطء ‘2‘
 حترتق إطالقاً و ري   أت نلً هس سطاً ض  ها  ميفَّ    حسز هغلق. يو ال   ف ر ‘3‘
 ؛لل  ع ،لل  ص ف نتا،ة ذل سذ للسفاضل ه    

  لحرتلق و ري   أت نلً اليبسفاً   يو   حي ث هلا إطالقاً    لخسريا   ر    لخيفسع  لنف ا   ال   ابل مريذ ايذ ها،ة  )مل(
 ؛ ص ف نتا،ة ذل سذ للسفاضل ه  لل  ع ملاء  ري   ي  أت ن  ض  ها  ميفَّ    حسز هغلق    ال  يو 

ي  لحييرتلق   يو   لخيفسييع  لنف ييا    ظييروف للسيفليفييل حييي ث هلييا  ض يي  لخسريا ملييا     ال   ابل مييريذ ا  هييا،ة  )و( 
 رييي   قيي ة لنف ييا    نتييا    رييي   ي  أت يين ض يي ها  ميييفَّ    حسييز هغلييق   ال  يو   هطلقيياً و رييي   أت يينلً الييبسفاً 

 ؛   ص نف نتا،ة ذل سذ للسفاضل ه  لل  ع ولو    ري   ق ة لنف ا   ال  يو   ه يففضذ  
ي  لحييرتلق   يو   لخسريا ملييا   لخيفسييع  لنف ييا    ظييروف للسيفليفييل حييي ث هلييا  ض يي    ال   ابل مييريذ ا  هييا،ة  )ز( 

ييييذ قيي ة لنف ييا   شييريطذ ي   كيي   اثبسيييذ   يو    رييي   ي  أت يين ض يي ها  ميييفَّ    حسييز هغلييق   وال   هطلقيياً  
حاليذ لخيفيالسط   و      ني (   50س لبريي ة وزهنيا  75ºس و 60ºحرل ايً )، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع بيني  

°س   صيي ف نتيييا،ة  150  ≤ ا  مييسيف م هييا،ة ختفسييف ل ييزع لحلماسييسذ ذلمل نقطييذ غلسييا   للمييا لذ  ض يي ه 
لسييسيف هت هييا،ة ختفسييف ل ييزع   ذل سييذ للسفاضييل هيي  لل يي ع زل . وإذل نييا  لخيفليي ط غيين همييسقر حييرل ايً يو 

 °س  يص ف لخيفل ط نتا،ة ذل سذ للسفاضل ه  لل  ع ولو. 150لحلماسسذ ذلمل نقطذ غلسا  يقل ه   

 األكاسيد الفوقية العضوية  صنيف 20-4-3
 صيييي نف لاناسييييس  للف قسييييذ للبضيييي يذ   ولحيييي ة هيييي  سييييريع فئييييامل هيييي  "لانيييي لع يلييييف إىل زل " وفقيييياً للتريييييا،ئ  

 : (3)للسالسذ
حيرتق بمرضذ  وملي  ابل يكل لخبرييأ بي   يصي نف   ي ف ر يوف قي ضض   ميك  ي   ابل مريذ ا  ينمس  )ي(

 نأنمس  ف قي ضض   ه  لل  ع يلف؛
ليي  خيي لأل  ف نيييذ  ومليي  ابل ييكل لخبريييأ بيي   يصيي نف نأنمييس  فيي قي  فيي قي ضضيي    ابل مييريذ ا  ينمييس  )ب(

ل  خ لأل  ف نيذ  ض  ها يك   ه  ف قي ضض    ابل مريذ ا  ينمس  )ر(ضض   ه  لل  ع ابء؛ 
أنميس  غن لختك  ابل كل لخبريأ ب  ي  ي ف ير يو حييرتق بميرضذ يو ي ف ير لنف يا لً حيرل ايً  يصي نف ن

 ف قي ضض   ه  لل  ع جسم؛
 يلي: مما ف قي ضض   حي ث ل    لخسريا   ر    لخيفسع ي  ابل مريذ ا  ينمس  )،(

 ميفَّ    حسز هغلق؛يري   أت نلً ض سفاً ض  ها ي وال رتق بمرضذحي وال  ف ر جز ساً ي ‘1‘
__________ 

هي  للال حيذ  3-2-3-2-4-2قيرة لاناسيس  للف قسيذ للبضي يذ غين لخ  جيذ   لةي ول للي ل ،   للفاغرلا لل قل  ي ريغي  طريسق مليشل لخرييا،ئ ضليى  صي سف   (3)
 .لل ت ذجسذ
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 ميفَّ    حسز هغلق؛يري   ي  أت ن ض سف ض  ها ي وال رتق بريطءحي ف ر إطالقاً و يال  ‘2‘
 ميفَّ    حسز هغلق.يري   أت نلً هس سطاً ض  ها يرتق إطالقاً و حي يو  ف ريال  ‘3‘
 يص نف نأنمس  ف قي ضض   ه  لل  ع ،لل؛ 

لحيرتلق هطلقياً   يو ض ي  لخسرييا ل   لخيفسيع  لنف يا   حيي ث لي  ال ف قي ضضي   ابل مريذ ا  ينمس  )مل(
يص نف نأنمس  في قي ضضي    ميفَّ    حسز هغلق  يري   ي  أت ن ض  ها ي ال يو ري   أت نلً البسفاً يو 

حي ث ل  ض ي  لخسرييا ل    لخيفسيع  لنف يا   ال ف قي ضض   ابل مريذ ا  ينمس  )و(؛ه  لل  ع ملاء 
يرييي   ي  أت يين ض يي ها يميييفَّ     ال لقيياً  ويرييي   أت يينلً الييبسفاً يولحييرتلق هط   ظييروف للسيفليفييل يو

يري   ق ة لنف ا   يص نف نأنمس  في قي ضضي    ال يري   ق ة لنف ا  ه يففضذ يو حسز هغلق  نتا
 ه  لل  ع ولو؛ 

حي ث ل   ض   لخسريا ل   لخيفسع  لنف ا    ظروف للسيفليفيل  ال ف قي ضض    ابل مريذ ا  ينمس  )ز( 
ييييذ قيي ة لنف ييا   شييريطذ ي   يرييي   ي  أت يين ض يي ها يميييفَّ    حسييز هغلييق  يو لحييرتلق هطلقيياً  وال يو

حالذ  و ن (.   50يضلى لبري ة وزهنا  يو °س60يك   اثبساً حرل ايً )، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع  
  °س  يص نف 150ما لذ  ض  ها  مسيف م ها،ة ختفسف ل زع لحلماسسذ ذلمل نقطذ غلسا   لخيفالسط لل

لسييسيف هت هييا،ة  زل . وإذل نييا  لخيفليي ط غيين همييسقر حييرل ايً يونأنمييس  فيي قي ضضيي   هيي  لل يي ع 
نأنميس  في قي ضضي   °س  يصي نف لخيفلي ط  150ختفسف ل زع لحلماسسذ ذلمل نقطذ غلسيا  يقيل هي  

 .ولوه  لل  ع 

  صنيف املواد املسّببة للتماثر أل راض النقل 20-4-4
لخييي ل، لخميييريريذ للستيييا ر مليييي لخيييي ل، للييي  ميك هيييا  إذل مل  كييي  هميييسقرة  ي  حتيييي ث  فييياضاًل طيييا ،لً للحيييرل ة ب يييي ة  20-4-4-1

)بيي لسترلمل(   ظيروف لل قييل للبا،ييذ. و بسييع ملييشل لخي ل، هيي ل، هميريريذ للستييا ر هيي   إىل  كيي ي  جزيئيامل نرييينة يو إىل   يكل هستييا رلمل يي،، 
 اغرلا لل قل   لحلاالمل للسالسذ: 1-4لل بريذ 

°س يو يقييل   ظييروف لل قييل )هييع يو بيي و  75 (SAPT)إذل نانييت ، جييذ حييرل ة  ا رملييا ذليت للسمييا ع  )ي(
للبريي ة يو لحلاوييذ لل سيسطذ للمي ل ا يو للصيهريج لسسقرل  نستسا ي ابل كل للش   ق م ب  لل قيل( و  

 ؛لل قال للش  سس قل فس  لخا،ة يو لخيفل ط

 ج ل/غ؛ 300وإذل ي،مل إىل حرل ة  فاضل ينع ه   )ب(

 ؛8إىل  1وإذل مل  مس ِف ي  هبسا  ه  هباين لا، لر   للر ا ه   )ر(

وحالسهييا للفسزاي سييذ   صيي نف لخيي ل، لخمييريريذ للستييا ر اغييرلا لل قييل إىل ، جييذ حييرل ة  ا رملييا ذليت للسفاضييل  ولسييس ا،لً  20-4-4-2
 ضلى يهنا:

 ه ل، همريريذ للستا ر  صلريذ  همسقرة )ي(

 ه ل، همريريذ للستا ر  سا لذ  همسقرة )ب(

 ه ل، همريريذ للستا ر  صلريذ  همسقرة  هع الريط ، جذ لحلرل ة )ر(

 ة.لحلرل  ه ل، همريريذ للستا ر  سا لذ  همسقرة  هع الريط ، جذ  )،(
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 أنواع االختبارات 20-4-5
إىل خصا ص لخ ل، للشل سذ للسفاضل ولاناسس  للف قسذ للبض يذ للي   إال 3-4-20و 2-4-20ال   ن للفقرات   20-4-5-1

 هلا ي سذ يساسسذ ابل مريذ لسص سفها. وي ريغي ي  يك   حت ي  ملشل لرصا ص ه  خالل إجرلء لالخسريا لمل.
لانمييس  للفيي قي للبضيي      يياين  يو لالخسريييا  لخمييسيف هذ   حت ييي  نيي ع لخييا،ة للشل سييذ للسفاضييل صيي ف طييرق  20-4-5-2

جمت ضامل حتتل لا قام يلف إىل حاء وهصتتذ حبست   فر لخبل هامل للالزهذ للر، ضلى لاسئلذ لل ل ،ة   للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل 
 سف.ولسطريسق هريا،ئ للسص  1-20للش  يسضت   لل كل 

 سضييت  جمت ضييذ لالخسريييا لمل يلييف لخسريييا لمل جتيير    لخيفسييعلمل وهبيياين  سبلييق ابنس ييا  لالنف ييا  حمييريتا مليي   20-4-5-3
 ه  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل. 1هطل ب   لخربع 

 سضيت  جمت ضيذ لالخسرييا لمل ابء لخسرييا لً وهبيياين  سبليق ابنس يا  لنف يا  لخيا،ة وملييي ابل يكل لخبرييأة بي  حمييريتا  20-4-5-4
 ه  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل. 2مل  هطل ب   لخربع 

مليي   سضييت  جمت ضييذ لالخسريييا لمل جييسم لخسريييا لمل جتيير    لخيفسييعلمل وهبيياين  سبلييق ابنس ييا  لالحييرتلق حمييريتا  20-4-5-5
 ه  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل. 5و 4و 3هطل ب   لخرببامل 

 سضت  جمت ضذ لالخسريا لمل ،لل لخسريا لً وهباين  سبلق ابنس ا  لحرتلق لخا،ة لحرتلقاً سريباً وملي ابل كل لخبريأة  20-4-5-6
 ه  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل. 6ب  حمريتا مل  هطل ب   لخربع 

جمت ضييذ لالخسريييا لمل مليياء لخسريييا لمل جتيير    لخيفسييعلمل وهبيياين  سبلييق بسح ييي  ي يير للسميييفني   حسييز   سضييت  20-4-5-7
 ه  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل. 13و 9و 8و 7هغلق وحم َّ، للظروف حمريتا مل  هطل ب   لخرببامل 

بليق ابلقي ة للسف نييذ للتي ل، للي  ي ظير  سضت  جمت ضذ لالخسريا لمل ولو لخسريا لمل جتر    لخيفسعلمل وهباين  س 20-4-5-8
ه  للرسم للسيفطسطي خما  للبتلسامل( حمريتا مل   11  لسسريبا،ملا )لنظر لخربع   يو  للصها يج يو    حاوايمل للم ل ا لل سسطذوالبها     

 ه  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل. 12هطل ب   لخربع 
مل وهبيياين  سبلييق بسح ييي  ي يير لنف ييا  حييرل   للتييا،ة وملييي ابل ييكل  سضييت  جمت ضييذ لالخسريييا لمل زل  لخسريييا ل 20-4-5-9

 ه  للرسم للسيفطسطي خما  لرط لمل. 10لخبريأة ب  حمريتا مل  هطل ب   لخربع 
 سضييييت  جمت ضييييذ لالخسريييييا لمل حيييياء لخسريييييا لمل وهبيييياين  سبلييييق بسح ييييي  ، جييييذ حييييرل ة للسحلييييل للييييشليت للسمييييا ع  20-4-5-10

 .(SAPT)وحت ي  ، جذ للستا ر ذليت للسما ع  لل  ميك  ي   ك   ذل سذ للسفاضل يو للبض يذ ولخ ل، للشل سذ للسفاضللألناسس  للف قسذ 

  طبيق طرق االختبار 20-4-6
يسبلييق  ر سيييا جمت ضييامل لالخسرييييا لمل هييي  يلييف إىل حييياء برت سييا  قسيييسم لل سيييا ج ينثيير هييي   بلقيي  برت سيييا إجيييرلء  20-4-6-1

يكيي   هطليي ابً  ال ا لخ صييى بيي  لالخسريييا لمل لليي  جتيير    لخيفسييعلمل مليي  مليياء وحيياء وولو وجييسم وببيي  ذلييك يلييف. وقيي لالخسريييا لمل. وللرت سيي 
 لنظر هق هذ نل جمت ضذ ه  جمت ضامل لالخسريا لمل. -إجرلء ببل لالخسريا لمل 

الخسريييا لمل لخ يياظرة   إذل يشييا مل نسييا ج ل إال جتيير  ال لخسريييا لمل للبرييي ة جملت ضييامل لالخسريييا لمل ابء و،لل وزل  2-4-6-2
 جمت ضامل لالخسريا لمل يلف وجسم وملاء إىل الرو ة ذلك.

 مثال لتقرير اختبار 20-5

 هثاال  لسقرير لخسريا  وللسص سف ضلى للس ليل. 3-20و 2-20ير،   لل كلني  20-5-1
واخيييش يوجييي  ضييي م للسأنييي  لخسبلقيييذ ابة لنيييا للسحلسلسيييذ   لالضسرييييا   فإنييي  ميكييي  ي  يكييي    رنسيييز لخيييا،ة لخيييرل،  20-5-2

٪. وإذل نانت لخا،ة ه الع لالخسريا  ملي ينمس  ف قي ضض    فإن  ي ريغي ي  يشنر ل س   2يضلى ه   رنسز ضس ذ لالخسريا  ب مريذ   ص سفها  
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يير لخب ي   "بسياانمل ضاهيذ". وابخثيل  فإني  إذل نانيت لخيا،ة ه اليع لالخسرييا  مليي هيا،ة ذل سيذ للسفاضيل  فإنيي  هي  لانمي ني لخسياح   فيرع للسقر 
  ا ذنر ن ع للباهل لخ  ِنط وللرتنسز  إ  ناان ه ج ،ي .

 الحسكاكل يو إذل بس َّت لل سا ج لاولسذ لالخسريا لمل ي  لخا،ة ملي ها،ة حماسذ للغايذ لالنف ا  )ب لسطذ للص م 20-5-3
 لل رل لمل  هثاًل(  فإن  ي ريغي ي   م ل  لك لل سا ج   للسقرير. يو

 : مثال لتقرير اختبار2-20الشكل 

 -1 اسم املادة : ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي  نقي  ق ساً 

 -2 بياانت عامة  

 1-2 للرتنسا : ٪ ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي98

3O 14H 11C :  2-2 لةزيئسذللصسغذ 

 3-2 ل س   ه  لانم ني لخساح : 8,24٪

 4-2 ل س   ه  لخ  ِنط  ال ي طريق

 5-2 لل كل للفسزاي ي  سا ل

 6-2 للل   : ض مي للل  

 7-2 للكثافذ للظاملريذ : 3ن /م  1 040

 8-2 ح م لةمستامل : ال ي طريق

 االنفجررررررررررررار )جمموعررررررررررررة االختبررررررررررررارات ألررررررررررررف(  : ملل ي  ر لنف ا لً 
 من الرسم الت طيطي ملسار اخلطوات 1املربع 

3- 

 1-3 للطريقذ : (1-)لالخسريا  يلف BAM 50/60لخسريا  لانري بذ للف الذيذ 

 2-3 ظروف للبس ذ : ، جذ حرل ة للغرفذ

سييييم   ريقييييى هييييا،ة غيييين هسفاضلييييذ    30 فسييييت جييييزء هيييي  لانري بييييذ ط ليييي  
 لانري بذ

 3-3 لخ امل لمل :

 4-3 لل سس ذ : جز ساً 

 5-3 لخيفرر : 1-2

 االحرررررررررررررتاق )جمموعررررررررررررة االختبررررررررررررارات جرررررررررررريم(  : ملل ه  لختك  ي  ي  ر لحرتلقاً 
 من الرسم الت طيطي ملسار اخلطوات 4املربع 

4- 

 1-4 1للطريقذ  : (1-لخسريا  للزه /للضغط )لالخسريا  جسم 

 2-4 ظروف للبس ذ : ، جذ حرل ة للغرفذ

 3-4 لخ امل لمل : اثنسذ 2,5للزه  

 4-4 لل سس ذ : نبم  بريطء

 5-4 2للطريقذ  : (2-لخسريا  لالحرتلق )لالخسريا  جسم 

 6-4 ظروف للبس ذ : س50º، جذ لحلرل ة 

 7-4 لخ امل لمل : هم   للثانسذ 0,65هب ل لالحرتلق 

 8-4 لل سس ذ : بريطءنبم  

 9-4 لل سس ذ للباهذ : نبم  بريطء

 10-4 لخيفرر : 4-2

التسرررر ني يف حيررررز مغلررررق )جمموعررررة االختبررررارات  : ها مل  أت ن  ميفس     حسز هغلق حم ، 
مرررررن الرسرررررم الت طيطررررري ملسرررررار  8هررررراء( املربرررررع 

 اخلطوات

5- 

 1-5 1للطريقذ  : (1-لخسريا  ن ي   )لالخسريا  ملاء

 2-5 ظروف للبس ذ : غ 26,0للكسلذ 

 3-5 لخ امل لمل : هم  3,5للقطر ل  َّ، 
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 22اثنسييذ  وهيي نة للسفاضييل  19)لل قت لخ قضي إىل حييني حيي وث للسفاضييل 
 اثنسذ(

 4-5 لل سس ذ :

 5-5 2للطريقذ  : (2-لالخسريا  لهل ل    ل ضاء للضغط )لالخسريا  ملاء

 6-5 ظروف للبس ذ : غ 10,0

 110هم )لل قييت لخ قضييي إىل حييني حيي وث للسفاضييل  10,0للقطر ل  َّ، 
 ث( 4ث  وه ة للسفاضل 

 7-5 لخ امل لمل :

 8-5 لل سس ذ : ض سف

 9-5 لل سس ذ للباهذ : ض سف

 10-5 لخيفرر  8-1

 االنفجرررار يف العبررروة )جمموعرررة االختبرررارات زاي(  : ملل ه  لختك  ي  ي ف ر   ضري    
 من الرسم الت طيطي ملسار اخلطوات 10املربع 

6- 

 1-6 للطريقذ : (10-لخسريا  لالنف ا  لحلرل     للبري ة )لالخسريا  زل 

 2-6 ظروف للبس ذ : لرتلً  30سبسها  6HG2نغم ه  للبس ذ   ضري ة ه  لل  ع   25

 3-6 لخ امل لمل :  سفست للبري ة مل صاض  يئرة فقط  

 4-6 لل سس ذ : OP5)مل حي ث لنف ا  )طريقذ للسبريئذ 

 5-6 لخيفرر : 10-2

الثبرررررررررررات )االسرررررررررررتقرار( احلرررررررررررراري )جمموعرررررررررررة   
 االختبارات حاء(

7- 

 لخسرييييييا  للسحليييييل لليييييشليت للسميييييا ع  طريقيييييذ للييييي الايمل لخسحييييي ة لاهريكسيييييذ 
 (1-)لالخسريا  حاء

 1-7 للطريقذ :

 2-7 ظروف للبس ذ : لرتلً  25سبسها  6HG2لرتلً ه  لخا،ة   ضري ة ه  لل  ع  20

س  ضييي م حييي وث حتليييل ذليت 63ºحتليييل ذليت للسميييا ع ض ييي  ، جيييذ حيييرل ة 
س  ، جييذ حييرل ة للسحلييل للييشليت للسمييا ع 58ºللسمييا ع ض يي  ، جييذ حييرل ة 

63ºس 

 3-7 لخ امل لمل :

 4-7 لل سس ذ : ال حاجذ إىل الريط ، جذ لحلرل ة

 -8 (3-5-20بياانت إضافية )انظر القسم   

 1-8 للطريقذ : ‘(2)ي(‘3)لالخسريا   BAMلخسريا  لخطرقذ للماقطذ 

 2-8 ظروف للبس ذ   : ، جذ حرل ة للغرفذ

 3-8 لخ امل لمل : ج ل 5طاقذ للص م ل  َّ،ة 

 4-8 لل سس ذ : حماس للص م

 -9 التصنيف املقرتح الصحيح  

 1-9 لالسم للرمسي لخمسيف م   لل قل : ينمس  ف قي ضض   ه  لل  ع جسم  سا ل

 2-9 لاهم لخسح ة : 3102

 3-9 لل بريذ : 5-2

 4-9 لالسم للسق  : ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي

 100٪ : 5-9 للرتنسز 

 6-9 ض صر )ض اصر( للسيففسف : ال شيء

 7-9 لرط  ة للفرضسذ  : ال شيء

 8-9 جمت ضذ للسبريئذ : للثانسذ

OP5 : 9-9 طريقذ للسبريئذ 

 10-9 ، جذ حرل ة للضريط : )غن هطل ب(

 11-9 حرل ة للط ل ئ، جذ  : )غن هطل ب(
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 :  صنيف فوق أكسي بنزوات بو يل اثلثي 3-20الشكل 

 

 

 

 

النوع زايالنوع واوالنوع هاءالنوع دالالنوع جيمالنوع ابءالنوع ألف

1لرانذ 

لالخسريا  يلف

2لرانذ 

لالخسريا  ابء

13لرانذ 

لالخسريا  ملاء

14لرانذ 

لالخسريا  حاء

15لرانذ 

16لرانذ 

7لرانذ 

لالخسريا  ملاء

12لرانذ 

لالخسريا  ولو

10لرانذ 

لالخسريا  زل 
11لرانذ 

لالخسريا  ملاء

9لرانذ 

لالخسريا  ملاء

8لرانذ 

لالخسريا  ملاء

3لرانذ 

لالخسريا  جسم

نبم 1-1
ال 1-3

جز ساً  1-2

نبم 2-1

ال  2-2

3-1

نبم  بمرضذ
نبم  بريطء 3-2
ال 3-3

4-1

نبم  بريطء 2-4نبم  بمرضذ
ال 4-3
5-1

نبم  بمرضذ
نبم  بريطء 5-2

ال 5-3

نبم 6-1
ال 6-2

7-1

ض سف

هس سط 7-2
ه يففل 7-3
ال ي ج  7-4

هس سط 8-2
ه يففل 8-3
ال ي ج  8-4

8-1

ض سف

9-1

ض سف
هس سط 9-2

نبم 10-1

ال 10-2

نبم 11-1

ال 11-2
12-1 

غن ه يففل
ه يففل 12-2

ال 12-3

ه يففل 13-1

ال ي ج  13-2

نبم 14-1
ال 14-2

15-1

نبم
ال 15-2

نبم 16-1

ال 16-2

ه يففل 9-3
ال ي ج  9-4

4لرانذ 

لالخسريا  جسم

5لرانذ 

لالخسريا  جسم

6لرانذ 

لالخسريا  ب لل
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  21القسم 
 جمموعة االختبارات ألف

 مقدمة 21-1
 سضيييت  جمت ضيييذ لالخسرييييا لمل يليييف لخسرييييا لمل جتييير    لخيفسيييع وهبييياين  سبليييق ابنس يييا  لالنف يييا  حميييريتا ملييي   21-1-1

 . 1-20ه  لل كل  1هطل ب   لخربع 

 طرق االختبار 21-2
( إىل نسا ج لخسريا  طريقيذ ولحي ة 1-20ه  لل كل  1 مس   لاجابذ ضلى للم،لل "ملل    ر لنف ا لً " )لخربع  21-2-1

  حياوايمل سي ل ا وسيسطذ  زيي   يو سيا ل   حياوايمل صيها يجواليع حالذ لل ظر    و  .1-21ه  طرق لالخسريا لمل لل ل ،ة   لة ول 
 (.3ريا  ه  لخسريا لمل لجملت ضذ يلف هع خليفلذ للبس ذ ه الع لالخسريا  )لنظر للسشيسل لرتلً  فإن  ي ريغي إجرلء لخس 450سبسها ضلى 

 طرق االختبار جملموعة االختبارات ألف :1-21اجلدول 
 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 1-يلف BAM 50/60لخسريا  لانري بذ للف الذيذ  21-4-1

 5-يلف لخسريا  للف  ة لألهم لخسح ة 21-4-2 

 6-يلف )ي(لخسريا  لالنف ا  لألهم لخسح ة 21-4-3 

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

 ولالخسريا لمل مجسبها  بسع هسكافئذ ويسبني لسسيف لم طريقذ لخسريا  ولح ة فقط. 
)ابل ميريذ ابل مريذ لألناسس  للف قسذ للبض يذ ولخ ل، ذل سذ للسفاضل  فإني  ميكي  لةتيع بيني لخسرييا  لقي ة لالنف يا   21-2-2

ابل ميييريذ للتييي ل، ذل سيييذ للسفاضيييل( ولخسرييييا ي   5-ولالخسرييييا  ولو 4-لألناسيييس  للف قسيييذ  وي  لخسرييييا  هييي  لجملت ضيييذ ولو فستيييا ضييي ل لالخسرييييا  ولو
لسييأ نلمل للسميييفني   حسييز هغلييق وذلييك نييإجرلء فييرز لسقسييسم للقيي  ة ضلييى ن يير لنف ييا . ولسمييت مل يياك الييرو ة اجييرلء لخسريييا  هيي  لخسريييا لمل 

 يلي: ها ت ضذ يلف إذل ح ثلجمل
  ك   لل سس ذ "ه ب هذ" ابل مريذ الخسريا  ق ة لالنف ا ؛ )ي(

 . 3-وملاء 1-وي  ه  لالخسريا ي  ملاء 2-"البسفذ" ابل مريذ لالخسريا  ملاء يو  ك   لل سس ذ "ه ب هذ" )ب(
 كيي   لاجابييذ ضلييى    جيي  حاجييذ إىل إجييرلء لخسريييا  هيي  لخسريييا لمل لجملت ضييذ يلييف ال إذل بيينيَّ إجييرلء للفييرز ينيي و  

  لاضفياء  يو   حياوايمل وسيسطذ للمي ل ا  يو لخا،ة   حاوايمل صها يجوالع "ال". غن ين  إذل نا  ي ظر    1للم،لل لل ل ،   لخربع 
ليك لجملت ضيذ إذل نانت نسس ذ لخسريا  ه  لخسرييا لمل   إال ه  لالخسريا لمل  فسك   لخطل ب إجرلء لخسريا  ولح  ه  لخسريا لمل لجملت ضذ يلف 

 يجر  ضلى  رنسريذ للتا،ة هلا نثافذ يضلى ونف  لحلالذ للفسزاي سذ ملي "ال".

 ظروث االختبار 21-3
نظييرلً إىل ي  للكثافييذ للظاملريييذ للتييا،ة هلييا أت يين ملييام ضلييى نسييا ج لخسريييا لمل لجملت ضييذ يلييف  فإنيي  ي ريغييي  ميي سلها  21-3-1

 للظاملريذ للت ل، للصلريذ ه  قساس ح م لانري بذ ونسلذ للبس ذ.،ل تاً. وي ريغي ي  حت ، للكثافذ 
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إذل نيا  هي  لختكي  ي  ي فصييل خملي ط  فإني  ي ريغييي ي   ير  لالخسرييا  هيع والييع اب،ئ لالنف يا  حبسيت يكيي    21-3-2
 هالهماً لل زء لانثر ضرالذ لالنف ا   إذل نا  هبروفاً.

ق   سغن فسهيا لظروف  إذل نا  ه  ل ستل ي   سبرا لخا،ة ة للغرفذي ريغي ي  جتر  لالخسريا لمل ض   ، جذ حرل   21-3-3
نثافسها. وابل مريذ لألناسس  للف قسذ للبض يذ ولخ ل، للشل سذ للسفاضل لل   سطلا ي   ك   ، جذ حرل هتا هضيري طذ  فإني   يو حالسها للفسزاي سذ

 انت يقل ه  ، جذ حرل ة للغرفذ. ا لخسريا ملا ض   ، جذ لحلرل ة لل  سسك   ه الباً للضريط إذل ن
 (.3-20ينبغي أن يطبق اإلجراء األويل قبل إجراء ه ه االختبارات )انظر القسم  21-3-4
ض يي  لسييسيف لم جمت ضييذ ج ييي ة هيي  لاانبسييا للف الذيييذ  ي ريغييي ي  جتيير  لخسريييا لمل هبييايرة ابسييسيف لم لخيياء )   21-3-5

ريذ ضضيي يذ خاهلييذ )  لالخسريييا لمل لليي  جتيير  ضلييى لخيي ل، للصييلريذ( لسح ييي  للطيي ل لخس سييط لالخسريييا لمل لليي  جتيير  ضلييى للميي ل ل( وهييا،ة صييل
 لس ظي لانري بذ لرالسذ. وي ريغي ي  حي ، لخبسا ل  "ال" و"جز ساً" مبق ل  هرة ونصف للط ل لخس سط لس ظي لانري بذ لرالسذ.

 وصف اختبارات اجملموعة ألف 21-4
 BAM 50/60اختبار األنبوبة الفوالذية  :1-االختبار ألف 21-4-1
 هق هذ 21-4-1-1

ضليى ن ير لنف يا  وذليك بسبيريل لخيا،ة ل يح ذ هسف يرة هبيزنِزة    هيا مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق  ة ها،ةي 
 . 1-20ه  لل كل  1حسز هغلق   ينري بذ ف الذيذ. وميك  لسسيف لم ملشل لالخسريا  للر، ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع 

 لةهاز ولخ ل، 21-4-1-2
هييم  60هييم وقطرملييا لرييا جي  500 ريغييي ي   مييسيف م   لالخسريييا  ينري بييذ ف الذيييذ همييح بذ غيين هلح هييذ ط هلييا ي 

 480و 350لي  قي ة شي   يرتلوح بيني  St. 37.0هثاًل(. و ك   لانري بذ هص  ضذ ه  صيلا  DIN 2448هم )وفقاً خ لصفامل  5ومسك ج ل ملا 
ب لسيطذ غطياء  يو هثاًل(. و غليق لانري بيذ ب لسيطذ غطياء هل ليا هصي  ع هي  لحل يي  للزملير لخطياوع   1629DIN)وفقاً خ لصفامل  2نس   /هم

غ هي  ملكمي جني/ ع  50بالسسسكي ه اسا  حبست ي الع للغطاء ضلى للطرف لخفس ح لألنري بذ. ويسك   لخبيزنِز هي  نسليذ يسيط لنسذ زنسهيا 
هييم  7. ولةييزء للبليي   هيي  لخبييزنِز بيي  جت يييف حميي    قطييرل 1-1-4-21 اب  ويببا،ملييا هريس ييذ   لل ييكل 1 500( هكري سييذ إىل الييغط 95/5)

 St. 37.0هم ني   الع فس  ها،ة هسف رة ذلمل ق ة  كفي لضتا   ف ن لخبزنِز. ولخ ل، لل  ق   سفاضل  فاضاًل خطنلً هع للصلا   20وضتق   
 .(1)ختسع   يانبسا هريط ذ ابلري لسثني

 إجرلء لالخسريا  21-4-1-3
و ،مل  وحت َّ، نسلذ للبس ذ  وإذل نانت للبس ذ ها،ة صلريذ حتميا للكثافيذ  نتا   لانري بذ للف الذيذ ضا،ة ابخا،ة أل 21-4-1-3-1

ي بب ايذ للظاملريذ ابسسيف لم لحل م لخقس  لألنري بذ لل لخلسذ. ولك  يسم سحق للكسل و بريئذ لخ ل، لل ريسهذ ابخباجني ولخ ل، ذلمل لل  ع لهلاله
ميكي  لكثافسهيا ي  ياء لل قيل.  هيا مجسيع لحلياالمل   يا ي   كي   للكثافيذ لل ها سيذ للتيا،ة لخ جي ،ة   لانري بيذ يقيرب و  .خ ع  كي ن  فرلغيامل

  هرنز لةزء للبل   ه  لانري بذ حبست يك   حماطياً ابخيا،ة. ولي   لخسرييا  للمي ل ل  يفصيل لخبيزنِز ضي  للميا ل بسغلسفي  ب  قيذ  وي الع لخبزنِز
ها،ة بالسسسكسذ ه اسريذ. وبب  ذلك يثريت لخبزنِز لخغلَّف ابلغطاء لخص  ع هي  لحل يي  لخطياوع ضي  طرييق يسيالك  فسبيذ  ير  يو سقذيل ه س م  ق

ل   ي ببذ  ق ب إالافسذ ه جي ،ة   للغطياء. ويثرييت للغطياء بب اييذ ضليى لانري بيذ ب لسيطذ للل ليا و ي خل لخي ل، لخسف يرة   لخبيزنِز هي  خيال
 رنز  لخ ج ،   للغطاء لخل لا. وبب  ذلك يسم إشبال لخف ِنر.للثقا لخ

يالح" ح وث  مل ها  جتر  للس ربذ هر ني ضلى لاقل جبهاز قساس )مبمريا  لقساس للمرضذ ب كل همستر  هثاًل( 21-4-1-3-2
 يجريسا ب و  جهاز قساس.لنف ا . وق  يلزم إجرلء جتربذ اثلثذ جبهاز قساس إذل  بش  لسسيفالأل نسس ذ ه  جتربسني 

__________ 

 نتا،ة لألانبسا.   DIN 17440طريقاً خ لصفامل    1.4571  حاالمل خاصذ  ميك  لسسيف لم لال ه س م لل قي يو للف الذ ه  لل  ع   (1)
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 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 21-4-1-4
 يلي: ها  صقسنم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس 21-4-1-4-1

 ن ع   ظي لانري بذ؛ )ي(
 لنستال  فاضل لخا،ة؛ )ب(
 لخب ل لخقس  النس ا  لالنف ا    لخا،ة  إذل ي سحت للفرصذ للحص ل ضلس . )ر(

  سف لالخسريا  للش  يبطي للسقسسم لانثر صرلهذ.ويمسيف م للسص 
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 21-4-1-4-2

 "نبم":
   ظَّت لانري بذ  اهاً؛ -

 يو   ظَّت لانري بذ   طرفسها؛ -

يو ظهيير هيي  قسييياس للمييرضذ ي  هبييي ل لنس ييا  لالنف ييا    لةيييزء غيين لخس يييظي هيي  لانري بيييذ  -
 اثبت ويضلى ه  سرضذ للص مل   لخا،ة.

 "جز ساً":

  يظَّت لانري بيذ   طرفهييا للبلي   فقيط وللطيي ل لخس سيط للس يظي )هس سييط لخسرييا ي ( ينييع  -
 ا نف  لحلالذ للفسزاي سذ؛مبرة ونصف ه  للط ل لخس سط للس ظي هع ها،ة خاهلذ هل

 رييييني هييي  قسييياس للميييرضذ ي  هبييي ل لنس يييا   وبقسيييت نميييريذ نريييينة هييي  لخيييا،ة غييين لخسفاضليييذ  يو -
 لالنف ا    لةزء غن لخس ظي ه  لانري بذ يقل ه  سرضذ للص مل   لخا،ة.

 "ال":

لانري بييذ   طرفهييا للييش  ي جيي  فسيي  اب،ئ لالنف ييا  فقييط وللطيي ل لخس سييط للس ييظي    ييظت -
يزييي  ضلييى هييرة ونصييف للطيي ل لخس سييط للس ييظي هييع هييا،ة خاهلييذ هلييا  )هس سييط لخسريييا ي ( ال
 نف  لحلالذ للفسزاي سذ؛

 رييييني هييي  قسييياس للميييرضذ ي  هبييي ل لنس يييا   وبقسيييت نميييريذ نريييينة هييي  لخيييا،ة غييين لخسفاضليييذ  يو -
 النف ا    لةزء غن لخس ظي ه  لانري بذ يقل ه  سرضذ للص مل   لخا،ة.ل
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 يهثلذ لل سا ج 21-4-1-5

 النتيجة 

طول التشظي  
 )سم( 

الكثافة الظاهرية  
 املادة  ( 3)كغم/م

 آزو   ا ي نرب انهس  627 15 ال

   ا ي هسثسلفالنونسرتيل(-2 4آزو   ا ي ) -‘2 2 793 16 ال

   ا ي ملس  لزي  نعي  -1 3-ب زي  640 50 نبم

 ب زي  ملس  لزي  نعي  630 17 ال

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي - 30 جز ساً 

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  - 18 ال

  -3 ٪ هع محيل86يزي  ضلى  ال نل  و ف ق ينمي ب زويك   -3محل  610 )ي(6 24 نبم
 نل  و ب زويك

 ٪   للك هني84ملس  و ف ق ينمس  للك هسل   - 15 ال

 ف ق ينمس  )يناسس ( سسكل  ملكمان   620 50 نبم

 نل  ي  نعي   -5-انفث ل  -1-  ا ي آزو-2 690 20 ال)ب(

12 30 نبم
 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 730 )ي(

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   740 20 ال

 ب  سل اثلثيف ق ينمس    ا ي  - 16 ال

 ف ق ينمس    ا ي نرب انمل   ا ي سسسل 590 13 ال

 ف ق ينمس    ا ي ن هسل 520 14 ال

 ف ق ينمي بسكرب انمل   ا ي ييم  بروبسل 790 50 نبم

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 580 25 جز ساً 

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي هنسسسل 460 20 ال

 ٪  لنس ا  اثبت   لخاء42ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي هنسسسل   - 15 ال

 ٪ هع زيت هب ين90        ا ي نرتوس ب سا هسثسلني  ال ي يهني   590 50 )ر(نبم

٪ هيا،ة صيلريذ 17٪ هيع 80        ا ي نرتوس ب سا هسثسليني  ال يي يهيني   500 50 نبم
 ٪ زيت هب ين3غن ضض يذ و

٪ نربييي انمل  15٪ هيييع 75        يييا ي نرتوسييي ب سا هسثسليييني  ال يييي يهيييني   - 26 جز ساً 
 ٪ زيت هب ين10نالمس م و

 مواد خاملة:    

 مل لء - 8 

 فثاالمل   ا ي هسثسل  - 13 

 سكر للسثلسج  682 14 

  هل  - 13 

 هاء  - 14 
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   ظى للطرفني. )ي( 
  فاضلت لخا،ة  اهاً ابالحرتلق. )ب( 
 م/ث. 3 040سرضذ لالنف ا   )ر( 

 BAM 50/60: اختبار األنبوبة الفوالذية 1-1-4-21الشكل 

 

ر  )يلف( ر يص،خل إىل ضتق  )ابء( يسالك لخف ِن  هم   لل ح ذ لخبزنِزة 20لخف ِن
غطياء هي   غطياء هل ليا هي  لحل يي  للزملير لخطياوع يو )جسم(

 للريالسسسك
هييم  30( قطرملييا 95/5شيح ذ هبييزنِزة هيي  لهلكمي جني/ ع ) )،لل(

 هم 46وط هلا ح ليل 
هيم  50هم وقطرمليا للي لخلي  500ينري بذ ف الذيذ ط هلا  )ملاء(

 هم 60وقطرملا لرا جي 
 لخا،ة ه الع لالخسريا  )ولو(

   هم 6قاض ة ه  للصلا لخلح م مسكها  )زل (
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 الفجوة لألمم املتحدةاختبار  :5-االختبار ألف 21-4-2
 هق هذ 21-4-2-1

ضليى ن ير لنف يا  وذليك بسبيريل لخيا،ة ل يح ذ هبيزنِزة هسف يرة    هيا مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق  ة ها،ةي 
 حسز هغلق   ينري بذ ف الذيذ.

 لةهاز ولخ ل، 21-4-2-2
هيي     . و  الييع للبس ييذ ه الييع لالخسريييا    ينري بييذ 1-2-4-21ةهيياز لخمييسيف م   ملييشل لالخسريييا  هريييني   لل ييكل  ل  

هيم. وإذل نانيت لخيا،ة ه اليع    5     400هم وط هليا    4هم ومسك ج ل ملا    2     48للصلا للكرب ين هل نذ ابحلرل ة وغن هلح هذ قطرملا لرا جي  
ريطيني للميطح للي لخلي لألنري بيذ بيرل  ج للفل  ونربي  . ويغليق قياع لانري بيذ بلي ح هي  للريالسيسسك وي ي   لالخسريا   سفاضل هع للصيلا  فإني  ميكي    

و ييا ي  يكيي   ليي ح للريالسييسسك هس لفقيياً هييع لخييا،ة ه الييع    بقيي ة )حبسييت يسغيين شييكل   غيينلً ،ل تيياً( فيي ق قيياع لانري بييذ ويثريييت   هكانيي   حكييام. 
  هي   لبيع نيرتلمل مخاسيي ي يثريسي ل/ ال ي نرتوط لي ي   يو   ( 5/ 95غ ه  لهلكم جني/لل تع )  160نسلذ وزهنا  لالخسريا . ولل ح ذ لخبزنِزة ضريا ة ض   

. ولل ييح امل ميكيي   3نيي /م   50     1  600ونثافسهييا    هييم   1     50٪  قطرملييا  50 قييل فسهييا نمييريذ  لبييع نييرتلمل مخاسييي ي يثريسيي ل   لخيفليي ط ضيي    ال 
لل يييييح ذ لخك نيييييذ هييييي   لبيييييع نيييييرتلمل مخاسيييييي   يهيييييا   لل يييييح ذ للكلسيييييذ   حييييي و، لخ لصيييييفامل؛ ،لهيييييت   هيييييا   ينثييييير   يو   اليييييغطها   قطبيييييذ ولحييييي ة 

نرتوط ل ي   فإهنا  ك   هصري بذ. وميك  ي   ثريت ضلى للطرف للبل   لألنري بذ صفسحذ شامل ة هرببذ ه  للصلا للطر  ط ل   ي يثريس ل/ ال ي 
 هم.   0,2     1,6 بذ مبرياض لمل مسكها  هم  و ك   للصفسحذ هفص لذ ض  لانري   3هم ومسكها    10     150اللبها  

 إجرلء لالخسريا  21-4-2-3
 أل لانري بذ للف الذيذ ابلبس ذ حىت طرفها للبل    و بريأ ضس امل لخا،ة للصلريذ حبست يسم لل ص ل إىل للكثافذ لل   21-4-2-3-1

سيف لم  سحقق بطرق لانري بذ برقذ إىل ي  يس قف ملري ط للبس ذ. وحت َّ، نسلذ للبس ذ  وإذل نانت للبس ذ ها،ة صلريذ  حتما نثافسها للظاملريذ ابس
 قس  لألنري بذ. لحل م لل لخلي لخ

  الييع لانري بييذ   والييع  يسييي و  الييع لل ييح ذ لخبييزنِزة حبسييت  الهيي  هرياشييرة للليي ح للييش  يغلييق قيياع لانري بييذ  21-4-2-3-2
 يالح" ي  لخا،ة ق  لنف رمل. مل ها  حكام  ويثريت لخف ِنر   هكان  ف ق لل ح ذ لخبزنِزة و ف ر لل ح ذ. وي ريغي إجرلء لخسريا ي  

 باين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا جه 21-4-2-4
للحصييي ل ضليييى  إال  ميييسيف م للصيييفسحذ لل يييامل ة وال  صقيييسنم نسيييا ج لالخسرييييا  ضليييى يسييياس منيييط   يييظي لانري بيييذ. 21-4-2-4-1

 هبل هامل إالافسذ ض  ض ف للسفاضل. ويمسيف م للسص سف لالخسريا  للش  يبطي للسقسسم لانثر صرلهذ.
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 21-4-2-4-2

 ضلى لهس ل، ط هلا للكاهل. لانري بذ  ظَّت  : "نبم"
لانري بييذ ضلييى لهسيي ل، ط هلييا للكاهييل ولكيي  للطيي ل لخس سييط لس ييظي لانري بييذ )لخس سييط     س يي"مل   : "جز ساً"

الخسريييا ي ( ينييع مبييرة ونصييف هيي  للطيي ل لخس سييط للس ييظي هييع هييا،ة خاهلييذ هلييا نفيي  لحلالييذ  
 للفسزاي سذ. 

سيييط  مل  س ييي" لانري بيييذ ضليييى لهسييي ل، ط هليييا للكاهيييل ولكييي  للطييي ل لخس سيييط لس يييظي لانري بيييذ )لخس   : "ال"
يزييي  ضلييى هييرة ونصييف للطيي ل لخس سييط للس ييظي هييع هييا،ة خاهلييذ هلييا نفيي  لحلالييذ   الخسريييا ي ( ال 

 للفسزاي سذ. 
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 يهثلذ لل سا ج 21-4-2-5

 النتيجة 

 طول التشظي 
 )سم( 

الكثافة الظاهرية  
 املادة  ( 3)كغم/م

 يزو   ا ي )ييم ب  نونرتيل( - 2 2 366 40 نبم

 ب  سل اثلثيف ق ينمي ب زولمل   25 جز ساً 

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي   25 جز ساً 

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   685 40 نبم

 3 -  ا ي هسثسل ملكمني  - 5 2 -)ف ق ينمي ب  سل اثلثي(  -  ا ي  - 5 2  34 جز ساً 

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 564 28 ال
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 الفجوة لألمم املتحدة : اختبار  1-2-4-21الشكل 

 

 )يلف( هرياض لمل )ابء( صفسحذ شامل ة
 )جسم( ينري بذ ف الذيذ )،لل( لخا،ة ه الع لالخسريا 

 لبيييييع نيييييرتلمل  يو شيييييح ذ هبيييييزنِزة هييييي  هيييييا،ة لهلكمييييي جني/ ع )ولو( هاسك لخف ر
 مخاسي ي يثريس ل/ ال ي نرتوط ل ي 

 )ملاء(
 )حاء( ل ح ه  للريالسسسك

 )زل ( هف ر  
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 اختبار االنفجار لألمم املتحدة :6-االختبار ألف 21-4-3
 هق هذ 21-4-3-1

ضليى ن ير لنف يا  وذليك بسبيريل لخيا،ة ل يح ذ هبيزنِزة هسف يرة    هيا مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق  ة ها،ةي 
 . 1-20ه  لل كل  1حسز هغلق   ينري بذ ف الذيذ. وميك  لسسيف لم لالخسريا  للر، ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع 

 لةهاز ولخ ل، 21-4-3-2
. و  اليع للبس يذ قسي  لالخسرييا    ينري بيذ هل نيذ 1-3-4-21ةهاز لخمسيف م   ملشل لالخسريا  هريني   لل يكل ل 

هم. وإذل نانت لخا،ة ه الع  5   500هم وط هلا  0,1   5هم ومسك ج ل ملا  1     60ه  للصلا للكرب ين وغن هلح هذ قطرملا لرا جي  
للمطح لل لخلي لألنري بذ برل  ج للفل  ونرب  . ويغلق قاع لانري بذ بل ح ه  للريالسسسك وي     لالخسريا   سفاضل هع للصلا  فإن  ميك   ريطني

ا،ة للل ح بق ة )حبست يسغن شكل   غنلً ،ل تاً( ف ق قاع لانري بذ ويثرييت   هكاني   حكيام. و يا ي  يكي   لي ح للريالسيسسك هس لفقياً هيع لخي 
هي   لبيع نيرتلمل مخاسيي ي يثريسي ل/ ال ي  يو (95/5غ هي  لهلكم جني/لل يتع ) 200  نسلذ وزهنيا ه الع لالخسريا . ولل ح ذ لخبزنِزة ضريا ة ض

. 3نييي /م  50   1 600ونثافسهيييا  هيييم 1   60٪  قطرمليييا 50 قيييل فسهيييا نميييريذ  لبيييع نيييرتلمل مخاسيييي ي يثريسييي ل   لخيفلييي ط ضييي   ال نرتوط لييي ي 
 ،لهيييت لل يييح ذ للكلسيييذ   حييي و، لخ لصيييفامل؛ هيييا ينثييير  يو ولحييي ةولل يييح امل لخك نيييذ هييي  لهلكم جني/لل يييتع ميكييي  اليييغطها   قطبيييذ 

لل ح ذ لخك نذ ه   لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل/ ال ي نرتوط ل ي   فإهنا  ك   هصري بذ. وي الع   لانري بذ جهاز لقساس سرضذ لنس ا   يها
لييى هبل هييامل إالييافسذ ضيي  للمييل ك لالنف ييا   لبس ييذ لالنف ييا    لخييا،ة  هثييل همييريا  سييلكي  لقسيياس للمييرضذ ابسييسترل . وميكيي  لحلصيي ل ض

. وللصييفسحذ لل ييامل ة لخصيي  ضذ هيي  للصييلا 1-3-4-21مليي  هريييني   لل ييكل  نتييا  همييريا  سييرضذ يو لالخسريييا  ابسييسيف لم صييفسحذ شييامل ة
هم  ميك   ثريسسها ضلى للطرف للبل   لألنري بذ و ك   للصفسحذ هفص لذ ض  لانري بذ مبرياض لمل   3هم ومسكها    150للطر  لل  ط ل اللبها  

 هم. 1,6مسكها 
 إجرلء لالخسريا  21-4-3-3

أل لانري بذ للف الذيذ ابلبس ذ حىت طرفها للبل    و بريأ ضس امل لخا،ة للصلريذ حبست يسم لل ص ل إىل للكثافذ لل    
فق إىل ي  يس قف ملري ط للبس ذ. وحت َّ، نسلذ للبس ذ  وإذل نانت للبس ذ ها،ة صلريذ  حتما نثافسهيا للظاملرييذ. و  اليع  سحقق بطرق لانري بذ بر 

 ق لانري بذ   والع  يسي  و  الع لل ح ذ لخبزنِزة حبست  اله  هرياشرة للل ح للش  يغلق قاع لانري بذ  حكام  ويثريت لخف ِنر   هكاني  في 
 يالح" ي  لخا،ة ق  لنف رمل. مل ها ر لل ح ذ. وي ريغي إجرلء لخسريا ي  لل ح ذ لخبزنِزة و ف 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 21-4-3-4
 يلي: ها  صقسنم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس 21-4-3-4-1

 منط   ظي لانري بذ؛ )ي(
 وهب ل لنس ا  لالنف ا    لخا،ة  إذل ي سحت للفرصذ لقساس . )ب(

 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 21-4-3-4-2
   ظَّت لانري بذ ضلى لهس ل، ط هلا للكاهل. : "نبم"

 مل  س " لانري بذ ضلى لهس ل، ط هلا للكاهل ولك  للط ل لخس سيط لس يظي لانري بيذ )لخس سيط : "جز ساً"
لحلالييذ الخسرييا ي ( ينييع مبيرة ونصييف هي  للطيي ل لخس سيط للس ييظي هيع هييا،ة خاهليذ هلييا نفي  

 للفسزاي سذ.
 مل  س " لانري بذ ضلى لهس ل، ط هلا للكاهل ولك  للط ل لخس سيط لس يظي لانري بيذ )لخس سيط : "ال"

يزي  ضلى هرة ونصف للط ل لخس سط للس ظي هع ها،ة خاهلذ هلا نف  لحلالذ  ال  الخسريا ي (
 للفسزاي سذ.
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 يهثلذ لل سا ج 21-4-3-5

 النتيجة 

 طول التشظي 
 )سم( 

فة الظاهرية  الكثا
 املادة  ( 3)كغم/م

 آزو   ا ي )ييم ب  نونرتيل(-2 2 346 50 نبم

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي  28 جز ساً 

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي   23 ال

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   697 22 ال

 3-  ا ي هسثسل ملكمني    -2 5-)ف ق ينمي ب  سل اثلثي(    -  ا ي   -  2 5 870 30 جز ساً 

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 580 32 جز ساً 
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 : اختبار االنفجار لألمم املتحدة 1-3-4-21الشكل 

 

 )يلف( هرياض لمل )ابء( صفسحذ شامل ة
 )جسم( ينري بذ ف الذيذ )،لل( لخا،ة ه الع لالخسريا 

 لبيييع نيييرتلمل مخاسيييي  شيييح ذ هبيييزنِزة هييي  هيييا،ة لهلكمييي جني/ ع يو )ولو( هاسك لخف ر
 ي يثريس ل/ ال ي نرتوط ل ي 

 )ملاء(
 )حاء( صفسحذ بالسسسك

 )زل ( صفسحذ شامل ة )ايء( همريا  للمرضذ
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  22القسم 
 جمموعة االختبارات ابء

 مقدمة 22-1
 ولالخسرييا  غين هطلي ب .وملي هبريأة لالخسريا لمل ابء لخسريا لً وهباين  سبلق ابنس ا  لنف ا  ها،ة تل جمت ضذ   

 (.1-20ه  لل كل  1للت ل، لل     ر لالنف ا  )لخربع  إال

 طرق االختبار 22-2
( ضلييى يسيياس نسييا ج طريقييذ لالخسريييا   1-20هيي  لل ييكل    2" )لخربييع     كيي   لاجابييذ ضلييى للميي،لل "ملييل هيي  لختكيي  ي    ف يير   ضري هتييا

 . 1-22لل ل ،ة   لة ول 
 طريقة االختبار جملموعة االختبارات ابء :1-22اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 1-ابء )ي(لخسريا  لالنف ا    للبري ة  22-4-1

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

ابل ميريذ هليا    1-20هي  لل يكل    1ملشل لالخسرييا  هطلي ب فقيط للتي ل، للي  يكي   للير، ضليى للمي،لل للي ل ،   لخربيع   22-2-2
 مل  "نبم". 

 ظروث االختبار 22-3
ني ( ابحلاليذ ولل يكل   50ي ريغي ي   ر  لخسريا  لجملت ضذ ابء ضليى لخي ل، لخ الي ضذ   ضريي لمل )يزيي  وزهنيا ضليى  22-3-1

 .( قبل إجراء ه ا االختبار3-20ينبغي إجراء اخلطوات األولية )انظر القسم  2-3-22. سفلخق هذ هبتا للسص 

 وصف اختبار اجملموعة ابء 22-4
 اختبار االنفجار يف العبوة :1-االختبار ابء 22-4-1
 هق هذ 22-4-1-1

ضلى ن ر لنف ا  ض  ها  ك   لخا،ة   ضري هتا. ويسضت  لالخسريا   ها مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق  ة ها،ةي 
 . 1-20ه  لل كل  2 بريل لخا،ة وملي   للبري ة لص هذ ه  شح ذ هبزنِزة هف ِنرة. ويمسيف م لالخسريا  للر، ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع 

 لةهاز ولخ ل، 22-4-1-2
رة بالسسسكسذ  وها،ة ه اسريذ لسك ي  حسز هغليق. و  اليع حتيت لزم لالخسريا  هف ِنر وفسسل  ف ن  وها،ة هسف نِ ي 

م هي  يببيا، لةانيا للميفلي للبريي ة   0,2هم  قريريياً  وللريبي  لا،ىن هليا   نيل لجتيال ينيع مبقي ل   1للبري ة صفسحذ ه  للف الذ للطر  مسكها 
 لسك   صفسحذ شامل ة.
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 إجرلء لالخسريا  22-4-1-3
. و  الع للبري ة ف ق للصفسحذ للف الذييذ للسص سف هبريأة ابحلالذ ولل كل لخق هذ هبتار  لالخسريا  ضلى ه ل،   

ييذ ها،ة ه اسريذ يخر  حبست ييصرتك حتيت للصيفسحذ لل يامل ة فيرلغ يميتح حبي وث  قي ب فسهيا.  يو لل امل ة لل    ضم ح لفها ق للا ط ب
٪ 1يزي  جمت ع وزهنتا ضلى  ال غ ولك  100 يس اوز وز  نل ه هتا و  الع ف ق لخا،ة   للبري ة شح سا  ه  ها،ة هسف رة بالسسسكسذ )ال

 ر ني ه  وز  لخا،ة لخ ج ،ة   للبري ة(. وابل مريذ للم ل ل  ق  يلزم لسسيف لم ،ضاهذ ه  لاسالك لخب نسذ للسأن  ه   ثريست لل ح سني لخسف
(. و  يبل نييل 1-1-4-22 هي  للميطح للبليي   )لنظير لل ييكل لخثلثييني يو   هكاهنتيا للصيحسح وسييط نيل جييزء هي  لةيزيي  شييري  للي ل ريني

شح ذ ب لسطذ لخف ِنر ض  طريق فسسل  ف ن. وي ريغي ي   ك   قطبسا فسسل للسف ين هسمياويسني   للطي ل. و ستثيل للطريقيذ لخفضيلذ لسكي ي  
م   مجسيع لالجتامليامل. وهي  للطيرق للري يليذ لسكي ي   0,5يقل ضي   ال لحلسز لخغلق   والع  هل سا ا ح ل للبري ة ه الع لالخسريا  بمتك

م. و ر    0,5يقل ض   ال   هل حبست   الع ح ل للبري ة وف قها بمتك يو  برلهسل ممل ءة برتلب يو  ينساس يو  لحلسز لخغلق لسسيف لم ص ا،يق
يجهيزة قسياس إذل  بيش  للس صيل إىل  يالحي" حي وث لنف يا . وقي  يكي   هي  للضيرو   إجيرلء لخسرييا  اثليت ابسيسيف لم مل هيا لالخسريا  هر ني

 لسس سار ه  لالخسريا ي  لللشي  يجراي ب و  لسسيف لم يجهزة قساس.
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 22-4-1-4
 يلي: نتا   صقسنم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس لل ال ل لل    ن إىل لنف ا  لخا،ة ه الع لالخسريا   وملي 22-4-1-4-1

 فرة   ه قع لالخسريا ؛ ك    ح )ي(
  لف للصفسحذ لل امل ة لخ ج ،ة حتت لخ سج؛ )ب(
   ست و  ا ر هبظم لخا،ة لخمسيف هذ    ك ي  حسِنز هغلق؛ )ر(
 ي ض  إىل ذلك. ها قساس سرضذ لنس ا  لالنف ا    لخا،ة  إذل نا  مل اك )،(

 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 22-4-1-4-2
لنثقريييت للصييفسحذ لل ييامل ة حتييت لخ ييسج؛ هييع لقييرتل   يو  ك نييت حفييرة   ه قييع لالخسريييا إذل  : "نبم"

إذل نانيييت سيييرضذ  يو بس يييست و  يييا ر هبظيييم لخيييا،ة لخميييسيف هذ    كييي ي  حسيييز هغليييق؛ ذليييك
 لنس ا  لالنف ا    لل صف للمفلي ه  للبري ة اثبسذ و زي  ضلى سرضذ للص مل   لخا،ة.

  ثقييا للصييفسحذ لل ييامل ة حتييت لخ ييسج و ريييني هيي   ومل   ه قييع لالخسريييا   سكيي   حفييرة  مل إذل : "ال"
سييرضذ لنس ييا  لالنف ييا  )إذل قسمييت( ي  هبيي ل لالنس ييا  يقييل هيي  سييرضذ للصيي مل    قسيياس

 للت ل، للصلريذ  لسسبا،ة ها،ة غن هسفاضلذ بب  لنسهاء لالخسريا . ابل مريذ لخا،ة  وإذل يهك  

 يهثلذ لل سا ج 22-4-1-5

 التعبئة  ة النتيج 
الكثافة الظاهرية  

 املادة  ( 3)كغم/م

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 730 ن   25  سبذ 1G )ي(نبم

 ف ق ينمي   ا ي نرب انمل   ا ي سسكل  ملكمسل 600 ن   5  سبذ 1G )ب(ال

 ٪ هاء10ف ق ينمي نرب انمل   ا ي سسكل  ملكمسل  هع  600 ن   5  سبذ 1G )ب(ال

 هر ني. لل لسل ضلى ح وث لنف ا  مل   ك   حفرة.يجر  لالخسريا   )ي( 
 يجر  لالخسريا  هر ني. جر  قساس سرضذ لنس ا  لالنف ا  ب الً ه  لسسيف لم صفسحذ شامل ة. )ب( 
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 : اختبار االنفجار يف العبوة 1-1-4-22الشكل 

 
 خط للستا ل )ابء( شح سا  هسف رات  )يلف(
 همقط يفقي لبري ة همسطسلذ )،لل( همقط يفقي لبري ة يسط لنسذ )جسم(
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  23القسم 
 جمموعة االختبارات جيم

 مقدمة 23-1
 3 تل جمت ضذ لالخسريا لمل جسم لخسريا لمل وهباين  سبلق ابنس ا  لالحرتلق حمريتا ملي  هطلي ب   لخرببيامل   

 . 1-20ه  لل كل  5و 4و

 طرق االختبار 23-2
هييي   5و 4و 3 ميييس   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل "مليييل هييي  لختكييي  ي  ي  ييير لانميييس  للفييي قي لحرتلقييياً  )لخرببيييامل  23-2-1

 نال ا إذل لسسلزم لاهر. يو 1-2-23 لالخسريا ي  لل ل ،ي    لة ول ( إىل نسا ج1-20لل كل 
 طرق االختبار جملموعة االختبارات جيم   :1-23اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 1-جسم )ي(لخسريا  للزه /للضغط 23-4-1
 2-جسم )ي( لخسريا  لالحرتلق  23-4-2

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

لة لب "نبم  بمرضذ" إذل بنيَّ ذلك ي  ه  لالخسرييا ي   ويكي   لةي لب "نبيم  بيريطء" إذل نانيت نسس يذ يك    23-2-2
 ك  نسس ذ لخسريا  للزه /للضغط "نبم  بمرضذ". ويكي   لةي لب "ال" إذل نانيت نسس يذ لخسرييا  لالحيرتلق  ومل لخسريا  لالحرتلق "نبم  بريطء"

 للزه /للضغط "نبم  بمرضذ". ك  نسس ذ لخسريا   ومل "ال"

 ظروث االختبار 23-3
 ( قريل إجرلء ملشي  لالخسريا ي .3-20ي ريغي إجرلء لرط لمل لاولسذ )لنظر للقمم  23-3-1

 وصف اختباري اجملموعة جيم 23-4
 اختبار الزمن/الضغط :1-االختبار جيم 23-4-1
 هق هذ 23-4-1-1

ه جيي ،ة   حسييز هغلييق ضلييى ن يير لحييرتلق. وميكيي  لسييسيف لم  (1)مييسيف م ملييشل لالخسريييا  لقسيياس قيي  ة هييا،ة هيياي 
 . 1-20ه  لل كل  5و 4و 3لالخسريا  للر، ضلى للم،لل لل ل ،   لخرببامل 

 لةهاز ولخ ل، 23-4-1-2
هييييم وقطييييرل    89( هييي  وضيييياء الييييغط فيييي الذ  يسيييط لين ط ليييي   1-1-6-11يسكييي   جهيييياز للزه /للضييييغط )لل ييييكل   23-4-1-2-1

هيم( وذليك لسميهسل همييك    50هيم. وي يكَّل ضليى جيانريني هسقيابلني هي  لل ضياء هميطحا  )فسقيل قطير لخقطيع للبراليي لل ضياء إىل    60لريا جي  

__________ 

 ض   لخسريا  س ل ل  ق   ك   لل سا ج هسفاو ذ ا  لخا،ة ق   بطي ذ ويت الغط. (1)
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هييم    19هييم  يطيي   طرفييال إىل لليي لخل حييىت ضتييق    20لةهيياز ض يي  والييع قيياب  لاشييبال وسيي ل،ة للس فييس . ولل ضيياء  للييش  يريليي  قطييرل لليي لخلي  
. و ثرييت وسييسلذ  (BSP)جت ييف هل ليا السيسقريال هميتا  هل ليا قسياس إنييا )ب صيذ( ولحي  حميا لخقيايس  للعيطانسيذ لألانبسيا    وي يكل فسي  

، جيذ ابل ميريذ    90هيم هي  يحي  طرفسي  وبزلوييذ قي  ملا    35لسصريف للضغط    شيكل ذ لع جيانيب    للميطح لخ حي  ل ضياء للضيغط ضليى بصبي   
هم و  كسل ل لا فس  لقري ل طرف للش لع    12هسقابلني  و ر  ذلك للسثريست ض  طريق حفر جت يف ضتق   للتمطحني لخ كلني ضلى جانريني  

لةانيب لخل لا خقياس نصيف إنيا )ب صيذ( حميا لخقيايس  للعيطانسيذ لألانبسيا. و ثرييت حلقيذ لضيتا  ضي م  ميرب للغيازلمل. ولليش لع لةيانيب  
هم. و ط   هنايذ للش لع لةانيب وي كل فسها ل ليا لقريي ل جهياز هي  لل ي ع للرقيي    6 يف   هم خا ر جمم وضاء للضغط وقطر جت   59ميس  خمافذ  

ب ي ل ج للسحليل وي    يو   لقساس للضغط ض  طريق حت يل للطاقذ. وميك  لسسيف لم ييذ وسسلذ لقساس للضغط شريطذ ض م أت رملا ابلغيازلمل للمياخ ذ 
 هلني اثنسذ.   5 س اوز   ال   نسل ابسكال   فرتة   2 070و   690لوح بني   ك   قا، ة ضلى لالسس ابذ ال  فاع للضغط مبب المل  رت 

 قفل هنايذ وضياء للضيغط لاببي  ضي  لليش لع لةيانيب بقياب  إشيبال جمهيز بقطرييني  يحي  ا هبيزول ضي  جميم للقياب    23-4-1-2-2
ك    نسل ابسيكال(    2 200هم )الغط لالنف ا  ح ليل    0,2ولآلخر ه، ا ب . و صقفل لل هايذ لاخر  ل ضاء للضغط بقرأل لنف ا  ه  لال ه س م مسص

حلقيذ هي  لخطياط   يو   هم. و مسيف م   نلسا للم ل، ني حلقذ ه  ها،ة ه اسريذ ميك  ي  يسغن شيكلها   20وهثريت بم ل،ة  ثريست جم فذ قطر جت يفها  
( لسثريسسيي    لل الييع للصييحسح خييالل لسييسبتال . ويسييألف ملييشل لحلاهييل هيي  قاضيي ة  2-1-4-23احكييام للميي . وير كييز لةهيياز ضلييى حاهييل )لل ييكل  

 هم.   4     70     70هم ويببا، هقطب     185هم وقطاع جم ف هربع لخقطع ط ل     6هم      184 هم     235همطحذ ه  للف الذ لللني يببا،ملا  
يصقطع جزء ه  نل جانا ه  جانريني هسقابلني ض   يح  طير  للقطياع لجملي ف لخربيع لخقطيع حبسيت يسكي   هي   23-4-1-2-3

هيييم. ويصقطيييع طرفيييا مليييشي  لةيييانريني لخميييطحني بزلوييييذ  86ذليييك ملسكيييل لييي   جيييال  هميييطحسا لةانيييا يبل  يييا جيييزء صييي  وقي هسكاهيييل ط لييي  
 فا  ابلقاض ة لخمطحذ.، جذ هع لالجتال لافقي ويلحم للطر  60 ق  ملا
هيم حبسيت يي خل فسي  لليش لع  46هيم وضتقي   22ي كل   جانا ه  للطرف للبل   ةزء للقاضي ة شيق ضرالي   23-4-1-2-4

هق هسييي  طيييرف قييياب  لاشيييبال    لحلاهيييل لخكييي َّ  هييي  لةيييزء للصييي  وقي. و صلحيييم ح ييي ة ف الذييييذ  و  لةيييانيب ض ييي  إنيييزلل وضييياء للضيييغط 
هم   لةانيا للي لخلي لاسيفل لل يزء للصي  وقي نيي  بتيل نتصرياضي . ويثرييت وضياء للضيغط   ه اليب   حكيام  6هم ومسكها  30 ضرالها

هييم هثريسييني بل لييا   لل جيي  لخقابييل. وير كييز وضيياء للضييغط هيي  يسييفل  ضلييى شييريطني هيي  للفيي الذ ضييرا نييل  7مبمييتا ي  جم حييني هقيياس 
ك   12 ه هتا  قطبسني لةانريسسني لللسني   سهي هبتا قاض ة لةزء للص  وقي.هم هلح هني   لل 6هم ومسص
يسألف جهاز لاشبال ه   يس صتاهذ نهراب سذ ه  لل  ع لل ا ع لالسسبتال   نريم المل لخف رلمل لخ يففضذ  23-4-1-2-5

هم. وميك  لسسيف لم  ؤوس صتاهامل ذلمل خ لأل هكافئيذ. ويسيألف  13لةه   هع قطبذ هرببذ ه  قتاش للكاهعك لخ رَّب ط ل اللبها 
 .(2)لةانريني برتنسريذ حا قذ ه  نرتلمل للري اتسس م/همح ق للريا و، للالنعي قتاش للكاهعك لخ رَّب ه  قتاش نساين هطلي ضلى 

 ري ي إجرلءلمل إض ل، جمت ضذ لاشبال ابل مريذ للت ل، للصلريذ بفصل شرحي  للساله  لل حاسسسني لريس صيتاهذ   23-4-1-2-6
وببي  ذليك يثرييت  يس للصيتاهذ   طير  قيياب   (  مث يقطيع لةيزء لخك يي ف هي  للبيزل.3-1-4-23نهراب سيذ ضي  ضازهلتيا )لنظير لل يكل 

هييم. و ثقييا قطبييذ  13لاشييبال ب لسييطذ لل ييرحيسني لل حاسييسسني حبسييت يكيي   طييرف  يس للصييتاهذ يضلييى هيي  سييطح قيياب  لاشييبال مبمييافذ 
 ل  و ربط ئسط  فسع هم  قريرياً ه  قتاش للكاهعك لخ رَّب ض   هرنزملا و  الع ف ق  يس للصتاهذ لخثريت مث  لف ح  13هرببذ ط ل اللبها  

 ه  للقط .
يبا،هليييا   هييا يو ابل مييريذ للبس ييامل للمييا لذ   مييسيف م قطبييذ ولحيي ة هيي  غييالف هيي  هييا،ة نل  ييي  للرييي يل فس سييل  23-4-1-2-7

طسيذ. لسغطسذ للقتاش لخ رَّب وينري بذ لخطاط للملسك ين. ويثرييت للغيالف   ه اليب  بليف سيلك  فسيع لفياً حمكتياً ح لي  وحي ل لانري بيذ لخطا
 ويثريت بب  ذلك طرفا للس صسل   هناي  قاب  لاشبال حبست يك   طرف للقتاش لخ رنب يضلى ه  سطح قاب  لاشبال. 

 إجرلء لالخسريا  23-4-1-3
يثريييت لةهيياز للكاهييل للرتنسييا  مبحيي لل للضييغط ولكيي  بيي و  قييرأل لالنف ييا  ولخصيي  ع هيي  لال ه سيي م  حبسييت  23-4-1-3-1

 للبييا،ة  و  هيي  لخييا،ة حبسييت  الهيي  نظييام لاشييبال. (3)غ 0,5يكيي   لةانييا للييش  بيي  قيياب  لاشييبال إىل يسييفل. وي الييع ،لخييل لةهيياز 
__________ 

 .(4 هرنز لال صال لل ط  ضلى  فاصسل لالخسريا لمل لخمسيف هذ   لختلكذ لخسح ة )لنظر للسشيسلميك  لحلص ل ه   (2)
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غ   لل ضياء. وحيىت إذل  بيش  هيع  5,0لسيسيف لم نيري  خفسيف ا،خيال لل يح ذ للي   يز  يليزم  مل هيا  ر  نيري  لخيا،ة ض ي  هيلء لةهياز ال
غ   لل ضاء   ص بل لل ح ذ بب  هلء لل ضاء حىت  ام سبس . و ا  م سل وز  لل يح ذ  5,0للكري  لرفسف إ،خال نل للبس ذ لل   ز  

 ثريت  حكام س ل،ة للسثريسيت لخل لرييذ.  نتا  لال ه س م   هكاهنتا  لخمسيف هذ. و رنا لحللقذ لخطاطسذ ونشلك قرأل لالنف ا  لخص  ع ه 
ويص قييل لل ضيياء لختسلييئ إىل حاهييل لاشييبال  هييع هرلضيياة ي  يكيي   قييرأل للسف يين   للطييرف لاضلييى لل ضيياء. وي الييع لحلاهييل   خزلنييذ يئييرة 

ل هصيي   طاقييذ ابلطييرفني لرييا جسني لقيياب  لاشييبا يو ه  ضييذ ر لل ييح ذ. و صميي ل لاشييا ة لليي  يطلقهييا حميي لل خلسييذ إشييبال. وي صييَّ ل و ف ييَّ
 للضغط ضلى جهاز حلسازة للريساانمل يمتح ابلسقسسم وللسم سل لخمستر للبالقذ بني للزه  وللضغط.

  2 070 نسل ابسييكال إىل  690 يير  لالخسريييا   ييالث هييرلمل  ويميي ل لل قييت للييش  يلييزم نييي يزييي  للضييغط هيي   23-4-1-3-2
 نسل ابسكال ف ق للضغط لة  . وي ريغي ي   مسيف م للسص سف يقصر فرتة زه سذ.

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 23-4-1-4
نسل ابسييكال  ولل قييت   2 070إذل نييا  قيي  و لل صيي ل إىل الييغط قيي  ل  هييا  فميير نسييا ج لالخسريييا لمل ضلييى اليي ء 23-4-1-4-1

 نسل ابسكال.  2 070نسل ابسكال إىل   690ك  ني يزي  ه  للش  لسسغرق  للضغط  إذل نا  لاهر نشل
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 13-4-1-4-2

نسل ابسيييكال يقيييل   2 070نسل ابسيييكال إىل   690يكييي   لل قيييت لليييالزم ال  فييياع للضيييغط هييي   "نبم  بمرضذ":
 هلني اثنسذ. 30 ه 

 هليني 30نسل ابسيكال   2 070نسل ابسكال إىل   690يك   لل قت للالزم ال  فاع للضغط ه   "نبم  بريطء":
 ينثر. يو اثنسذ

 نسل ابسكال ف ق للضغط لة  .  2 070ال يصل للضغط إىل  "ال":
   للستسسز بني "نبم  بريطء" و"ال".2- ا  ض   لللزوم  إجرلء لخسريا  لالحرتلق  لالخسريا  جسم الحظة:م

 هثلذ لل سا جي 23-4-1-5

 النتيجة 

الوقت الالزم لزايدة الضغط من  
 كيلوابسكال   2 070إىل  690

 )مللي اثنية( 

 الضغط األقصى 
 املادة  )كيلوابسكال( 

 آزو   ا ي نرب انهس  2 070<  63 نبم  بريطء

 ٪ هع ينمس  زنك67آزو   ا ي نرب انهس    2 070<  21 نبم  بمرضذ

 آزو   ا ي )ليم ب  نونرتيل( -‘2 2 2 070<  68 نبم  بريطء

 هسثسل ب  نونرتيل(-2آزو   ا ي ) -‘2 2 2 070<  384 نبم  بريطء

 ٪ هع هاء70ملس  و ف ق ينمس  ب  سل اثلثي  ب مريذ  1 380 - ال

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 2 070<  2 500 نبم  بريطء

 ملكمان لمل ب  سل اثلثيل سل  2-ف ق ينمي  2 070<  4 000 نبم  بريطء

__________ 

( أن مرن املررجح 3 إذا بيَّنت االختبارات األولية للسالمة يف املناولة )مثل التس ني يف هل ( أو اختبارات )مثل اختبار من النوع )د( من اجملموعة (3)
 0,5إىل ي   صبرف ش ة للسفاضل   ظروف لحلسز لخغلق. وإذل لزم لسسيف لم ضس ذ وزهنيا  كغ  0,5 قليل حجم العينة إىل  حدوث  فاعل سريع، فنني ينبغي

 غ. 5,0غ  فإن  ي ريغي زاي،ة ح م للبس ذ     ساً إىل ي  يسم لحلص ل ضلى نسس ذ ه جريذ "+" يو  ر  لالخسريا  ابسسيف لم ضس ذ وزهنا 
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 النتيجة 

الوقت الالزم لزايدة الضغط من  
 كيلوابسكال   2 070إىل  690

 )مللي اثنية( 

 الضغط األقصى 
 املادة  )كيلوابسكال( 

690>  - ال
 ٪ هع ن هني80ملس  و ف ق ينمس  ن هسل  ب مريذ  )ي(

 سلف ملس  لزي  -5-انفث ل  -1-  ا ي آزو  -2 2 070<  14 نبم  بمرضذ

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 2 070<  1 نبم  بمرضذ

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 2 070<  100 نبم  بريطء

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي سسسسل 690>  - ال

690>  - ال
 ف ق ينمس    ا ي ن هسل )ي(

690>  - ال
صييلريذ  ٪ هييع هييا،ة60فيي ق ينمييس    ييا ي ن هسييل  ب مييريذ  )ي(

 خاهلذ

  ال يييييييي  -ه  ف لس يييييي ب زي   -4-  ييييييا ي إيث نميييييييي  -2 5 2 070<  308 نبم  بريطء
 ٪ 97فل  وب  لمل   ا ي يزونس م  

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 990 - ال

)ف ق ينميي ب  سيل  -  ا ي  -2 5-  ا ي هسثسل  -2 5 2 070<  70 نبم  بريطء
 3-اثلثي(  ملكمني

يحيييييييا،  فييييييي ق ينميييييييي فثييييييياالمل لخغ ميييييييس م  س لسيييييييي  900 - ال
 ٪ هع لخغ مس م85ب مريذ  لهلس  لمل

 نرتو س فس  ل -4 2 070<  498 نبم  بريطء

 مل حي ث لشسبال. )ي( 
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 : اجلهاز 1-1-4-23الشكل 

 
 )يلف( ب   وضاء للضغط )ابء( س ل،ة  ثريست قرأل لالنف ا 

 )جسم( قاب  لاشبال )،لل( حلقذ ذلمل شكل هسغن
 )ملاء( قرأل لالنف ا  )ولو( ذ لع جانيب

 )زل ( ل لا حم لل للضغط )حاء( حلقذ
 )ايء( قطا هبزول )ناف( قطا ه، ا
 )الم( ضزل  )هسم( قتع ف الذ 

 )ن  ( حز  ب سق حلقذ للزنق  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

280 

 : حامل االر كاز2-1-4-23الشكل 
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 : نظام اإلشعال للمواد الصلبة 3-1-4-23الشكل 

 
 شرحيسا لال صال لل حاسسسا  هفص لسا  ض  للل ح للبازل )ابء(  يس صتاهذ نهراب سذ لاشبال ضلى لهلسئذ لل  ص ع هبا )يلف(
هيييييم هييييي  قتييييياش للكييييياهعك  13قطبيييييذ هرببيييييذ طييييي ل اليييييلبها  )،لل( للبازلهقطع للل ح  )جسم(

 هثق بذ   هرنزملا SR252لخ رَّب 
 قتاش للكاهعك هثريت ضلى  يس للصتاهذ )ولو(  يس للصتاهذ هثريت ضلى هماهن ف ق قاب  لاشبال )ملاء(

   يصلف قتاش للكاهعك ويربط ئسط )زل (
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 اإلشعال للسوائل : نظام 4-1-4-23الشكل 

 

 جرلب ه  نل  ي  للري يل ف سل )ابء(  يس للصتاهذ )يلف(
 ينري بذ ه  لخطاط للملسك ين )،لل( ل ح ضازل )جسم(
 شرحيسا للساله  )ولو( طرفا لاشبال )ملاء(

 قتاش للكاهعك لخ رَّب )حاء( سلك خ ع  مرب للم ل ل )زل (
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 االحرتاقاختبار  :2-االختبار جيم 23-4-2
 هق هذ 23-4-2-1

ضلى ن ر لحرتلق. وميك  لسسيف لم لالخسريا  لإلجابذ ضلى للمي،لل  ها مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق  ة ها،ةي 
 . 1-20ه  لل كل  5و 4و 3لل ل ،   لخرببامل 

 لةهاز ولخ ل، 23-4-2-2
 لخزو، بفسحامل ه امل ة  يسسذ ضلى جانريني هسقابلني.( 1-2-4-23 ر  لالخسريا  ب ضاء ،ي ل  )لنظر لل كل  23-4-2-2-1
 كيي   للفسحييامل الييرو يذ ض يي  لسييسيف لم هز،وجييامل حرل يييذ لقسيياس هبيي ل لالحييرتلق. ويمييسبتل جهيياز   قسييت ذو ،قييذ  ريليي  اثنسييذ ولحيي ة  وال

 لقساس هب ل لالحرتلق.
هييم  ويييرتلوح ط ليي   60وقطييرل لرييا جي  هييم  1   48 قريرييياً  وقطييرل لليي لخلي  3سييم 300 ريليي  سييبذ وضيياء ،ييي ل   23-4-2-2-2
هييم هيي   20هييا،ة ه اسييريذ يخير   ييأل حييىت ل  فياع ي،ىن مبمييافذ  يو هييم. وي ريغييي ي   كي   هيي ة لل صييف لسعيي  نتسييذ هيي  لخياء 200و 180 بيني

هييم  50سيياضامل. و رسييم ضالهسييا  يي  يج يفقسسييا  ضلييى همييافذ  5(   وضيياء ،ييي ل   لخغلييق بميي ل،ة حمكتييذ  يطيي ل هيي  3سييم 265لحلافييذ )ي  
هيم ملي  لليش  يبطيي هبي ل  100هيم إىل ضالهيذ  50هم ه  قتذ وضاء ،ي ل . ولل قت للش  يمسغرق  لنس ا  جريهذ للسحلل هي  ضالهيذ  100و

اشبال. ونري يل لشلك  ميك  قساس س لقساس ، جذ حرل ة ها،ة لالخسريا  قريل ل0,1ºلالحرتلق. ويمسيف م  ره هرت زجاجي ذو ،قذ هق ل ملا 
 هم ه  قتذ وضاء ،ي ل . 100هم و 50هب ل لالحرتلق و، جذ حرل ة للبس ذ ابسسيف لم هز،وجسني حرل يسني هرنريسني ضلى همافذ 

 هم. 20يقل ط ل شبلس  ض   ال ميك  ي  يمسبتل اشبال لخا،ة ي  هلا غاز  23-4-2-2-3
  خزلنذ لخسرييا  جسي ة للسه ييذ.  يو  ر  لالخسريا    غرفذ يئرة صاه ة لالنف ا ه  يجل لل قايذ لل يفصسذ   23-4-2-2-4

يكفي لسيففسف ه س امل للسحلل ابلق   للش   بل ه  غن لختك   ك ن  ي  هزيج هسف ر  مبا وي ريغي ي   ك   ق  ة هروحذ لل فط نرينة
 هع لهل لء. و ا ي  ي الع بني لخرلقا ووضاء ،ي ل  حاجز ولق.

 إجرلء لالخسريا  23-4-2-3
اختبار احرتاق  أو إذا أظهرت نتائج االختبارات األولية املتعلقة بسالمة التداول )مثل التس ني يف شعلة( 23-4-2-3-1

( أني من احملتمل حدوث  فاعل سريع، فنني ينبغي أن ورى قبل إجراء اختبار 3ضيق النطاق )مثل اختبار من النوع )د( من اجملموعة 
ملييشل  و  .وعرراء ديرروار اختبررارات استكشررافية يف أانبيرر  مصررنوعة مررن زجرراج البوروسررليكات، مررع اخترراذ احتياطررات السررالمة الالزمررة

هم. وإذل نا  هب ل لالحرتلق   ي  ه  ملشي   28 بذ قطرملا هم   للري ليذ  مث   ينري 14لحلالذ  ي صى أب   ر  لالخسريا    ينري بذ قطرملا 
هم/اثنسذ  فإن  ميك   ص سف لخا،ة ضلى للف   أبهنا ها،ة سريبذ لالحرتلق وميك  إلغاء لالخسريا  للر سمي   5لالخسريا ي  لالسسك افسني يس اوز  
 للش  يمسيف م فس  وضاء ،ي ل .

ملي حمي ،ة   للال حيذ للس ظستسيذ لل ت ذجسيذ.  نتا  ،ة إىل ، جذ حرل ة للط ل ئ رفع ، جذ حرل ة وضاء ،ي ل  ولخا 23-4-2-3-2
 ك   مل اك حاجذ إىل  فع ، جذ لحلرل ة إىل ، جيذ حيرل ة للطي ل ئ   ميسيف م ، جيذ حيرل ة  ال فس  للكفايذ حبست مبا وإذل نانت لخا،ة همسقرة

هييم هيي  لحلافييذ. و بريييأ لخيي ل، لحلريسريسييذ ،لخييل وضيياء ،ييي ل  حبسييت  20ىن مبمييافذ س. وميييأل وضيياء ،ييي ل  ابخييا،ة حييىت ل  فيياع ي،50ºلخسريا يييذ قيي  ملا 
  ك   لخا،ة هسكسلذ. والللبري ة   ك   للكثافذ للظاملريذ للتا،ة قريريذ ه  للكثافذ للظاملريذ   ظروف

 كي     للبس يذ ه اليع لالخسرييا  يييذ جسي ب مل ل سيذ.  ال يسم إ،خال لخ ل، لخب  نسذ للقي لم   وضياء ،يي ل  حبسيت 23-4-2-3-3
 هييم هيي  حافييذ وضيياء ،ييي ل . و ميي ل نسلييذ لخييا،ة و، جييذ حرل هتييا. وي الييع وضيياء ،ييي ل    خزلنييذ لخسريييا  20ويكيي   ل  فيياع لخييلء ي،ىن مبمييافذ 

 إذل يو للي  ي يامل  فسهيا حي وث لشيسبال لللحظيذ  و    غرفذ يئرة خلف حياجز ولق  مث  مييفَّ  لخيا،ة هي  يضليى ب لسيطذ ه قي  غياز. يو
حي ث لشسبال خالل مخ  ،قا ق  يصرفع ه ق  للغاز ويطفأ. و قاس جبهاز   قست للفرتة للزه سذ للالزهذ لكي جتساز ه طقذ للسفاضيل لخميافذ  مل

حيرتلق. و ير  لالخسرييا  هير ني و ميسيف م بني للبالهسني. وإذل   قف للسفاضيل قرييل لل صي ل إىل للبالهيذ لا،ىن  يبسيع ي  لخيا،ة غين قابليذ لال
للفرتة للزه سذ لاقصر حلماب هب ل لالحرتلق. ونري يل لشلك  ميك  حت ي  لخب ل ب الع هز،وجسني حرل يسني   هرنز وضاء ،ي ل  ضلى ببي  
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مييريا زاي،ة حييا،ة   للقييرلءلمل. هييم هيي  قتييذ لل ضيياء. و رلقييا قييرلءلمل لخييز،وجسني لحلييرل يسني ابسييسترل . وهييرو  جريهييذ للسفاضييل ي 100هيم و 50
 ويبنيَّ لل قت للش  مير بني للزاي،لمل   للقرلءلمل.

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 23-4-2-4
إذل نا  للسفاضل سس س ر إىل يسفل خالل لخا،ة وهب ل ذلك لالنس ا   إ   ها  فمر نسا ج لالخسريا  ضلى ال ء 23-4-2-4-1

هيم  وابلسيايل  فيإ   30يشنر بب  لنس ا  ه طقذ للسفاضل خميافذ  ال  لهل لء   للسفاضل ض   سطح للبس ذ شسئاً ح ث. ويبسع لشرتلك ينم ني
حترتق لخا،ة   ظروف لالخسريا . و بسع سرضذ لنس ا  ه طقذ للسفاضل )هبي ل لالحيرتلق( هقساسياً لقابلسيذ  مل ه طقذ للسفاضل س ف   طفئ إذل
 ة  .لخا،ة لالحرتلق حتت للضغط ل

 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 23-4-2-4-2
 هم/اثنسذ. 5,0هب ل لالحرتلق يضلى ه   "نبم  بمرضذ":
 هم/اثنسذ. 0,35يماو    يو  هم/اثنسذ ويضلى ه    5,0يماو     يو  هب ل لالحرتلق يقل ه   "نبم  بريطء":

 وص ل  إىل للبالهذ لا،ىن.يس قنف للسفاضل قريل  يو هم/اثنسذ 0,35هب ل لالحرتلق يقل ه    "ال":
  سحقق نسس ذ "نبم  بمرضذ". مل   إذل1- ا إجرلء لخسريا  للزه /للضغط  لالخسريا  جسم الحظة:م
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 يهثلذ لل سا ج 23-4-2-5

 النتيجة 

معدل انتشار  
 االحرتاق 
 )مم/اثنية( 

درجة حرارة  
 االختبار

(º )س 

كتلة  
 العينة 
 املادة  )غ( 

   ا ي نرب انهس  آزو 174 50 0,35 نبم  بريطء

 )ي(  ال
 آزو   ا ي)آيم ب  نونرتيل( -‘2 2 101 45

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 276 50 0,65 نبم  بريطء

 ل سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي 2-ف ق ينمي  237 25 0,74 نبم  بريطء

٪   75ب  سييل اثلثيييي    ال ييي هسثسييل فيي ق ينميييي ملكمييان لمل - 3 5 5 238 50 0,27 ال
 هشيا

 ٪ هع ن هني80ملس  و ف ق ينمس  ن هسل  ب مريذ  273 50 0,12 ال

100 نبم  بمرضذ
 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 158 20 )ب( 

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 212 50 0,27 ال

 اثلثي( ب  سل سسكل  ملكمسل -4) -ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي  123 35 4,3 نبم  بريطء

مل حي ث   ال
 لشسبال 

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي سسسسل 159 35

مل حي ث   ال
 لشسبال 

 ف ق ينمس    ا ي ن هسل 292 50

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي سسكل ملكمسل - 26 26 نبم  بمرضذ

 ٪ هع هاء90ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي سسكل ملكمسل   - 15 13 نبم  بمرضذ

حي ث  مل  ال
 لشسبال 

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 130 45

مل حي ث   ال
 لشسبال 

 ٪ لنس ا  اثبت   لخاء42ف ق ينمس    ا ي ل  ويل   265 45

 3-)ف ق ينمي ب  سل اثلثي(  ملكمني    -  ا ي   -2 5-  ا ي هسثسل   -2 5 235 50 2,9 نبم  بريطء

 ملكما  )ف ق ينمي ب زويل(  -  ا ي  -2 5-  ا ي هسثسل  -2 5 231 50 6,9 نبم  بمرضذ

 نرتو س فس  ل -4 130 35 0,90 نبم  بريطء

 حي ث لنس ا  اثبت   ظروف لالخسريا . مل  ملسط هلا انبل يضقري  إطفاء لللها؛ )ي( 
 س.50ºس ب الً ه  20ºهم ض   ، جذ حرل ة  14يجر  لخسريا  لسسك ا  ابسسيف لم ينري بذ زجاجسذ قطرملا  )ب( 
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 : وعاء ديوار مع فتحات املشاهدة 1-2-4-23الشكل 

 

 هم للسأن  ه  ح وث لحرتلق 30ه طقذ ه لملا  )ابء( هم ض  لحلافذ 20ل  فاع لخلء يقل  )يلف(
   هم لقساس هب ل لالحرتلق 50ه طقذ ه لملا  )جسم(
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  24القسم 
 جمموعة االختبارات دال

 مقدمة 24-1
  ضري هتيا. ويليزم إجيرلء  هيا سضت  جمت ضيذ لالخسرييا لمل ،لل لخسرييا لً وهبياين  سبليق ابنس يا  لحيرتلق سيريع خيا،ة  24-1-1

 لالخسريا  ابل مريذ للت ل، لل  حترتق بمرضذ   جمت ضذ لالخسريا لمل جسم.

 طريقة االختبار 24-2
( إىل نسيييا ج 1-20هييي  لل يييكل  6 ميييس   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل "مليييل حتيييرتق لخيييا،ة بميييرضذ   للبريييي ة " )لخربيييع  24-2-1

 . 1-24لالخسريا  لخشن     لة ول 

 طريقة االختبار جملموعة االختبارات دال   :1-24اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 1-،لل )ي(لخسريا  لالحرتلق   للبري ة 24-4-1

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

مليييشل لالخسرييييا  هطلييي ب فقيييط اغيييرلا لخييي ل، للييي   كييي   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل هييي  جمت ضيييذ لالخسرييييا لمل جيييسم  24-2-2
 ابل مريذ هلا ملي "نبم  بمرضذ".

 ظروث االختبار 24-3
نييي ( ابحلاليييذ   50ا ضليييى ي ريغيييي ي   ييير  لخسرييييا  لجملت ضيييذ ،لل ضليييى لخييي ل، لخ الييي ضذ   ضريييي لمل )ال يزيييي  وزهنييي  24-3-1

 .ولل كل لخق هذ هبتا للسص سف
 ( قبل إجراء ه ا االختبار.3-20ينبغي أن ورى اخلطوات األولية )انظر القسم  24-3-2

 وصف اختبار اجملموعة دال 24-4
 اختبار االحرتاق يف العبوة :1-االختبار دال 24-4-1
 هق هذ 24-4-1-1

ضلييى ي     يير لنف ييا لً بمييرضذ ض يي ها  كيي     ضري هتييا. وميكيي   هييا قيي  ة هييا،ةمييسيف م ملييشل لالخسريييا  لقسيياس ي 
 . 1-20ه  لل كل  6لسسيف لم لالخسريا  للر، ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع 

 لةهاز ولخ ل، 24-4-1-2
 لزم   فن هص بل يكفي فقط لضتا  إشبال لخا،ة )هثل إصريع  ف ن هك   ه  هرنا هل ب بطيء لالحرتلقي 

 غرلم وهغلف برقسقذ ه  للريالسسسك( وه ل، ه اسريذ لسك ي  حسز هغلق. 2يزي  وزن  ضلى  ال
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 إجرلء لالخسريا  24-4-1-3

. و  الييع للبرييي ة ضلييى لا ا للسصيي سف ر  لالخسريييا  ضلييى لخيي ل، لخبريييأة   لحلالييذ ولل ييكل لللييشي   قيي م هبتييا يي  
ر لاهيير إىل ،ضاهييذ هيي  لاسييالك لخب نسييذ لسثريسييت لخ ييبل   لخكييا  لخطليي ب.  ييبل   وسييط لخييا،ة. وابل مييريذ للميي ل ل  قيي  حيسييا لخوي الييع 

ر  لالخسريا    حسز هغلق. ويفضل طريقذ لسك ي  لحلسيز لخغليق مليي إحاطيذ ضريي ة لالخسرييا  ابلرهيال ضليى  و ا محايذ لخ بل ه  للما ل و ص
يسيط لانمل مملي ءة  يو ينسياس يو هيرت   نيل لجتيال. وهي  للطرل يق للري يليذ لسكي ي  لحلسيز لخغليق لسيسيف لم صي ا،يق 0,5يقل مسكها ضي   ال ي 

ر  لالخسرييييا   يييالث هيييرلمل  يو ابليييرتلب إذل حييي ث  إال للرهيييل وواليييبها حييي ل للبريييي ة وف قهيييا ضليييى ي  يكييي   هليييا للميييتك لا،ىن نفمييي . و يييص
دقيقرة علرى األقرل. ويوصرى  30د االشرتعال، فننري ينبغري عردم االقررتاب مرن العبروة ملردة حيردث احررتاق بعر  مل وإذا لوحظ أنريلنف ا . 

 إذا كان من املمكن االقرتاب من العبوة. ما إبدخال مزدوجة حرارية قرب املشعل ليتسىن مراقبة عملي و ديد
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 24-4-1-4
ييي ل ضلييى حيي وث لنف ييا  سييريع   للبرييي ة ه الييع لالخسريييا   ضيي   هييا ى يسيياس وجيي ، صقييسم نسييا ج لالخسريييا  ضليي  24-4-1-4-1

 يلي: ها طريق
   ظي للبري ة؛ )ي(

 و ريبثر و  ا ر هبظم لخ ل، لخك نذ للحسز لخغلق. )ب(
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 24-4-1-4-2

يجيييزلء )ابسيييسث اء لةيييزيي  للميييفلي لرا جسيييذ إىل ينثييير هييي   ال يييذ  يو   يييظي للبريييي ة لل لخلسيييذ : "نبم"
 للبري ة( ي ل ضلى ي  لخا،ة ه الع لالخسريا  ق  لنف رمل بمرضذ    لك للبري ة. وللبل   ه 

  يظسها إىل يقيل هي   ال يذ يجيزلء  يي ل ضليى ي   يو لرا جسذ يو ض م   ظي للبري ة لل لخلسذ : "ال"
   ف ر بمرضذ    لك للبري ة. مل ه الع لالخسريا  لخا،ة

 يهثلذ لل سا ج 24-4-1-5

 املادة  العبوة  عدد الشظااي  النتيجة 

 ينمس  ف قي   ا ي ب زويل ن   1A2  25 40<  نبم

 ينمس  ف قي   ا ي ب زويل ن   4G  25 40<  نبم

 ٪ هع هاء94ينمس  ف قي   ا ي ب زويل   ن   1A2  25 40<  نبم

 ٪ هع هاء75ينمس  ف قي   ا ي ب زويل   ن   4G  25 ال   ظي ال
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  25القسم 
 جمموعة االختبارات هاء

 مقدمة 25-1
 سضييت  جمت ضييذ لالخسريييا لمل مليياء لخسريييا لمل جتيير    لخيفسييعلمل وهبيياين  سبلييق بسح ييي  للسييأ نلمل لل اجتييذ ضيي   25-1-1

 . 1-20ه  لل كل  13و 9و 8و 7للسميفني   حسز هغلق وحم َّ، حمريتا مل  هطل ب   لخرببامل 

 طرق االختبار 25-2
هييي   13و 9و 8و 7ز هغليييق وحمييي َّ، " )لخرببيييامل  ميييس   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل "هيييا مليييي أت ييين  مييييفس ها   حسييي  25-2-1

 . 1-25( إىل نسا ج لالخسريا لمل لل ل ،ة   لة ول 1-20لل كل 
 طرق االختبار جملموعة االختبارات هاء   :1-25اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 1-ملاء )ي(لخسريا  ن ي   25-4-1

 2-ملاء )ب(لالخسريا  لهل ل    ل ضاء للضغط 25-4-2

 3-ملاء لالخسريا  لاهريكي ل ضاء للضغط 25-4-3

 لخسريا  ولح  ه  لالخسريا ي  لآلخري . لخسريا  ه صى ب  للت ل، للشل سذ للسفاضل هع )ي(
 لخسريا  ه صى ب  لألناسس  للف قسذ للبض يذ هع لخسريا  ولح  ه  لالخسريا ي  لآلخري . )ب(

 ي لسيييسيف لم لخسرييييا  نييي ي   ونيييشلك لالخسرييييا  لهل ل ييي   ل ضييياء للضيييغطابل ميييريذ للتييي ل، للشل سيييذ للسفاضيييل  ي ريغييي  25-2-2
لالخسريا  لاهريكي ل ضاء للضغط. وابل مريذ لألناسس  للف قسذ للبض يذ  ي ريغي لسسيف لم لالخسريا  لهل ل    ل ضاء للضغط ونشلك لخسريا    يو

 ، جامل لخيفاطر.لالخسريا  لاهريكي ل ضاء للضغط. و طريق   للسص سف يضلى  يو ن ي  

 ظروث االختبار 25-3
 ( قبل إجراء ه ا االختبار. 3-20ينبغي أن ورى اإلجراءات األولية )انظر القسم  25-3-1

 وصف اختبارات اجملموعة هاء 25-4
 اختبار كوينن :1-االختبار هاء 25-4-1
 هق هذ 25-4-1-1

مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  حماسسذ لخ ل، لسأ ن لحلرل ة لل  ي ة   حسيز هغليق  حكيام. وميكي  لسيسيف لم ي 
  .1-20 ه  لل كل 13و 9و 8و 7لالخسريا   هع لخسريا  آخر للسميفني   حسز هغلق  للر، ضلى للم،لل لل ل ،   لخرببامل 

 لةهاز ولخ ل، 25-4-1-2
ينري بذ ف الذيذ صاحلذ لالسسيف لم هرة ولح ة  وهزو،ة ب سسلذ اغالقها ميك  إضا،ة لسسيف لهها   يسك   لةهاز ه    25-4-1-2-1

هكيييافئ   يو   (  (DCO4 EN 10027-1  وهرنرييييذ   وسيييسلذ  مييييفني ولقسيييذ. ولانري بيييذ هميييح بذ سيييحرياً ضتسقييياً هييي  صيييفسحذ هييي  للفييي الذ مب لصيييفامل 
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A620  AISI/SAE/ASTM)  )   هكييييافئ   يوSPCEN  (JIS G 3141)  . وللطييييرف لخفسيييي ح لألنري بييييذ ليييي   1-1-4-25  ولاببييييا، هريس ييييذ   لل ييييكل .
شييفذ. وصييفسحذ لاغييالق هلييا فسحييذ  سمييرب ه هييا للغييازلمل لخ ريبثييذ هيي  حتلييل لخييا،ة ه الييع لالخسريييا  وملييي هصيي  ضذ هيي  للفيي الذ للكروهييي لخقيياوم  

هيم. وابااليافذ إىل    20,0و   12,0و   8,0و   5,0و   3,0و   2,5و   2,0و   1,5و   1,0يليي:   نتا   للحرل ة. واغرلا للسص سف  مسيف م  ق ب يقطا ملا 
 .  1-1-4-25يببا، للط ق لخل لا وللصت لذ )وسسلذ لاغالق( فتريس ذ   لل كل   يها   ذلك  ميك  لسسيف لم يقطا  يخر  لسقسسم لرط  ة. 

  لخا ذ ه  لاانبسا ه  نل ،فبذ إنسار خرلقريذ لة ،ة هع  1وه  يجل هرلقريذ ج ،ة لاانبسا للف الذيذ   ضع  
 للسحقق ه  للريساانمل للسالسذ:

ختسلييف لاانبسييا لخمييسيف هذ   سلمييلذ لخسريييا   يال غ  و ييا 1,5   26,5ي   كيي   نسلييذ لاانبسييا  )ي(
 غ؛ 1يس اوز  مبا ولح    للكسلذ

 هم؛ 0,5   75وي  يك   ط ل لاانبسا  )ب(
 ؛0,05   0,5هم ه  قاع لانري بذ  20وي  يك   مسك ج ل  لاانبسا لخقاسذ ه  همافذ  )ر(
 وي  يكيييييي   الييييييغط للبصييييييف جمييييييريتا ملييييييي  حميييييي ن، حبتييييييل شييييييري  لسيييييييسايت خييييييالل سييييييا ل غيييييين قابيييييييل )،(

 .هسغا ابسكال 4  29 لالنضغاط
يمسيف م   للسمييفني غياز للريي ات  هي  يسيط لنذ صي اضسذ جمهيزة مبي ظم للضيغط ضي  طرييق جهياز لقسياس للكتسيذ  25-4-1-2-2

لخس فقذ وي زع ضلى لل بالمل لا بع ه  خالل وصلذ ه رتنذ )ه با(. وميك  لسسيف لم غازلمل وق ، يخر  شريطذ لحلص ل ضليى هبي ل 
نلف /اثنسيذ ض ي  قساسي   جيرلء لخبيايرة. و ميسلزم لخبيايرة   0,3   3,3مييفني قي  ل للسميفني ل  َّ،. وي ظم الغط للغاز حبست يبطيي هبي ل  

  96.0  ±02.0ق  ملا  ه  زيت للمسلسك   بكثافذ ظاملريذ  3سم 27هق ل ل  مبا هم( ممل ءة 5,1 ميفني ينري بذ )جمهزة بصفسحذ هبا فسحذ قطرملا 
. ويم ل للزه  للالزم لرفع ، جذ ° س  25ض   حرل ة ، جسصها    ج ل/غ.نلف    0.02 ± 1.46° س وسبذ حرل يذ ق  ملا   20ض   حرل ة ، جسصها  

س 135ºهيييم هييي  حافسهيييا( هييي   43حيييرل ة للميييا ل )للييي   قييياس مبز،وجيييذ حرل ييييذ قطرمليييا هلستيييرت ولحييي    اليييع   وسيييط لانري بيييذ ضليييى ببييي  
 س وحيما هب ل للسميفني.285º إىل
رلً اني  هي  لخيرجح ي   سبيرا لانري بيذ للسي هن   لالخسرييا   فيإ  للسمييفني  ير    صي  وق وقاييذ هلحي م. نظ 25-4-1-2-3

 رنسييا للصيي  وق ويببييا،ل. و بلييق لانري بييذ بييني قضييسريني ي الييبا  خييالل  قريييني حيفييرل    جييانريني هسقييابلني هيي   2-1-4-25ويريييني لل ييكل 
ويوضرع جهراز وسسلذ إشبال نهراب سيذ.  يو  ر سا لل بالمل. و  بل لل بالمل ض  طريق هلا  ل   2-1-4-25للص  وق. ويريني لل كل 
 يلييزم السييسيفرلر هييا ي ريغييي لختيياذ نتييا  . وي ريغييي لختيياذ  يي لبن لسييأهني ضيي م أت يير هلييا لل ييبالمل أبيييذ  سييا لمل مل ل سييذ االختبررار يف منطقررة واقيررة

 ،خا . يو ق  ي  م ض  لالخسريا  ه  غازلمل ها
 إجرلء لالخسريا  25-4-1-3
هيييم هييي  قاضهيييا. وي ريغيييي ي   صيييا لاجميييام للصيييلريذ لخصيييري بذ اباببيييا، لل لخلسيييذ  60 يييأل لانري بيييذ حيييىت ل  فييياع  25-4-1-3-1

هم و  الع بب  ذليك ،لخيل لانري بيذ. و برييأ لخي ل، لخميح قذ  اليافذ  يالث نتسيامل هسمياويذ  قريريياً هي  لخيا،ة  60لألنري بذ للف الذيذ واب  فاع 
هم هع بشل ض ايذ خاصذ  60نس   . و بريأ للم ل ل ولخ ل، لهلالهسذ   لانري بذ لسصل إىل ل  فاع  80نل ه هتا ابسسيف لم ق ة  ريل    (1) كري و 

 ،ة  حاليذ لخي ل، لهلالهسيذ خ ييع  كي   فرلغيامل. وحتي ، للكسلييذ لامجالسيذ لخميسيف هذ   هييلء لانري بيذ حيىت مليشل لخمييس   ويميسيف م هقي ل  لخييا
ر  للطيي ق لخل لييا هيي  يسييفل لانري بييذ إىل يضالملييا و  الييع صييفسحذ هبييا فسحييذ ذلمل قطيير ه اسييا وحتكييم  للصييلريذ   نييل لخسريييا  جتييرييب. وميييص
للصييت لذ ابلسيي  ببيي  لسييسيف لم هييا،ة   ييحسم يساسييها   ييا ي نعيسسيي  لخ لسرييي ي  م. وهيي  للضييرو   للسأنيي  هيي  ضيي م وجيي ، ي  جييزء هيي  لخييا،ة 

   يس ا  للل لا. يو وللصفسحذ حمري ساً بني لل فذ

__________ 

 ي للبس يذ . و  لحلاالمل لل  ميك  ي  يسغن فسها لل كل للفسزايألسباب  تعلق ابلسالمة، ال يلزم كبس املادة إذا كانت املادة حسّاسة لالحتكاك مثال   (1)
 لل لقع. بفبل للضغط يو ال يك   الغط للبس ذ ذل صلذ بظروف للبري ة  ه  ذلك هثالً لخ ل، لللسفسذ  ميك  ي   مسيف م   لخلء خط لمل ينثر  ثسالً 
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هييم  ي ريغييي لسييسيف لم صيي لهسل قطيير فسحسهييا  8,0هييم و 1,0بييني  هييا   حالييذ للصييفا ح لليي  يييرتلوح قطيير فسحسهييا 25-4-1-3-2
هم. و مسيف م نل ينري بذ لس ربذ ولح ة فقط  غن   20,0هم  ي ريغي ي  يك   قطر للصت لذ    8,0هم؛ وإذل جتاوز قطر فسحذ للصفسحذ    10,0

  سبرا للسلف. مل ين  ميك  لسسيف لم للصفا ح ذلمل للفسحامل ولاط لق لخل لريذ هرة اثنسذ إذل نانت
  الع لانري بذ   حاهل حمكم للسثريست وحتكم للصت لذ ابسسيف لم هفسياح  بيط للصي لهسل  مث  بليق لانري بيذ بيني  25-4-1-3-3

للص  وق لل لقي. وختلى ه طقذ لالخسريا  ويفسح هص   للغاز و  بل لل بالمل. وميك  حبماب لل قت لخ قضي حيىت حي وث  للقضسريني  
 قييل ضيي   ال   كميير لانري بييذ يمييستر للسميييفني خيي ة مل للسفاضييل وهيي ة للسفاضييل لحلصيي ل ضلييى هبل هييامل إالييافسذ  فسيي     فميين لل سييا ج. وإذل

 وبب  نل جتربذ ي ريغي مجع قطع لانري بذ  إ  وج مل  مث وزهنا. مخ  ،قا ق قريل لنسهاء للس ربذ.
سَّز بني للسأ نلمل للسالسذ: 25-4-1-3-4  ميص

 مل حي ث  غن   لانري بذ؛ : "صفر"
 لنسفاخ قاع لانري بذ إىل لرا ر؛ : "يلف"
 لنسفاخ قاع لانري بذ وج ل ملا إىل لرا ر؛ : "ابء"
 لن قاق قاع لانري بذ؛ : "جسم"
 لن قاق ج ل  لانري بذ؛ : "،لل"
 ؛(2)لنكما  لانري بذ إىل قطبسني : "ملاء"
ينثيير هيي  للقطييع للكرييينة   هبظتهييا ولليي  قيي   ظييل   ببييل  يو لنكمييا  لانري بييذ إىل  ييالث : "ولو"

 لحلاالمل هسصلذ هبا ب رحيذ السقذ؛
 أت ر وسسلذ لاغالق؛لنكما  لانري بذ إىل للب ي  ه  للقطع للصغنة يساساً  وض م  : "زل "
 لنكما ملا. يو لنكما  لانري بذ إىل قطع ض ي ة صغنة ج لً ولنسفاخ وسسلذ لاغالق : "حاء"

يهثلييذ انيي لع للسييأ نلمل "،لل" و"مليياء" و"ولو". وإذل يسييفرمل للس ربييذ ضيي  ي  هيي   3-1-4-25ويريييني لل ييكل  
"حاء"  فإ  لل سس ذ  يو "زل " يو إذل يضطت للس ربذ للسأ ن "ولو" يها   " للسأ نلمل ه  "صفر" إىل "ملاء"  بسع لل سس ذ "ض م ح وث لنف ا

  قسَّم ضلى يهنا "ح وث لنف ا ".
 ريييي ي جمت ضيييذ للس يييا ب بس ربيييذ ولحييي ة  ميييسيف م فسهيييا صيييفسحذ هبيييا فسحيييذ ذلمل قطييير هبيييني. وإذل لييي ح"   مليييشل   25-4-1-3-5

ضييذ للس ييا ب  جييرلء جتييا ب هفيير،ة  مييسيف م فسهييا صييفا ح هبييا فسحييامل أبقطييا   للس ربييذ ي  لل سس ييذ ملييي "حيي وث لنف ييا "  يمييستر إجييرلء جمت  
ث  هسزلي ة إىل ي  يسم لحلص ل ضلى نسا ج سلريسذ فقط    ال ذ لخسريا لمل ض   نف  لخمس  . وإذل نانيت لل سس يذ   للس ربيذ لاوىل "ضي م حي و 

هييم  إىل ي  يييسم    1,0صييفا ح هبييا فسحييامل أبقطييا  هس اقصييذ ويخيينلً    لنف ييا " يمييستر ي،لء جمت ضييذ للس ييا ب  جييرلء جتييا ب وحسيي ة  مييسيف م فسهييا 
لحلص ل ض   ي  ه  ملشل لاقطا  ضلى لل سس ذ "ح وث لنف ا ". وببي  ذليك جتير  للس يا ب أبقطيا  هسزليي ة إىل ي  ييسم لحلصي ل ضليى نسيا ج  

، خييا،ة  قطيير للفسحييذ يييسم لحلصيي ل ض يي ل ضلييى لل سس ييذ "حيي وث  مليي  ينييع   هييا   سييلريسذ فقييط    ال ييذ لخسريييا لمل ض يي  نفيي  للقطيير. وللقطيير ل يي ِن
، ضلى ين  يقل ه     1,0يسم لحلص ل ضلى لل سس ذ "ح وث لنف ا " ابسسيف لم قطر ق  ل   مل   لنف ا ". وإذل   هم.   1,0هم  يم ل للقطر ل  ِن

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 25-4-1-4
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 25-4-1-4-1

، يزي  ضلى  "ض سف":  هم. 2,0يماو    يو للقطر ل  ِن
، يماو   "هس سط":  هم. 1,5للقطر ل  ِن

__________ 

 .حيما لةزء للبل   ه  لانري بذ للش  يريقى هسبلقاً ابةهاز ن ظسذ ولح ة (2)
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، يميياو   "البسف": هييم وللسييأ ن   ي  لخسريييا  خمسلييف ضيي  نيي ع للسييأ ن  1,0يقييل ضيي    يو للقطيير ل يي ِن
 "ضني".

، يقل ض   "ال أت ن":  ه  ن ع للسأ ن "ضني".هم وللسأ ن   مجسع لالخسريا لمل  1,0للقطر ل  ِن

 يهثلذ لل سا ج 25-4-1-5

 )ي( نوع التشظي النتيجة 

 القطر احملدد 
 )مم( 

 كتلة العينة 
 املادة  )غ( 

 آزو   ا ي نرب انهس  20,0 1,5 "ولو" هس سط

 ٪ هع ينمس  زنك67آزو   ا ي نرب انهس    24,0 1,5 "ولو" هس سط

   ا ي هسثسلفالنونسرتيل( -4,2  ا ي ) آزو -‘2 2 17,5 1,0>  "ضني" ال أت ن

 آزو   ا ي )ييم ب  نونرتيل( -‘2 2 15,0 3,0 "ولو" ض سف

   ا ي سلف ملس  لزي  -1 3-ب زي    12,0 "ولو" ض سف

 ٪ هع زيت هب ين70  ا ي سلف ملس  لزي    -1 3-ب زي    2,0 "ولو" ض سف

 سلف ملس  لزي ب زي   18,5 1,0 "ولو" البسف

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 26,0 3,5 "ولو" ض سف

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  24,2 2,0 "ولو" ض سف

 ٪ هع ن هني84,1ملس  و ف ق ينمس  ن هسل   27,5 1,0 "ولو" البسف

 سلف  نل  ي  -5-انفث ل  -1-  ا ي آزو-2 19,0 2,5 "ولو" ض سف

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 17,5 10,0 "ولو" ض سف

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   20,0 2,5 "ولو" ض سف

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 21,5 1,0>  "ضني" ال أت ن

 ف ق ينمس    ا ي نرب انمل   ا ي سسسل 16,0 1,0>  "ضني" ال أت ن

   ا ي نل  وب زويل -2 4-ف ق ينمس   21,0 )ب(0,6 "ولو" ض سف

 ف ق ينمس    ا ي ن هسل 18,0 1,0>  "ضني" ال أت ن

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي ييم  بروبسل 21,0 8,0 "ولو" ض سف

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 14,0 1,0>  "ضني" ال أت ن

 ملكما  -  ا ي )ف ق ينمي ب  سل اثلثي(  -2 5-  ا ي هسثسل -2 5 23,0 1,5 "ولو" هس سط

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي هنسسسل 16,0 1,0>  "ضني" ال أت ن

٪ 70 نيفثاالهسييي    -  يييا ي هسثسلييني  -   -   -  ييا ي نييرتوز  -      18,0 4,0 "ولو" ض سف
 هع زيت هب ين

 محل   ا ي ف ق ينمي ييم فثالسك 18,0 24,0 "حاء" ض سف

 ف ق ينمس  محل سكمس سك   ا ي 18,0 6,0 "ولو" ض سف

 نرتوس فس  ل -4 17,0 1,0>  "يلف" البسف

 ض   للقطر ل  ِن،. )ي( 
 هم. 1,0غ نا  للقطر ل  ِن، يقل ه   13إذل نانت نسلذ للبس ذ  )ب( 
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 : جمموعة أنبوبة االختبار 1-1-4-25الشكل 

 

هييم( أبسييطح  20,0 هييم يو b   "10,0صييت لذ )للريبيي  " )يلف(
 41 مس ضا هفساح هقاس 

 هم( a   "1,0  20,0صفسحذ هبا فسحذ )للقطر " )ابء(

 ينري بذ )،لل( شفذ )جسم(
 36يسطح همس يذ  مس ضا هفساح هقاس  )ولو( جلريذ هل لريذ )ملاء(
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 : جهاز التس ني والوقاية 2-1-4-25الشكل 
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 : أمثلة ألنواع التأثريات دال وهاء وواو3-1-4-25الشكل 
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 االختبار اهلولندي لوعاء الضغط :2-االختبار هاء 25-4-2
 هق هذ 25-4-2-1

ميسيف م مليشل لالخسرييا  لسح يي  حماسيسذ لخي ل، لسييأ ن لحليرل ة لل ي ي ة   حسيز هغليق وحمي َّ،. وميكي  لسييسيف لم ي 
 . 1-20 ه  لل كل 13و 9و 8و 7لالخسريا   هع لخسريا  للسميفني   حسز هغلق  لإلجابذ ضلى للم،لل لل ل ،   لخرببامل 

 لةهاز ولخ ل، 25-4-2-2
 وصف وضاء للضغط 25-4-2-2-1

. AISI 316لةهاز لخميسبتل. ولل ضياء هصي  ع هي  للصيلا لخقياوم للصي ي هي  ني ع  1-2-4-25ريني لل كل ي 
هييم. واباالييافذ إىل ذلييك ميكيي  لسييسيف لم  24,0و 16,0و 12,0و 9,0و 6,0و 3,5و 2,0و 1,0يقييرلأل هلييا فسحييامل يقطا ملييا  8و مييسيف م 

هيم واليغط  38هيم. ويقيرلأل لالنف يا  مليي يقيرلأل هي  لال ه سي م قطرمليا  0,2  هيم  2,0يقطا  يخر  لسقسسم لرط  ة. ومسك ملشل لاقرلأل 
 (. 2-2-4-25س )لنظر لل كل 22ºنسل ابسكال ض     60   620لالنف ا  ابل مريذ هلا مل  

 للسميفنيوسسلذ  25-4-2-2-2
ميفَّ  وضاء للضغط بغاز ب ات  ه  لل  ع للش  يمسيف م   للبتلسيامل للسق سيذ وهبرييأ   يسيط لنذ هيزو،ة مبي ظم يص  

. وميكييي  لسيييسيف لم ينييي لع يخييير  هييي  للغييياز  هيييع ه قييي  ه اسيييا  شيييريطذ ي  يكيييي   (Teclu)اليييغط. ويميييسيف م ه قييي  هييي  نييي ع " سكلييي " 
هييي  زييييت للميييسلسك   بكثافيييذ ظاملرييييذ  غ 10للسأنييي  هييي  هبييي ل للسمييييفني بسمييييفني نلفييي /ث. وي ريغيييي   0,3   3,5للسمييييفني ملييي   هبييي ل
يبا،هليا    هيا يو° س  25ض ي  حيرل ة ، جسصهيا   جي ل/غ.   0.02 ± 1.46° س وسيبذ حرل ييذ قي  ملا    20ض   حرل ة ، جسصهيا   0.02 ± 0.96 ق  ملا 

 س وحيما هب ل للسميفني.200ºس إىل 50ºه  للزيت  حرل ةوضاء للضغط وقساس ، جذ حرل   . ويم ل لل قت للالزم لرفع ، جذ 
 طريقذ لالخسريا  25-4-2-3
غ هيي  لخييا،ة. و ييا ي   غطييي لخييا،ة قيياع لل ضيياء ابنسظييام. وببيي   10,0  لالخسريييا  للبييا،   ي الييع   لل ضيياء  25-4-2-3-1

ذلييك ي الييع نييل هيي  قييرأل لالنف ييا  وللصييفسحذ لخيفسييا ة لليي  هبييا فسحييذ وحلقييذ لالحس يياز   يهان هييا. ويييسم  ثريسييت للصيي لهسل لجمل حييذ ابلسيي  
، جييذ حييرل ة ه يففضييذ. وي الييع وضيياء للضييغط ضلييى وللصييت لذ للصيي  وقسذ مبفسيياح. ويغطييى قييرأل لالنف ييا  بكتسييذ نافسييذ هيي  لخيياء حلفظيي    

 هم( ميك  والب  ،لخل يسط لنذ ولقسذ. ولحللقذ ل سطذ ب سط لل ضاء  مس   ضلى لحلاهل. 67حاهل  ال ي للق ل م )قطر حلقس  لل لخلسذ 
يصريح ل   لللها يز قاً يص بل لخ ق   ويصثريت   فق للغاز ض   لخب ل لخطل ب وي ظم وفقاً ل    فق لهل لء حبست  25-4-2-3-2

ولي   لخيفييروط لليي لخلي للهييا يز ق فاحتيياً. و ييا ي  يكيي   ل  فيياع لحلاهيل للثال ييي للقيي ل م حبسييت يسييسح للتيفييروط لليي لخلي للهييا ي  مييي  
وحظرر  وينبغي هتوية منطقرة االختبرار هتويرة جيردةيسفل لل ضاء. وبب  ذلك ي الع لخ ق  حتت لل ضاء ه  خالل فسحذ   للغالف لل لقي. 

ه  خالل فسحذ   لحلا ط هغطاة بزجار ه  ع. وهقي ل   يو ويصرلقا لل ضاء ه  خا ر ه طقذ لالخسريا  ب لسطذ هرلاي .دخوهلا أثناء االختبار
لل قت للفاصل بني ب ليذ للسمييفني وب لييذ ي   فاضيل  ونيشلك هقي ل  لل قيت للفاصيل بيني ب لييذ للسفاضيل وهنايسي   يي فرل  هبل هيامل إاليافسذ 

، لل ضاء   لخاء ويص ظف.هفس   ة    فمن لل سا ج. ويخنلً يصعَّ
حييي ث  ييزنق    مل  رييي ي جمت ضييذ للس ييا ب بس ربييذ ولحيي ة ابسييسيف لم صييفسحذ هبييا فسحييذ ذلمل قطيير هبييني. وإذل 25-4-2-3-3

ر  جتيا ب هفير،ة ابسيسيف لم صيفا ح هبيا فسحيامل يقطا مليا هس اقصيذ حيىت حيي ث  مل  حيي ث  يزق. وإذلللقرأل ض   لسسيف لم ملشل للفسحذ  جتيص
ر  لالخسرييا  للسيايل ابلفسحيذ نفميها هيع لسيسيف لم  1,0 زق ض   لسسيف لم فسحيذ قطرمليا   غ. وإذل 10,0غ هي  لخيا،ة بي اًل هي   50,0هيم   يص

أل  با، للس ا ب حي ث  زق   ملشل لحلالذ ييضاً  كر  للس ا ب إىل ي   س لىل  ال ذ لخسريا لمل ،و  ح وث  زق. وإذل ح ث  زق للقر  مل
حييي ث ض يي ل  ييزق    ال للفسحييذ ذلمل للقطيير لانييع للسييايل( حييىت يييسم بليي غ همييس   يو غ 50غ بيي اًل هيي   10  لخمييس   لاضلييى للسييايل )

  الث جتا ب هسسالسذ.
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 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 25-4-2-4
، ملي  ينيع  هيا ، جذ لحلماسسذ لل ميريسذ خيا،ة 25-4-2-4-1 ،. وللقطير ل ي ِن للسمييفني   وضياء للضيغط يبيعَّ ض هيا ابلقطير ل ي ِن

قطيير ابخلستييرت للفسحييذ للييش  ي كميير هبيي  للقييرأل هييرة ولحيي ة ضلييى لاقييل    ييالث لخسريييا لمل.   حييني يظييل سييلستاً خييالل  ال ييذ لخسريييا لمل 
 جتر  ابسسيف لم للفسحذ ذلمل للقطر لانع للسايل.

 يلي: نتا  لالخسريا  ملي هباين 25-4-2-4-2
 غ. 10,0ينثر وضس ذ نسلسها  يو هم 9,0 زق للقرأل ض   لسسيف لم فسحذ قطرملا  "ض سف":
 هم ولك  حي ث  زق ض   لسسيف لم فسحذ  9,0ض م  زق للقرأل ض   لسسيف لم فسحذ قطرملا   "هس سط":

 غ. 10,0هم وضس ذ نسلسها  9,0ينع ولك  يقل ه   يو هم 3,5قطرملا 
غييييم ولكيييي   10,0هييييم وضس ييييذ نسلسهييييا  3,5 م  ييييزق للقييييرأل ض يييي  لسييييسيف لم فسحييييذ قطرملييييا ضيييي  "البسف":

هم وضس ذ نسلسها  3,5ينع ولك  يقل ه   يو  هم  1,0 زق ض   لسسيف لم فسحذ قطرملا  حي ث
 غ. 50,0هم وضس ذ نسلسها  1,0ض   لسسيف لم فسحذ قطرملا  يو غ 10,0

 غ.50,0هم وضس ذ نسلسها  1,0ض م  زق للقرأل ض   لسسيف لم فسحذ قطرملا  "ال أت ن":
 يهثلذ لل سا ج 25-4-2-5

 املادة  القطر احملدِّد )مم(  النتيجة 

 آزو   ا ي نرب انهس  1,5 البسف

   ا ي هسثسلفالنونسرتيل( -4,2آزو   ا ي ) -‘2 2 6,0 هس سط

 ييم ب  نونرتيل(آزو   ا ي ) -‘2 2 5,5 هس سط

 هسثسلري  نونرتيل( -2آزو   ا ي ) -‘2 2 6,0 هس سط

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 9,0 ض سف

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  6,0 هس سط

 ٪ هع ن هني80ملس  و ف ق ينمس  ن هسل   1,0 البسف

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   6,0 هس سط

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 3,5 هس سط

 ف ق ينمس    ا ي نرب انمل   ا ي سسسل 1,0 البسف

 ف ق ينمس    ا ي ن هسل 3,5 هس سط

 ٪90ه  ف لس  ب زي    ا ي يزونس م نل  ي  للزنك   -4-   ا ي ي سك سي -2 5 )ي(0,1>  ال أت ن

 ٪97ه  ف لس  ب زي    ا ي يزونس م  رتلف  وب  لمل   -4-   ا ي ي سك سي -2 5 1,0>  ال أت ن

 ٪67  ا ي يزونس م نل  ي  للص ،ي م   -ب زي   -)فس سل سلف نسل(  -4-  ا ي ي سك سي  -2 5 )ي(0,1>  ال أت ن

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 2,0 البسف

 ٪  لنس ا  اثبت   لخاء42ف ق ينمس    ا ي ل  ويل   )ي(0,1>  ال أت ن

 ٪95  ا ي يزونس م نل  ي  للص ،ي م   -ب زي   يل( -1-)بنولس ي   -4-هسثسل  -3 )ي(0,1>  ال أت ن

 نرتوس فس  ل -4 )ي(0,1 البسف

 غ. 50يجر  لالخسريا  ببس ذ وزهنا  )ي( 
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 الضغط : االختبار اهلولندي لوعاء  1-2-4-25الشكل 

 
 صفسحذ هبا فسحذ )ابء( قرأل لنف ا  )يلف(
 ه ق  " سكل " )،لل( غ( 50 غ يو 10ضس ذ لالخسريا  ) )جسم(
هيييم ول  فاضييي  للييي لخلي  50وضييياء اليييغط قطيييرل للييي لخلي  )ملاء(

 هم  94,5
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 : جمموعة قرد االنفجار 2-2-4-25الشكل 

 
 صفسحذ هبا فسحذ )ابء( قرأل لنف ا  )يلف(
   ضس ذ لالخسريا  )جسم(

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

300 

 االختبار األمريكي لوعاء الضغط :3-االختبار هاء 25-4-3
 هق هذ 25-4-3-1

ميسيف م مليشل لالخسرييا  لسح يي  حماسيسذ لخي ل، لسييأ ن لحليرل ة لل ي ي ة   حسيز هغليق وحمي ،. وميكي  لسييسيف لم ي 
  .1-20ه  لل كل  13و 9و 8و 7لالخسريا  هع لخسريا  آخر للسميفني   حسز هغلق لإلجابذ ضلى للم،لل لل ل ،   لخرببامل 

 لةهاز ولخ ل، 25-4-3-2
 لالخسريا  لاجهزة ولخ ل، للسالسذ:مسيف م   ملشل   

 316وضييييييييييياء لالخسرييييييييييييا : وضييييييييييياء اليييييييييييغط يسيييييييييييط لين هييييييييييي  للفييييييييييي الذ لخقييييييييييياوم للصييييييييييي ي هييييييييييي  نييييييييييي ع  )ي(
 (؛1-3-4-25 )لنظر لل كل

 (؛2-3-4-25حاهل وضاء للضغط )لنظر لل كل  )ب(
 ولمل  هثاًل(؛ 700سيفنا  نهراب ي ) )ر(
 هم؛ 30هم    28حاهل للبس ذ: ن ب ه  لال ه س م يببا،ل  )،(
  50   620هييييييم و سحتيييييل الييييييغطاً قيييييي  ل  38يقيييييرلأل للستييييييزق: يقيييييرلأل  ييييييزق هيييييي  لال ه سييييي م قطرملييييييا  )مل(

 س؛º 22نسل ابسكال ض   ، جذ حرل ة ق  ملا 
 3,5و 3,0و 2,0و 1,2و 1,0يليييي )هيييم(:  نتيييا  هيييم ويقطيييا  فسحاهتيييا 2يقيييرلأل ذلمل فسحيييامل مسكهيييا  )و(

 . 24,0و 16,0و 12,0و 9,0و 8,0و 6,0و 5,0و
 إجرلء لالخسريا  25-4-3-3
هيي   غ هي    5,0للرتنسيا للبيام لل هياز. وي ريغيي للسأنيي  هي  هبي ل للسمييفني بسمييفني    1-3-4-25يرييني لل يكل   25-4-3-3-1

ض يي  حييرل ة   جيي ل/غ.   0.02 ± 1.46° س وسييبذ حرل يييذ قيي  ملا    20ض يي  حييرل ة ، جسصهييا    0.02 ± 0.96قيي  ملا  زيييت للمييسلسك   بكثافييذ ظاملريييذ 
  200س إىل  º  50هيي   ، جييذ حيرل ة للزيييت      نيي ب ضس يذ   وضيياء للضيغط وقسيياس ، جيذ حرل  يي . ويميي ل لل قيت للييالزم لرفيع   ° س 25، جسصهيا 

º  نلفيي /ث. و  الييع   للفسحييذ لةانريسييذ صييفسحذ هبييا فسحييذ يزييي     0,1      0,5س وحيمييا هبيي ل للسميييفني. وي ريغييي ي  يكيي   هبيي ل للسميييفني
 قطرملا ضلى للقطر لخس قع ي  يسمريا   ح وث  زق. 

غ هي  لخيا،ة للي  سيسسم لخسريا مليا. وببي  ذليك ي يزل للكي ب  5,0  ز  ب قيذ   ني ب هي  لال ه سي م ضس يذ وزهنيا  25-4-3-3-2
للستييزق   هكانيي  ويثريييت  حكييام مبميياهن لل ييفذ. ويصييا هيياء ضلييى قييرأل  وي الييع ب لسييطذ هلقييط   وسييط وضيياء للضييغط. وي الييع قييرأل

اء للستزق ني يريقى اب ،لً نمريساً. وي ل  هفساح للميفنا  ضلى لل الع لخ اسا قريل ب ليذ لالخسريا  بثال يني ،قسقيذ ضليى لاقيل. وييسم إ،خيال وضي 
ينيي  حييي ل ،و  وصيي ل لائييرة  نتييا  سييق ط وضيياء لالخسريييا  لالخسريييا    حاهييل لل ضيياء وي الييع ضلييى للميييفا . وملييشل لخاسييك لخمييطح مي ييع 

 لخسمربذ ه  للفسحذ إىل ل ح للسميفني. ويم ل لل قت للش  ي قضي إىل ي  حي ث للسحلل.
حيال حي وث  يزق  و  يستزق قرأل للضغط  با، للس ربذ ابسسيف لم فسحامل يصغر إىل ي  حيي ث  يزق. مل إذل 25-4-3-3-3

حييي ث ض يي ل  ييزق    ييالث لخسريييا لمل  ال  لم قطيير للفسحييذ لانييع للسييايل إىل ي  يييسم لل صيي ل إىل للقطيير للييش للقييرأل  بييا، للس ربييذ ابسييسيف
 هسسالسذ.

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 25-4-3-4
لالخسريا  لاهريكي ل ضاء  رقمي،،  إىل لنف ا  قرأل للستزق ي  اء للسحلل ب ال  يصرهز إىل للفسحذ ذلمل يصغر قطر 25-4-3-4-1

  حسز هغلق   ظروف حم ،ة. وي قام لالخسرييا   ها نتقساس للسأ نلمل لل اجتذ ض   ميفني ها،ة رقم. ويصمسيف م ملشل للUSA-PVTللضغط 
 لاهريكي ل ضاء للضغط ةتسع لخ ل،  مس   إىل ظروف لالخسريا  نفمها وهب ل للسميفني نفم .
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 لخا،ة   حسز هغلق وفقاً للتباين للسالسذ:حيص ، أت ن  ميفني  25-4-3-4-2
 . 24,0إىل  9,0لخ ل، ذلمل ي قام لالخسريا  ه   : "ض سف"
 . 8,0إىل  3,5لخ ل، ذلمل ي قام لالخسريا  ه   : "هس سط"
 . 3,0إىل  1,2لخ ل، ذلمل ي قام لالخسريا  ه   : "البسف"
 . 1,0لالخسريا    قملخ ل، ذلمل  : "ال أت ن"

 يهثلذ لل سا ج 25-4-3-5

 النتيجة 

االختبار وعاء   رقم
 املادة  الضغط األمريكي 

 ٪ هع هاء70ملس  و ف ق ينمس  ب  سل اثلثي   1,0 ال أت ن

 ٪75ف ق ينمي خالمل ب  سل اثلثي  حمل ل برتنسز  8,0 هس سط

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 8,0 هس سط

 ٪75وف ق ينمي ب  سل اثلثي  حمل ل برتنسز  نرب انمل ييم بروبسل 2,0 البسف

 ٪75ف ق ينمي بسفاالمل ب  سل اثلثي  حمل ل برتنسز  )ي(5,4 هس سط

 ٪ هع ن هني85ملس  و ف ق ينمس  ن هسل   1,0 ال أت ن

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل )ي(0,81 ض سف

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 1,0 ال أت ن

 ف ق ينمس    ا ي ن هسل 2,0 البسف

 ٪60ف ق ينمس    ا ي ن هسل  هع ها،ة صلريذ خاهلذ ب مريذ  1,0 ال أت ن

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 6,0 هس سط

 3-)ف ق ينمي ب  سل اثلثي( ملكمني  -  ا ي  -2 5-  ا ي هسثسل  -2 5 9,0 ض سف

  ب  همسبتلذ. مل يقطا  وسسطذ  )ي( 
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 االختبار األمريكي لوعاء الضغط :  1-3-4-25الشكل 

 

 همقط جانيب للت ت ضذ )ابء( همقط يفقي للغطاء )يلف(
 صفسحذ هبا فسحذ )،لل( ب   وضاء للضغط )جسم(
 قرأل لالنف ا  )ولو( صت لذ لسثريست للصفسحذ لل  هبا فسحذ )ملاء(

   غطاء )زل (
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 جانيب( : جهاز االختبار والدعامة )مسقط 2-3-4-25الشكل 

 

 ضازل حرل   )ابء( حاجز ولق )يلف(
 سيفنا  نهراب ي )،لل( وضاء للبس ذ )جسم(
  لفبذ ه  لل  ع لخمسيف م   لخيفسعلمل )ولو( قاض ة )ملاء(

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

305 

  26القسم 
 جمموعة االختبارات واو

 مقدمة 26-1
 سييألف جمت ضييذ لالخسريييا لمل ولو هيي  لخسرييييا لمل جتيير    لخيفسييعلمل وهبيياين  سبليييق بقيي ة لنف ييا  لخيي ل، حميييا  26-1-1

   حيياوايمل وسييسطذ للميي ل اوالييبها  . ولخسريييا لمل لجملت ضييذ ولو  طريييق ضلييى لخيي ل، لليي  يص ظيير  1-20هيي  لل ييكل  12لخطليي ب   لخربييع 
 11ضلى لاناسس  للف قسذ للبض يذ )لنظر لخربع  و  إضفا ها ه  لالشرتلطامل لل   طريق ضلى لخ ل، للشل سذ للسفاضأل يو حاوايمل صها يج يو

  إضفا ها  فستك  إ، لجهيا   لل ي ع ملياء ،و  إجيرلء لخزيي  هي   يو يص ظر   شح ها ضلى ملشل لل ح  ال لخ ل، لل  يها (.1-20ه  لل كل 
 لالخسريا لمل.

  للتي ل، للي   ير  لخسريا مليا لسح يي  قي  هتا 5-ضي ل لالخسرييا  ملياء هيا ك  ييضاً لسسيف لم مجسع لالخسرييا لمل ومي 26-1-2
 (.2-2-21ضلى ن ر لنف ا  )لنظر للقمم 

 طرق االختبار 26-2
( إىل نسيييا ج ولحييي  هييي  1-20هييي  لل يييكل  12ميييس   لاجابيييذ ضليييى للمييي،لل "هيييا مليييي قييي ة لنف ا مليييا " )لخربيييع   

 . 1-26ل ل ،ة   لة ول لالخسريا لمل ل
 طرق االختبار جملموعة االختبارات واو   :1-26اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

 1-ولو "MK. IIIDلخسريا  لهلاو  للسمسا   " 26-4-1

 2-ولو لخسريا  لهلاو  للسمسا   26-4-2

 3-ولو BAMلخسريا   رلوزل  26-4-3

 4-ولو )ي(لخب َّل لخسريا   رلوزل 26-4-4

 5-ولو وضاء للضغط للبايل 26-4-5

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

 ظروث االختبار 26-3
 ( قبل إجراء ه ا االختبار. 3-20ينبغي أن ورى اإلجراءات األولية )انظر القسم  26-3-1
ر  4-إىل ولو 1- بستييييي  نسيييييا ج لالخسرييييييا لمل ولو 26-3-2 ضليييييى حماسيييييسذ لخيييييا،ة للصييييي هذ للسف نييييييذ وضليييييى قييييي ة لخف يييييِن

ع لخمييسيف م. وإذل نانييت لل سييا ج يقييل نثيينلً هيي  نسييا ج لالخسريييا لمل لليي  جتيير  خيي ل، مما لييذ  فإنيي  ميكيي  لسييسيف لم وسييا ل  ف نيييذ ينثيير قيي ة هيي 
 إ،خال للسب يالمل لخ اسريذ )هثل لاشبال بغاز خاهل( ضلى هباين لالخسريا .

ي ريغي ي  جتر  لالخسريا لمل ض   ، جذ حرل ة للغرفذ. غن ين  إذل نانت ، جذ حرل ة للضريط يقل ه  ، جذ حرل ة  26-3-3
 للغرفذ  ي ريغي لختاذ لحسساطامل للمالهذ لخال تذ. وإذل نانت لخا،ة   قل هع الريط ، جيذ لحليرل ة نتيا،ة صيلريذ ولك هيا  سحي ل إىل سيا ل ض ي 

  ر  لالخسريا  ض   ، جذ حرل ة  قل قلساًل ض  نقطذ لالنصها . ، جذ حرل ة للغرفذ  فس ريغي ي 
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 وصف اختبارات اجملموعة واو 26-4
 "MK. IIIDاختبار اهلاون التسياري " :1-االختبار واو 26-4-1

 هق هذ 26-4-1-1
ر   لخيا،ة ومليي ه الي ضذ   حسيز هغليق ي  مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق ة لنف ا  ها،ة هيا. وييسم إشيبال هف يِن

ر   لالضسرييا   ن ميريذ هئ ييذ   هكيافئ طاقيذ محيل  مل  هاس  ة لهلاو . ويقاس ل   ل، )أت جح( لهلاو  وحتميا للقي ة  ببي  يخيش أت ين لخف يِن
 . 1-20ه  لل كل  12  يذ. وميك  لسسيف لم لالخسريا  لإلجابذ ضلى للم،لل لل ل ،   لخربعللريكريك  ومل  لخا،ة لخسف رة لخبسا

 لةهاز ولخ ل، 26-4-1-2
هم  وملي هم و،ة ض   يح  طرفسها وهبيا  203هم وقطرملا لرا جي  457يسك   لهلاو  ه  ينري بذ ف الذيذ ط هلا  26-4-1-2-1

يص ي هثريسيذ  ال هم وهفلَّج ض   يح  طرفس . ولهلاو  هصبلق ب لسطذ ي ببذ نابالمل ه  للف الذ للش  25هم وقطرل لل لخلي  229جت يف ط ل  
ني   قريريياً وطي ل   113,2لي ز  لامجيايل يمتح هلا ابلسأ جح حبريذ. ويريلي  ل مبا ه  نال للطرفني ب لسطذ هماهن قا و يذ هل لريذ وحماو  ل  كاز 

هم. وي ج  ،ب س  هثريت ض   هنايذ ذ لع جير مبفاصيل هرنَّرييذ ضليى لهلياو   ويرسيم ضليى ل حيذ يفقسيذ خطياً يس اسيا ط لي  هيع  2 080للسبلسق 
لخلسييذ هيي  فييي الذ هقيي ل  للسييأ جح لافقييي للهيياو . وملسكييل لهليياو  هكيي   هيي  قطبسييني  يييا غييالف خييا جي هيي  للفيي الذ للطيير  ويسييط لنذ ،

"Vibrac V30،هسغاابسييكال. وملييشل لاسييط لنذ هثريسييذ ب لسييطذ صييفسحذ لحس يياز حلقسييذ  772 " لخبيياد حييرل ايً حبسييت  ريليي  هقاوهسيي  لإلجهييا
 (.1-1-4-26)لل كل 

 جييياف نظسيييف هغربيييل حبسيييت ميييير هييي  خيييالل غيييرابل قطييير للرهيييل لخميييسيف م هييي  يجيييل للمييي  ملييي   هيييل نييي ل  ز  26-4-1-2-2
هسكروانً ابخبسا  للعيطاين. ومحل للريكريك يك     شكل بل  لمل نقسذ   250هسكرو  ابخبسا  للعيطاين وحي زل غرابل قطر  ق ب     600  ق ب 

 500حبسييت ميير هيي  خييالل غيرابل قطيير  ق بيي  وجافيذ وهغربلييذ ابلطريقييذ ذلهتيا. ومحييل للري  يييك )هي  للر ريييذ لخمييسيف هذ   للسحليسالمل( هغربييل 
هيم   90هم وهص  ضذ ه  لل  ق للرقسق. ونيس  لل يح ذ للي لخلي ط لي   25هسكرو  ابخبسا  للعيطاين. وينساس لل ح امل يسط لنسذ وقطرملا 

 هم. 200ونس  لل ح ذ لرا جي ط ل  
غ هي   لبيع نيرتلمل مخاسيي  0,6لخف ر لخميسيف م ملي  هف ير هميطح للقاضي ة هغليف ابال ه سي م وحيسي   ضليى  26-4-1-2-3

 ي يثريس ل.
 إجرلء لالخسريا  26-4-1-3
جتيير  ضييا،ة لخسريييا لمل للصيي م ولالحسكيياك ولل ييرل ة للكهراب سييذ ضلييى لخييا،ة قريييل لخسريا ملييا   لهليياو . ويييسم ح يي    26-4-1-3-1

هييم يييسم حفييرل   لخييا،ة  6غ. وي الييع لخف يير   جت يييف   لخييا،ة ضتقيي   0,01 ± 10,00نييس  لل ييح ذ لليي لخلي بكتسييذ هيي  لخييا،ة وزهنييا 
ليف ض يق للكيس  حي ل لخف ير. وببي  ذليك   اليع لل يح ذ   للكيس  لريا جي و ضيغط إىل ب لسيطذ قضيسا هي  للف سيف   وللعونيز  وييسم 

غ هيي  للرهييل لخغربييل   للكييس  لرييا جي ويييسم الييغطها ابلطييرق ضلسهييا برفييق. ويلييف ض ييق للكييس   57يسييفل ب لسييطذ ي،لة خاصييذ. وي الييع 
 لسطذ لا،لة لراصذ بشلك. ويسم إشبال لخف ر ويقاس لرا جي ح ل يسالك لخف ر  و  الع لل ح ذ بكاهلها   جت يف لهلاو  و كري  ب

 للتا،ة. m(S(. و ر  لالخسريا   الث هرلمل وحيما هق ل  للسأ جح لخس سط (S)جمت ع للسأ جح لافقي 
ل هلسلرتلً  قريريياً بي اًل هي  نيس  للبريي ة للي  قي. ويقليَّ  16لسط لين سبس   (1)ختسع للم ل ل ابسسيف لم وضاء زجاجي 26-4-1-3-2

هم. ولخف ير لخبسيا   لخغليف   يانبسيا هي  للريي لسثني ذلمل طي ل  8هم وط هلا  8قطر للطرف لخفس ح ه  لل ضاء لسصريح ينري بذ السقذ قطرملا 

__________ 

سف رلمل للق يذ إىل إحلاق يالرل  بريطانذ لهلاو . وضتلسامل لاشبال لالخسريا يذ لل  يجرييت ب لسيطذ محيل للريكرييك    ق  ي،،  لسسيف لم يوضسذ زجاجسذ هع لخ  (1)
 لاوضسذ للزجاجسذ يح  ت بلى ش ي لً ولك ها يضطت نف  نسا ج إشبال محل للريكريك   ينساس ضري ة و قسذ. 
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ملي  لحليال ابل ميريذ للتي ل،  نتيا  ه اسا يك   مبثابذ هيانع للسميرب ض ي  ض يق لل ضياء. وببي  ذليك ي اليع لل ضياء ،لخيل نيس  للبريي ة لريا جي
 للصلريذ.

وللقستذ لخبسا يذ للتف ِنر لخق  ة   حالذ لسيسيف لم ينسياس للبريي ة لل  قسيذ ميكي   للقستذ لخبسا يذ حلتل للريكريك 26-4-1-3-3
 لسسيف لههتا   حماب هكافئ للق ة للسف نيذ للم ل ل لل  يسم  ف نملا   يوضسذ زجاجسذ.

ط )هس سيط ض   والع يسط لنذ ،لخلسذ ج ي ة   للغالف لرا جي للهاو   ييسم لحلصي ل ضليى للسيأ جح لخس سي  26-4-1-3-4
 .m(P(ومحل للريكريك  B)m(ضتلسامل إطالق( للش  يبطس  محل للري  يك  10
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 26-4-1-4
ن ميييييريذ هئ ييييييذ )هقربيييييذ إىل يقيييييرب      ض  طريق لخبا،لذ (P)حتما ق ة لالنف ا   26-4-1-4-1

 ض ، صحسح( ه  للقستذ لل  يبطسها محل للريكريك.
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 26-4-1-4-2

 ينثر  ه  للقستذ لل  يبطسها محل للريكريك. يو ٪ 7قسم ق ة لالنف ا   ريل   : "غن البسفذ"
٪ 1٪ ه  للقستذ لل  يبطسها محل للريكريك ولك ها  زيي  ضليى 7قسم ق ة لالنف ا   قل ض   : "البسفذ"

 للقستذ لل  يبطسها محل للريكريك. ه 
  يقل  ه  للقستذ لل  يبطسها محل للريكريك. يو ٪ 1قسم ق ة لالنف ا   ريل   : "ه ب هذ"
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 يهثلذ لل سا ج 26-4-1-5

 النتيجة 

النسبة املئوية املتوسطة  
 املادة  حلمض البكريك 

 ٪ هع هاء70ملس  و ف ق ينمس  ب  سل اثلثي   2 البسفذ

 ب  سل اثلثي ف ق ينمي للريل ل  لل اهسذزولمل 13 غن البسفذ

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  8 غن البسفذ

 ٪ هع ن هني80ملس  و ف ق ينمس  ن هسل   4 البسفذ

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 8 غن البسفذ

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   6 البسفذ

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 8 غن البسفذ

 اثين نرب انمل   ا ي سسسلف ق ينمس   1 ه ب هذ

 ٪60ف ق ينمس    ا ي ن هسل  هع ها،ة صلريذ خاهلذ ب مريذ  1 ه ب هذ

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 1 ه ب هذ

 3-ملكمني  -  ا ي )ف ق ينمي ب  سل اثلثي(  -2 5-  ا ي هسثسل  -2 5 17 غن البسفذ

٪ هييع نعيسييامل 85لخغ مييس م  س لسييي ملسيي  لمل   فثيياالمل -يحييا،  فيي ق ينمييي  1 ه ب هذ
 لخغ مس م
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 MK. IIID: اهلاون التسياري 1-1-4-26الشكل 

 

 )يلف( نترة  بلسق )ابء( سلك  بلسق
 )جسم( هماهن هل لريذ لسثريست للريطانذ )،لل( هماهن قا و يذ هل لريذ
 )ملاء(  قا لسمهسل إزللذ للريطانذ )ولو( حاهل إبرة للسم سل

 )زل ( ذ لع جر إبرة  م سل ذلمل هفاصل )حاء( للغالف لرا جي لري   لهلاو 
 )ايء( بطانذ ،لخلسذ )ناف( صفسحذ لحس از حلقسذ
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 اختبار اهلاون التسياري :2-االختبار واو 26-4-2
 هق هذ 26-4-2-1

مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق ة لنف ا  ها،ة ها. ويسم إشبال هف ِنر   لخا،ة  وملي ه ال ضذ   حسز هغلق  ي 
وملي  لخيا،ة لخسف يرة لخبسا ييذ.  -ب لسطذ هقشوف ه  للصلا. ويقاس ل   ل، لهلاو  وحتما للق ة ن مريذ هئ يذ ه  هكافئ محيل للريكرييك 

 . 1-20ه  لل كل  12م،لل لل ل ،   لخربع وميك  لسسيف لم لالخسريا  لإلجابذ ضلى لل
 لةهاز ولخ ل، 26-4-2-2
 لهلاو  26-4-2-2-1

نييي . وملييي  يسييط لين لل يييكل ويسكييي   للس  ييييف   0,25   248,50صيي ع لهلييياو  هييي  فيي الذ لل سكيييل نيييروم وزنيي  ي 
ل      ه  هق هس  إىل ه،خر    ه  حاهل لخقشوف وغرفذ للسف ن  وه فيش اسيالك   صيسل لخف ير. ويببيا، لهلياو   سغين ي  ياء لالسيسبتال 

غ ه   10,00بسذ لخمسيف هذ ملي ي،،  إىل   اقص لال   ل، هع  ف ن شح ذ هبس ذ. ولل ح ذ لخرج مما  ) سمع غرفذ للسف ن بصفذ خاصذ( 
(. ويمييسباا ضيي  لهليياو  لخمييسبتل هبيياو  ج ييي  ض يي ها يصييريح هس سييط للطاقييذ لخ طلقييذ   7-2-2-4-26محييل للريكريييك )لنظيير للفقييرة 

مما لييييذ   لخا ييييذ هيييي  للطاقييييذ لخس سييييطذ لخس ليييي ة   للسف يييينلمل للب ييييرة لاوىل )  ، جييييامل حييييرل ة  90للسف يييينلمل للب ييييرة لاخيييينة يقييييل هيييي  
 وابسسيف لم هقشوف   حالذ جس ة(.

 للري  ول للسمسا   26-4-2-2-2
ق لهلييياو  ب لسيييطذ يذ ع ف الذييييذ هرنرييييذ ضليييى حمييي   يفقيييي هثرييييت ضليييى حمتيييل نيييرايمل. ويصيييريح ب ييي ول لهلييياو  ي  بليييَّ

 يسصف ابرصا ص للر سمسذ للسالسذ: ب  واًل  مسا ايً  1-2-4-26 مسا ايً بربط  قل ف الذ  حتس . وميثل لل كل 
 اثنسذ 3,47    رتة للسشبشبف (ي )
 ن   479   وز  للكسلذ لخسشبشبذ (ب )
 م 2,99  لخمافذ بني حم   لل و ل  وحم   لهلاو  )ر( 
و مسيف م لقساس لال   ل، ه زلقذ هرنريذ ضلى للقطاع لخ  نر و زلح ب لسطذ ذ لع جانريسذ هسصلذ ابهلاو . ولخقسياس  

 يس اسا هع لل غل لخريشول. مبا جسا "ي"(  حست "ي" ملي زلويذ ل   ل، للري  ول  ي  - 1ى للقطاع يس اسا هع )لخرس م ضل
 لخقشوف 26-4-2-2-3

هييم( السييسسفاء  162هييم وللطيي ل  127خقيشوف ضريييا ة ضيي  يسييط لنذ ف الذيييذ. ويييسم ضتلسيياً  بي يل لاببييا، )للقطيير ل 
 لل روط للسالسذ:

 هم؛ 0,1ي   ك   للف  ة بني لخقشوف  ض  ها يك   ج ي لً وهريسس    لهلاو   يقل ه   )ي(
 ن .  0,01   16,00ي   ك   نسلذ لخقشوف  ض  ها يك   ج ي لً   )ب(

هييم. وض يي   0,25وي ريغيي  غسيين ي  هقييشوف هسننييل ض يي ها  س يياوز للف يي ة لخ جيي ،ة بس يي  وبييني هريسسيي    لهليياو   
نييم   للميياضذ. ولسييسيف لم وضيياء هييريط  مبييا،ة هاصييذ للصيي هامل  بييل هيي    200و 100للسف يين  يطلييق لخقييشوف ضييا،ة بمييرضذ  ييرتلوح بييني 

 لختك  وقف لخقشوف ،و  ي  يسبرا للسلف.
 يوضسذ للبس امل 26-4-2-2-4

غ وهليا فسحيامل  بريئيذ  16   لخسريا  للم ل ل   مسيف م الحس لء ضس امل لالخسرييا  قي ل ير زجاجسيذ صيغنة وزهنيا ض 
غنمليا(   يوضسيذ ضس يامل  يو للب س سيذ  يو لحلريسريسيذ يو (. و  اليع لخي ل، لاخير  )للصيلريذ3-2-4-26وجت يف الحس لء لخف ر )لنظر لل يكل 
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ومليييشل  ي طرييييق هييثاًل  ضليييى شيييح امل محيييل  غيييم 2هيييم ووزهنيييا حيي ليل  0,03هيييم وهصيي  ضذ هييي   قيييا ق قصييي يريذ مسكهييا  20يسييط لنسذ قطرمليييا 
 للريكريك.

 لل ضاهامل 26-4-2-2-5
  ةبيل لل يح ذ 2-2-4-26مسيف م ،ضاهذ حلقسذ هي  لاسيالك للف الذييذ هليا  ال يذ ي جيل  هريس يذ   لل يكل   

 هسترنزة   ه سصف غرفذ للسف ن )للسقلسل ه  آتنل لهلاو (.
 لخف ِنرلمل 26-4-2-2-6

غ هي   لبيع نيرتلمل مخاسيي ي يثريسي ل  ضليى لل حي   0,6خف ِنرلمل ملي هف ِنرلمل قساسسذ يو وبسذ ه ح نذ مبق ل  ل 
 . 1لخريني   للسشيسل 

 )لخا،ة لخرجبسذ( محل للريكريك 26-4-2-2-7
يني  يكيي   جمففياً ض يي  ، جيذ حييرل ة  نتيا  هييم  0,5كي   محيل للريكريييك نقسياً همييح قاً ويقيل قطير حريسريا يي  ضي  ي 

100 º.س  وحيف"   قا و ة هم و،ة  حكام 
 إجرلء لالخسريا  26-4-2-3
 إض ل، لل ح ذ 26-4-2-3-1
هييم وي جيي    يحيي  طرفسهييا جت يييف  1   20يسييط لنسذ قطرملييا  ختسييع لخيي ل، للصييلريذ لخ جمييذ وملييي   شييكل نسييل 26-4-2-3-1-1

ر. وي ريغييي ي  يكيي   وز  نييل نسلييذ  12هييم  وضتقيي   0,2   7,3حميي    )قطييرل  غ. واضيي ل، لل ييح ذ   0,1   10,0هييم( السييسسباب لخف ييِن
غ  قريرييياً. وي الييع لخف يير   هريسسيي  ويصضييغط طييرف للغييالف للرقييا قي حيي ل  يس  2هييم ونسلسهييا  0,03 غلييف للكسلييذ برقييا ق قصيي يريذ مسكهييا 

 (.3-2-4-26لخف ِنر )لنظر لل كل 
 بريييييييييأ لخيييييييي ل،  خييييييييالف للميييييييي ل ل  بكثافييييييييذ طريسبسييييييييذ   يغلفييييييييذ هيييييييي  للرقييييييييا ق للقصيييييييي يريذ  ويريليييييييي  وز  نييييييييل  26-4-2-3-1-2

ر ضليييى ضتيييق  0,1   10,0 لخسريا ييييذ شيييح ذ ر )لنظييير هيييم  12غ. وي اليييع لخف يييِن  قريريييياً   لخيييا،ة. ويصليييف طيييرف للغيييالف حييي ل  يس لخف يييِن
 (.3-2-4-26 لل كل

غ هييي  لخيييا،ة لخيييرل، لخسريا مليييا   قيييا و ة زجاجسيييذ صيييغنة.  0,1   10,0ابل ميييريذ للمييي ل ل    اليييع شيييح ذ وزهنيييا  26-4-2-3-1-3
 صمييسيف م أب  حيال هيي  لاحي لل هيي ل،  ال وي اليع لخف ير   هريسسيي . وإذل ليزم لاهيير ميكي  لسيسيف لم يسييالك هب نسيذ لسثريسسيي    هكاني  )ولكي 

 قابلذ لالحرتلق(.
غ  بكثافذ طريسبسذ    يغلفذ  قا قسذ. وي الع  0,1   10,0يسم ييضاً إض ل، شح امل ه  محل للريكريك وزهنا  26-4-2-3-1-4

 هم  قريرياً   محل للريكريك. ويلف طرف للغالف ح ل  يس لخف ِنر. 12لخف ِنر ضلى ضتق 
 لالخسريا  للس رييب 26-4-2-3-2
(  حبسييت  5-2-2-4-26 كييري  لل ييح ذ  وملييي ه اليي ضذ   حاهييل لل ييح امل    غرفييذ للسف يين )لنظيير للفقييرة   26-4-2-3-2-1

 (. 3-2-4-26يك    يس لخف ِنر هالهماً للمطح لرلفي للغرفذ )لنظر لل كل  
    ييست يييسم   ييحسم لخقييشوف ب ييحم  زلسييق ذ  ن ضسييذ اثبسييذ  وي الييع ويضييغط   هريسسيي    لهليياو . وجت رييياً ا 26-4-2-3-2-2
لخقشوف  يسم للسحقق ه  ه الع لخقشوف ابل ميريذ خريسيت لهلياو  وييسم  مي سل  يو لل سا ج  بمريا إهكانسذ ح وث  غن   شكل لهلاو   

 ملشل لخ الع.
( ليييساله  لليييش لع لخسحييييرك حبسيييت ميكييي  قسيييياس ل  ييي ل، للري ييي ول. وببيييي  2-2-2-4-26  اليييع لخ زلقيييذ )لنظييير لل ييييكل  26-4-2-3-2-3

   ي  لل قطذ لل   ريقى ض  ملا لخ زلقذ ضلى للقطاع لخ  نر   هنايذ للسأ جح.(D)  يم ل لحنرلف للري  ول للسف ن
  ا بب  ذلك   ظسف لخقشوف وللس  يف بب ايذ. 26-4-2-3-2-4

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

312 

 إجرلء لالخسريا  26-4-2-4
جتيير  يواًل ي ببييذ  ف يينلمل ابسييسيف لم محييل للريكريييك. وحيمييا هس سييط لالحنرلفييامل لا ببييذ لليي  يييسم لحلصيي ل  26-4-2-4-1

  ب حيي ة قيي ة لالنف ييا  للسحكتسييذ لخبستيي ة   هقسيياس للقطيياع للييش  يقيياس ضلسيي  ل  يي ل، 100ضلسهييا. وي ريغييي ي  يريليي  ملييشل لخس سييط حيي ليل 
مليي هس سيط لالحنرلفيامل  0Dمليشل لحلاليذ   كي   للقستيذ  و  للسف نلمل لا ببذ ض  وح ة ولحي ة يزي  للسرياي    نسا ج  يال للري  ول. وي ريغي

مليي  0Dلا ببذ لخقسمذ. وإذل زل، للسرياي     إح   لل سا ج  ض  لخس سط أبنثير هي  وحي ة ولحي ة  فيإ  مليشل لل سس يذ هتتيل و كي   للقستيذ 
 هس سط لل سا ج للثالث لاخر .

 جذ حرل ة للغرفذ. صم ل ،   26-4-2-4-2
يقييل ضيي ، للسف يينلمل ضيي   ال ييذ  و كيي    ال ببيي  ذلييك  كيير  خطيي لمل لالخسريييا  ابخييا،ة لخييرل، لخسريا ملييا  حبسييت 26-4-2-4-3

  وملكيشل. وقي ة لالنف ييا  لخقابليذ  حممي بذ ن مييريذ هئ ييذ هي  لل سس ييذ ابل ميريذ حلتييل 3Dو 2Dو 1Dلالحنرلفيامل للي  يييسم لحلصي ل ضلسهيا ملييي 
 للريكريك  حتما ب لسطذ لخبا،لذ للسالسذ:

 0D/kD x 100 = kT  1 ,2 ,3 ... ,حست=  k 
 ابلم ل ل لل  يسم  ف نملا   ق ل ير زجاجسذ صغنة  ب لسطذ لخبا،لذ للسالسذ: يسبلق فستايو   
 0D/kD x 200 = kT  1 ,2 ,3 ... ,حست=  k 

لخس سطذ. ولل سس ذ  هقربذ إىل يقرب ض ، صحسح   متى "ق ة لالنف يا    لهلياو   kTبب  ذلك حتما قستذ  26-4-2-4-4
 للسمسا  ".
 ير  سي   سلميلذ ولحي ة هي  ي ببيذ  ال ض  ها يسبيني لخسرييا  ضي ة هي ل، ضليى للسي ليل خيالل نصيف يي م ولحي   :مالحظة

  ف نلمل حبتل للريكريك   نصف للس م.
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 26-4-2-5
... وقستييذ قيي ة لالنف ييا    لهليياو  للسمييسا    3Tو 2Tو 1T بييرا نسس ييذ لالخسريييا  ابلسفصييسل  ضطيياء لل سييا ج  26-4-2-5-1

 و، جذ حرل ة للغرفذ.
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 26-4-2-5-2

 ينثر؛ يو 7قسم ق ة لالنف ا    لهلاو  للسمسا    :"غن البسفذ"
 ؛1ولك ها ينثر ه   7قسم ق ة لالنف ا    لهلاو  للسمسا    قل ض   : "البسفذ"

 يقل. يو 1قسم ق ة لالنف ا    لهلاو  للسمسا    : "ال"
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 يهثلذ لل سا ج 26-4-2-6

 املادة  النفجار يف اهلاون التسياريقيمة قوة ا النتيجة 

 آزو   ا ي ييم ب  سل نرتيل -‘2 2 13 غن البسفذ

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 16 غن البسفذ

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  7 غن البسفذ

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 16 غن البسفذ

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   8 غن البسفذ

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 7 غن البسفذ

 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 5 البسفذ
 ه ثا  - ٪ هع اب ل55ه ثسل   -ملس  و ف ق ينمس  اب ل  3 البسفذ

٪ 36٪ هيييياء و19٪   خمليييي ط هييييع 36محييييل فيييي ق ينمييييي خلسييييك   27 غن البسفذ
 ينمس  لهلس  وجني  هع ها،ة للسثريست٪ ف ق 6محل لرلسك و

 ٪   بس ا 54ملس  و ف ق ينمس  بس انسل   2 البسفذ

 محل للريكريك 100 

  ال ي نرتوط ل ي  95 

  هل 1 
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 : اختبار اهلاون التسياري 1-2-4-26الشكل 

 

 هقساس ه  َّر )ابء( هم  2 905لخمافذ بني ل   ي   )يلف(
  قل )،لل( 30ºزلويذ للسأ جح  )جسم(
 لخقشوف )ولو( لهلاو  )ملاء(

 ذ لع هسأ جحذ )حاء( ملسكل )زل (
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 : اهلاون )الرسم العلوي( وحامل الشحنة )الرسم السفلي( 2-2-4-26الشكل 

 

 لخف ِنر )ابء( إىل لخ بل )يلف(
 حاهل لل ح ذ )،لل( هم  20شح ذ قطرملا  )جسم(
 لخقشوف )ولو( للسف نغرفذ  )ملاء(

    سم هكعَّ حلاهل لل ح ذ )زل (
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 حالة املواد األخرى خالث السوائل   الشحنة يف حالة السوائل )الرسم العلوي( ويف  :3-2-4-26الشكل 
 )الرسم السفلي( 

 
 غ ه  لخا،ة 10هم وحتس   ضلى  20شح ذ قطرملا  )ابء( فسحذ للسبريئذ )يلف(
 غ  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل 0,6هف ِنر هك   ه   )،لل( غ( 16زجاجسذ صغنة )قا و ة  )جسم(
 غ 2غالف  قا قي وزن   )ولو( هريست لخف ِنر )ملاء(

 غ  لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل 0,6هف ِنر هك   ه   )حاء( غ ه  لخا،ة 10هم وحتس   ضلى  20شح ذ قطرملا  )زل (
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 BAMاختبار  راوزل  :3-االختبار واو 26-4-3

 هق هذ 26-4-3-1
مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق ة لنف ا  ها،ة ها. ويسم إشبال هف ِنر   لخا،ة  وملي ه الي ضذ   حسيز هغليق ي 

غ هيي   10 ضريييا ة ضيي  جت يييف   نسلييذ هيي  للرصيياأل. ويصبييعَّ ضيي  قيي ة لالنف ييا  ابلييزاي،ة   ح ييم للس  يييف لخ جيي ،   نسلييذ للرصيياأل لكييل
 . 1-20ه  لل كل  12لخا،ة. وميك  لسسيف لم لالخسريا  لإلجابذ ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع 

 لةهاز ولخ ل، 26-4-3-2
غ هي   لبيع نيرتلمل مخاسيي ي يثريسي ل )لنظير  0,6يسم  ف ن لخا،ة ب لسطذ هف ِنر قساسي يو ويب ه ح   مبق ل   26-4-3-2-1

 (.1للسشيسل 
هييييييم    200هبسا يييييييذ يسييييييط لنسذ لل ييييييكل ل  فاضهييييييا    (Trauzl) مييييييسيف م   لالخسريييييييا  نسييييييل هيييييي  للرصيييييياأل  ييييييرلوزل   26-4-3-2-2

(. و ص َّع نسل للرصاأل  1-3-4-26)لنظر لل كل    3سم   61هم وح ت     125هم وضتق     25هم. وللكسل هلا جت يف حم    قطرل   200 وقطرملا 
س. وييسم للسحقييق هيي  ن ضسيذ جمت ضييذ هي  نسييل للرصيياأل  400ºس و 390ºبييني  بصيا  صيياأل ليني نقييي   ق لليا ض يي  ، جييذ حيرل ة صييا  يرتلوح  

(.  3سيم غ/   0,1ه  محل للريكرييك لخسريلي   )نثافيذ للسبريئيذ    3سم   10لخصري بذ وذلك  جرلء  ال ذ  ف نلمل لخسريا يذ حبست يمسيف م   نل ه ها  
   . 3سم   300و   3سم   287 و ا ي  يريل  هس سط صا  قسم للست ، للثالث لل  يسم لحلص ل ضلسها بني 

 إجرلء لالخسريا  26-4-3-3
بسغلسفها بقطبذ ه زونذ ه  للرقا ق  3سم 10 ص كل لخ ل، للصلريذ ضلى ملسئذ شح امل لخسريا يذ لسط لنسذ ح تها  26-4-3-3-1

يريليي  قطيير جت يفهييا هييم    حييني  22,2هييم ول  فاضهييا  24,5للقصيي يريذ  وحتيي ، نسلييذ لل ييح ذ. ويريليي  للقطيير لرييا جي لل ييح امل لالخسريا يييذ 
ر. وييسم إضي ل، لل يح ذ لالخسريا ييذ   جهياز يسكي   هي  نرييناس وقاليا ه،ليف هي   12هيم وضتقي   7لخسح  هبهيا   ل ي    هيم لسسميع للتف يِن

( وهلشل للغرا  صلف ح ل للكرياس قطبذ ه  للرقا ق للقص يريذ   شكل شيري  ه حيرف 2-3-4-26جزيي  وملسكل  ثريست وقاض ة )لل كل 
كرياس هع غالف  لخص  ع ه  للرقا ق للقص يريذ إىل للقالا حىت لخص  هم. وبب  ذلك يسم إ،خال لل 55هم( وضرالها    0,01)مسكها ح ليل  

لرلفي للقاض ة. ويثريت للقالا ب لسطذ لهلسكل  ويصمحا للكرياس بريطء ه  ينري بذ للرقا ق للقص يريذ بب  الغط  بق ة حن  للقاض ة. ويثقا 
. وهيي  جانييا ملسكييل للسثريسييت  ي الييع لخف يير لخبسييا   للييش  قيياع ينري بييذ للرقييا ق للقصيي يريذ بب ايييذ   هرنييزل ابسييسيف لم قضييسا خ يييب  فسييع

غ ه   لبع نرتلمل مخاسي ي يثريس ل   للقاض ة ني  محا يسالك لخف ر ه  خالل للفسحذ لخ جي ،ة   هميتا  للضيريط  0,6حيس   ضلى 
هم ض  للقاض ة. و بريأ لخا،ة لخيرل،  12,0همافذ لخل لا إىل ي  يلت  لخف ِنر لخمتا . ويصضريط لخمتا  لخل لا ضلى حن   بل لخف ِنر يعز 

لخسريا ملييا   ينري بييذ للرقييا ق للقصيي يريذ هييع الييغطها الييغطاً خفسفيياً ب لسييطذ قضييسا خ يييب. ويثيي  للطييرف لل ييا ئ هيي  للرقييا ق للقصيي يريذ إىل 
رر هيي  للقالييا بب ايييذ شييح  ذ لالخسريييا  لخبيي ة لييشلك لليي لخل ويضييغط للكرييياس إىل ،لخييل للقالييا حييىت للطيي ق. وببيي  سييحا للكرييياس  ختييص

 ولخ ال ضذ   ينري بذ للرقا ق للقص يريذ  هع لخف ر لخ ال ع ب لخل .
ختسيييع لخييي ل، للميييا لذ   يسيييط لانمل زجاجسيييذ  قسقيييذ لةييي  ل  هس ييياهبذ لل يييكل وذلمل سيييبذ  سيييسح لسيييسسباب ضس يييذ  26-4-3-3-2

ر  ض يي ها ي الييع ض يي  ضتييق قيي  ل  3سييم 10ح تهييا  ر   هييم ،لخيي  12وح ييم لخف ييِن ل للمييا ل. ويكيي   ض ييق لل ضيياء بطيي ل يسييسح إبقيياء لخف ييِن
ه الع هرنز . وبب  حت ي  نسلذ للبس ذ    الع بب ايذ لل ح ذ ه الع لالخسريا    جت يف نسلذ للرصاأل حىت للقاع. وحتف" نسل للرصاأل   

س. 20ºس و10ºإ،خيال لل يح ذ هرياشيرة  بييني غرفيذ ييسم اليريط ، جيذ حرل هتيا حبسيت  يرتلوح ، جيذ لحليرل ة  لخقسميذ ض ي  ضتيق للس  ييف قرييل 
وي  يياء إجييرلء لالخسريييا    ييا ي   كيي   نسلييذ للرصيياأل همييس  ة إىل قاضيي ة همييس يذ هصييتسذ هيي  للفيي الذ ه اليي ضذ ضلييى لا ا. ويصميي  لحلسييز 

. 3سمغ/  53,1لثقل لل  ضي  ضس اً   للم سسترت لخربع ونثافس  حما ل  144لخسريقي   للس  يف برهل ن ل  ز  جاف مير  ه  خالل غرابل ب   
 ن   ويزلل للرهل للزل   ه  للمطح لاضلى.  2وبب  ذلك  طرق نسلذ للرصاأل ض   جانريها  الث هرلمل مبطرقذ وزهنا 

يسم إشبال لخف ِنر و فرغ للكسلذ ه  ييذ فضالمل. ويقاس ح م للس  يف بب   ي ،ل ابسيسيف لم لخياء  وحيميا  26-4-3-3-3
 يلي: نتا  غ ه  لخا،ة وذلك 10للست ، للش   مريري  ضس ذ وزهنا 
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10   
 61 -(  3ح م للس  يف بب    ،ل )سم

 نسلذ للبس ذ )غ(

ر  لالخسريا  ضا،ة هر ني  26-4-3-3-4  و مسيف م   للسقسسم يضلى قستذ للست ،. ص
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 26-4-3-4
غ هي  لخيا،ة. وض ي  قي ة  10يبعَّ ض  ق ة لالنف ا  ابلزاي،ة   ح م للس  يف لخ جي ،   نسليذ للرصياأل لكيل  26-4-3-4-1

 إشبال هبس ذ  زي  ق ة لالنف ا  هع للزاي،ة   ح م للس  يف.
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 26-4-3-4-2

 غ ه  وز  للبس ذ. 10ينثر لكل  يو 3سم 25للزاي،ة   ح م للس  يف  : "غن البسفذ"
لكيل  3سيم 10 مياو    يو   لك هيا  زيي  ضليى 3سيم 25للزاي،ة   ح يم للس  ييف  قيل ضي   : "البسفذ"

 غ ه  وز  للبس ذ. 10
 غ ه  وز  للبس ذ. 10لكل  3سم 10للزاي،ة   ح م للس  يف  قل ض   : "ه ب هذ"
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 يهثلذ لل سا ج 26-4-3-5

 النتيجة 

 الزايدة يف حجم التجويف 
 غ(  3/10سم)

كتلة العينة  
 املادة  )غ( 

 آزو   ا ي نرب انهس   9 ه ب هذ

26 غن البسفذ
 آزو   ا ي )ييم ب  نونرتيل( -‘2 2  )ي(

50 غن البسفذ
   ا ي سلف ملس  لزي  -1 3-ب زي    )ي(

11 البسفذ
 ٪ هع زيت هب ين70  ا ي سلف ملس  لزي    -1 3-ب زي    )ي(

 ب زي  سلف ملس  لزي  8,4 8 ه ب هذ

32 غن البسفذ
 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 9,1 )ي(

28 غن البسفذ
 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  7,2 )ي(

42 غن البسفذ
 ٪86 س يياوز  ال نليي  و فيي ق ينمييي ب زويييك  ب مييريذ  -3محييل  7,1 )ي(

 نل  و ب زويك  -3هع محل 

 ٪ هع ن هني84,1ملس  و ف ق ينمس  ن هسل   9,3 10 البسفذ

50 غن البسفذ
 ف ق ينمس  )ينمس لمل( سسكل ملكمان   6,4 )ي(

31 غن البسفذ
 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 8,0 )ي(

21 البسفذ
 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   8,0 )ي(

28 غن البسفذ
 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 7,2 )ي(

5 ه ب هذ
 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي سسسل 7,3 )ي(

12 البسفذ
 ف ق ينمس    ا ي ن هسل 6,9 )ي(

78 غن البسفذ
 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي ييم بروبسل 7,8 )ي(

11 البسفذ
 ف ق ينمس    ا ي ل  ويل 8,0 )ي(

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي هنسسسل 7,4 11 البسفذ

5 ه ب هذ
٪  لنس يا  اثبيت 42ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي هنيمسسل   7,8 )ي(

   لخاء

147 غن البسفذ
   ا ي نرتوس ب سا هسثسلني  رتلهني -       )ي(

7 ه ب هذ
٪ هييا،ة 17٪ هييع 80  يا ي نرتوسيي ب سا هسثسلييني  رتلهيني   -      10,2 )ب(

 ٪ زيت هب ين3صلريذ غن ضض يذ و

   ا ي ف ق ينمي محل ييم فثالسك 8,7 144 غن البسفذ

 نرتوس فس  ل -4 7,3 11 ه ب هذ

 محل للري  يك  صفر 

 فثاالمل   ا ي هسثسل  5 
 هاء  6 

هييييم  58,6ونريميييي لذ  ف يييين يقيييي   قلييييسالً هلييييا ينري بييييذ حناسييييسذ قطرملييييا لرييييا جي  3سييييم  11حتيييي ، ابسييييسيف لم شييييح امل لخسريييييا  ح تهييييا  )ي( 
غ  0,5غ نرتيييييل و 0,2٪  يييع و10غ هييي   لبييييع نيييرتلمل مخاسييييي ي يثريسييي ل هييييع  0,5هيييم  وهلييييا قييياع همييييطح حيسييي   ضلييييى  45 وط هليييا

 اب . 400ض   الغط  ف خس امل للز ريق ن ح ذ  ف نيذ  ومجسبها هضغ طذ
 غ  ونسس ذ "غن البسفذ". 3/10سم 123ب ء لاشبال بثال ذ  ف نلمل يبطي زاي،ة   ح م للس  يف ق  ملا  )ب( 
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 BAM: اختبار  راوزل 1-3-4-26الشكل 

 

 ح  ة ه  للرهل لةاف )ابء( يسالك لخف ِنر )يلف(
 ضس ذ لالخسريا  )،لل( هف ِنر هبسا   يو ويب )جسم(
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 مم(  2,22مم، واالر فاع   6,42، والقطر 3سم 10جهاز لصنع الشحنات )احلجم  :2-3-4-26الشكل 
 BAMالختبار  راوزل 

 
 )يلف( لةزء للطر  ه  للكريناس اض ل، ينري بذ للرقا ق للقص يريذ )ابء( نرياس
 )جسم( ضس ذ لالخسريا  )،لل( هف ِنر  
هييم وط ليي   1هييم وشييق ضراليي   3,5همييتا  هل لييا للضييريط ) قييا حميي    قطييرل  )ولو( قاض ة

 هم( 100
 )ملاء(

 )حاء( إطا  للسثريست
 )زل ( همتا  )ناف( همتا  هل لا خم َّ 

 )ايء( قالا )الم(  قا ق قص يريذ
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 اختبار  راوزل املعدَّل :4-االختبار واو 26-4-4
 هق هذ 26-4-4-1

مسيف م ملشل لالخسريا  لقساس ق ة لنف ا  ها،ة ها. ويسم إشبال هف ِنر   لخا،ة  وملي ه الي ضذ   حسيز هغليق ي 
 ضريا ة ض  جت يف   نسلذ ه  للرصاأل. ويصبع ض  للق ة للسف نيذ ابلزاي،ة لخس سطذ   ح م للس  يف لخ ج ،   نسلذ للرصاأل ض  للقستذ

 12،ة خاهلذ هلا لر لأل للفسزاي سذ نفمها. وميك  لسسيف لم لالخسريا  للير، ضليى للمي،لل للي ل ،   لخربيع لل  يسم لحلص ل ضلسها ابسسيف لم ها
 . 1-20ه  لل كل 

 لةهاز ولخ ل، 26-4-4-2
هييم وهبييا    70  هييم وط هلييا   1      50للريثييق قطرملييا   يو   صيي َّع نسلييذ للرصيياأل هيي  قضييريا  هصيي  ضذ هيي  للرصيياأل ابلصييا    

فيير للس  يييف مبثقيياب ليي  طييرف همييطح خ ييع لنثقيياب نسلييذ  1-4-4-26مليي  هرييينيَّ   لل ييكل   نتييا   هييم    57,2هييم وط ليي     25,4جت يييف قطييرل   . وحيص
ر هبسيا     (. ولجملت ضيذ يليف  ميسيف م للمي ل ل  1)مببياين للي الايمل لخسحي ة( )لنظير للسيشيسل    8  قيم للرصاأل. ونريم لذ للسف ن لخميسيف هذ مليي هف يِن

(. وقا و ة للبس ذ لخمسيف هذ   لجملت ضذ يلف مليي قيا و ة جتا ييذ  2-4-4-26ولخباجني    حني  مسيف م لجملت ضذ ابء للت ل، للصلريذ )لنظر لل كل  
  24,9هيل وقطرمليا لريا جي    16هم. وقا و ة للبس ذ لخمسيف هذ   لجملت ضذ ابء مليي قيا و ة جتا ييذ سيبسها    21هلسلرتلً )هل( وقطرملا لرا جي    12سبسها  

لخيي  ،ة هييع للقيي ل ير. ولانري بييذ للزجاجسييذ لخمييسيف هذ لسثريسييت نريميي لذ للسف يين    هييم. وللميي ل،لمل لخصيي  ضذ هيي  للرييي لسثسلني ملييي للميي ل،لمل لخبسا يييذ  
هييم. ولانري بييذ هثريسييذ    75هييم وط هلييا    10لجملتيي ضسني يلييف وابء ملييي ينري بييذ لسييس ريامل هصيي  ضذ هيي  زجييار للري  وسييسلسكامل. وللقطيير لرييا جي لألنري بييذ  

"  Oلخصيي  ضذ هيي  للرييي لسثسلني. و مييسيف م حلقسييا  هيي  لخطيياط ضلييى شييكل لحلييرف " هييم هثقيي ب   هرنييز للميي ل،ة    10 حكييام ويهييا     قييا قطييرل  
 هم( ل الع للقا و ة   هرنز للس  يف   نسلذ للرصاأل   لجملت ضذ يلف.   2,5هم وقطر هقطبهتا للبرالي    16,5)قطر ا لل لخلي  

 إجرلء لالخسريا  26-4-4-3
غ   قا و ة للبس ذ لل   رنَّا ضلى لل ح  لخطل ب و  الع   نسلذ للرصياأل. و  اليع نسليذ  6 الع ضس ذ وزهنا   

ر للكريمي لذ.  للرصاأل ضلى سطح صلا   ه طقذ حمتسذ  و  الع نريم لذ للسف ن بكاهلها ،لخل لةهياز  وض ي ها ييسم إخيالء لخ طقيذ  ف يَّ
هييل قريييل لالخسريييا  وببيي ل. وجتيير   ييالث لخسريييا لمل ضلييى لخييا،ة  0,2يقييرب  ويقيياس ح ييم للس  يييف   نسلييذ للرصيياأل ب قييذ ب لسييطذ لخيياء إىل

 وضلى لخا،ة لخرجبسذ لراهلذ ابسسيف لم لجملت ضذ نفمها.
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 26-4-4-4
سليذ للرصيياأل ضي  ح ييم يبيعَّ ضي  قيي ة لالنف يا  لبس ييذ لالخسرييا  ابليزاي،ة لخس سييطذ حل يم للس  يييف لخ جي ،   ن 26-4-4-4-1

 للس  يف   لخا،ة لخرجبسذ لراهلذ.
 يلي: نتا  وهباين لالخسريا  ملي 26-4-4-4-2

  .3سم 12  زي  ضلى  يو للزاي،ة لخس سطذ للصافسذ   ح م جت يف للكسلذ  ماو   : "غن البسفذ"
  .3سم 3 و زي  ضلى 3سم 12للزاي،ة لخس سطذ للصافسذ   ح م جت يف للكسلذ  قل ض   : "البسفذ"
 يقل. يو 3سم 3للزاي،ة لخس سطذ للصافسذ   ح م جت يف للكسلذ  ماو   : "ه ب هذ"
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 يهثلذ لل سا ج 26-4-4-5

 النتيجة 
الزايدة الصافية املتوسطة يف حجم  

 املادة  ( 3سمالتجويف )

 آزو   ا ي )ييم ب  نونرتيل( -‘2 2 18 غن البسفذ

 هسثسل ب  نونرتيل( -2آزو   ا ي ) -‘2 2 14 غن البسفذ

 ٪ هع هاء72ملس  و ف ق ينمس  ب  سل اثلثي   7 البسفذ

 ٪   حمل ل75ف ق ينمي خالمل ب  سل اثلثي   25 غن البسفذ

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 19 غن البسفذ

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  10 البسفذ

 ٪ هع ن هني85ملس  و ف ق ينمس  ن هسل   5 البسفذ

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 16 غن البسفذ

 ف ق ينمس    ا ي ب  سل اثلثي 12 غن البسفذ

23 غن البسفذ
 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي ب  سل اثن   )ي(

45 غن البسفذ
 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي ييم بروبسل )ي(

 3-  ا ي )ف ق ينمي ب  سل اثلثي( ملكمني   -2 5-  ا ي هسثسل    -2 5 31 غن البسفذ

   ا ي )ف ق ينمي ب زويل( ملكما  -2 5-  ا ي هسثسل  -2 5 9 البسفذ

32 غن البسفذ
 بروبسل- -ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي )ي(

 التجويف ابست دام مواد مرجعية خاملة يف اجملموعة ألفالزايدة يف حجم 
 مل لء 6 
 فثاالمل   ا ي هسثسل 10 
 نح ل هب ين 10,5 
 ٪ فثالث   ا ي هسثسل40٪ نرب انمل نلمس م و60ض س ذ هك نذ ه   8 
 هاء 10 

 الزايدة يف حجم التجويف ابست دام مواد مرجعية خاملة يف اجملموعة ابء
 مل لء 5,5 
 محل للري زويك 7 
 نرب انمل نالمس م )همح ق( 5 
 طفلذ للكاولني 6 

 يجريت للس ربذ   ، جذ حرل ة للغرفذ. )ي(

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

324 

 : اختبار  راوزل املعدَّل 1-4-4-26الشكل 
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 : اجملموعتان ألف وابء 2-4-4-26الشكل 

 
هيييييييييل  16هيييييييييل للت ت ضيييييييييذ يليييييييييف و 12قيييييييييا و ة زجاجسيييييييييذ ) )ابء( ينري بذ زجاجسذ )يلف(

 للت ت ضذ ابء(
 نسلذ هص  ضذ ه  للرصاأل )،لل( " )لجملت ضذ يلف فقط(Oحلقذ ضلى شكل حرف" )جسم(
   س ل،ة )ملاء(
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  27القسم 
 جمموعة االختبارات زاي

 مقدمة 27-1
  ضري هتييا  هييا لخسريييا ي  وهبيياين  سبلييق بسح ييي  أت يين لنف ييا  حييرل   خييا،ة سييألف جمت ضييذ لالخسريييا لمل زل  هيي   27-1-1

ابل مييريذ للتيي ل، لليي  يظهيير هلييا أت يين ض سييف    إال   جيي  حاجييذ اجييرلء لالخسريييا  وال .1-20هيي  لل ييكل  10حمييريتا مليي  هطليي ب   لخربييع 
 )جمت ضذ لالخسريا لمل ملاء(.لالخسريا لمل لل    ط   ضلى للسميفني   حسز هغلق   ظروف حم ،ة 

 طرق االختبار 27-2
( إىل نسيا ج 1-20هي  لل يكل  10 مس   لاجابذ ضلى للم،لل "ملل ه  لختكي  ي    ف ير   ضري هتيا " )لخربيع  27-2-1

 . 1-27لخسريا  ولح  ه  لالخسريا ي  لل ل ،ي    لة ول 
 طرق االختبار جملموعة االختبارات زاي   :1-27اجلدول 

 رمز االختبار  االختبار  اسم القسم 

 1-زل  )ي(لخسريا  لالنف ا  لحلرل     للبري ة 27-4-1

 2-زل  لخسريا  للسحلل للشليت للسما ع   للبري ة 27-4-2

 لخسريا  ه صى ب . )ي( 

حاليذ لخي ل، للصيلريذ لخريلليذ  و    حالذ مجسع لخ ل، ابسسث اء لخ ل، للصلريذ لخريلليذ ابخياء. يبسع لالخسريا ل  هسكافن  27-2-2
  .2-يول يذ ضلى نسا ج لالخسريا  زل  1-ابخاء  إذل نانت نسا ج لالخسريا ي  غن هسطابقذ  ك   ل سا ج لالخسريا  زل 

 ظروث االختبار 27-3
نييي ( ابحلاليييذ   50  ضليييى لخييي ل، لخ الييي ضذ   ضريييي لمل )ال يزيييي  وزهنيييا ضليييى ي ريغيييي ي   ييير  لخسرييييا  لجملت ضيييذ زل 27-3-1

 ولل كل لخق هذ هبتا للسص سف.
 ( قبل إجراء ه ين االختبارين.3-20ينبغي أن ورى اإلجراءات األولية )انظر القسم  27-3-2

 وصف اختبارات اجملموعة زاي 27-4
 احلراري يف العبوةاختبار االنفجار  :1-االختبار زاي 27-4-1
 هق هذ 27-4-1-1

مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  إهكاانمل ح وث لنف ا  حرل     للبري ة. وميك  لسسيف لم لالخسريا  لإلجابيذ ي 
 . 1-20ه  لل كل  10ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع 

 لةهاز ولخ ل، 27-4-1-2
نسلي  ولمل   2سيريذ )هيثاًل  ني  هي  لخيا،ة(  ولخيا،ة  ووسيسلذ  مييفني ه ا  50يليزم لسبريئيذ  مميا للبري ة )ال  ك   ينع 27-4-1-2-1

 ن (  وهب لمل لقساس ، جامل لحلرل ة.  25لكتسذ ه  لخا،ة وزهنا 
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 طريقذ لالخسريا  27-4-1-3
. و ستثيييل طريقيييذ إحييي لث للسصييي سف طرييييق لالخسرييييا  ضليييى لخييي ل، لخبرييييأة   لحلاليييذ ولل يييكل للليييشي   قييي م هبتييياي 

 كي    يال س ان  ب لسطذ هلف  ميفني نهراب ي ه ال ع ،لخل للبري ة. وي ريغيلالنف ا  لحلرل      ميفني لخا،ة أبنع ، جذ ممك ذ ه  لل
ييي،،  إىل لشييسبال لخييا،ة قريييل لاول . وقيي  حيسييار لاهيير إىل لسييسيف لم ينثيير هيي  هييا،ة ولحيي ة. وي ريغييي والييع  مبييا ، جييذ حييرل ة للمييطح هر فبييذ

للبري ة ضلى حاهل ني  ظل   والع  يسيي. ويريي ي   يغسل وسيسلذ للسمييفني و مي ل ، جيذ حيرل ة لخيا،ة ابسيسترل   وي ريغيي ي  يكي   هبي ل 
ومررن ميكيي .  هييا يسييفلها يقييل و  لفييرق   ، جييذ لحلييرل ة بييني لخييا،ة   يضلييى للبرييي ةس   للميياضذ. وي ريغييي ي  يكيي   ل60ºللسميييفني حيي ليل 

 . و ييير  لالخسرييييا  هييير نياملستصررروب أن  ت ررر  مقررردما   ررردابري احتياطيرررة مرررن أجرررل  ررردمري العبررروة مرررن ب عرررد يف حالرررة  عطرررل السررر ان
 يالح" ح وث لالنف ا . مل ها
 جهباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا  27-4-1-4
 ميي ل لخ ييامل لمل لليي   يي ل ضلييى لنف ييا  للبرييي ة ه الييع لالخسريييا  بس ييظي للبرييي ة. ولل سييا ج لليي  يييسم لحلصيي ل  27-4-1-4-1

 ضلى للبري ة ه الع لالخسريا . إال   طريق ال ضلسها
 يلي: نتا  هباين لالخسريا  ملي 27-4-1-4-2

)ابسييسث اء لةييزيي  للمييفلي   ييظي للبرييي ة لل لخلسييذ و/يو لرا جسييذ إىل ينثيير هيي   ييالث قطييع  : "نبم"
 وللبل   ه  للبري ة( يريني ي  لخا،ة ه الع للريحت ميك  ي   مريا لنف ا  ملشل للبري ة.

 يزيي  ضليى  يالث قطيع  يرييني ي  لخيا،ة ه اليع لالخسرييا  هيا ال للس يظي إىل يو ض م للس يظي  : "ال"
   ف ر   للبري ة. مل
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 يهثلذ لل سا ج 27-4-1-5

 املادة  العبوات  الشظااي عدد  النتيجة 

 )ييم ب  نونرتيل( -آزو   ا ي  -‘2 2 ن   4G  30 ،و  شظااي ال

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي لرتلً  1B1  25 30<  نبم

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي لرتلً  6HG2  30 ،و  شظااي ال

 ب  سل اثلثي إ سل ملكمان لمل -2-ف ق ينمي  لرتلً  1B1  25 5<  نبم

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي  لرتلً  6HG2  30 ،و  شظااي ال

 نرب انمل ييم بروبسل وف ق ينمي ب  سل اثلثي لرتلً  1B1  25 80<  نبم

 نرب انمل ييم بروبسل وف ق ينمي ب  سل اثلثي لرتلً  6HG2  30 20<  نبم

 ٪   حمل ل75ف ق ينمي بسفاالمل ب  سل اثلثي   لرتلً  6HG2  30 ،و  شظااي ال

 ٪ هع هاء75ف ق ينمس    ا ي ب زويل   ن   4G  25 ،و  شظااي ال

 ٪   حمل ل50ب ات    )ف ق ينمي ب  سل اثلثي( -  ا ي  -2 2 لرتلً  3H1  25 ،و  شظااي ال

 ٪   حمل ل50ب ات    )ف ق ينمي ب  سل اثلثي( -  ا ي  -2 2 لرتلً  6HG2  30 ،و  شظااي ال

 اختبار التحلل ال ايت التسارع يف العبوة :2-االختبار زاي 27-4-2
 هق هذ 27-4-2-1

مسيف م ملشل لالخسريا  لسح ي  إهكاانمل ح وث لنف ا  حرل     للبري ة. وميك  لسسيف لم لالخسريا  لإلجابيذ ي 
 . 1-20ه  لل كل  10ضلى للم،لل لل ل ،   لخربع 

 لةهاز ولخ ل، 27-4-2-2
ا ع حميريتا ةهاز لخمسيف م هلشل لالخسريا  ملي  خلسيذ لخسرييا  من ذجسيذ الخسرييا  ، جيذ حيرل ة للسحليل لليشليت للسمي ل 

 . 28  للقمم  1-مل  ه ص ف   لالخسريا  حاء ونتا 1-2-4-27مل  هريني   لل كل 
 إجرلء لالخسريا  27-4-2-3

. وميكييي  اليييريط ، جيييذ حيييرل ة خلسيييذ 28  للقميييم  1-ر  لالخسرييييا  وفقييياً للطريقيييذ لخ صييي فذ   لالخسرييييا  حييياء ييي  
س  قريرييياً ضيي  ، جييذ حييرل ة للسحلييل للييشليت للسمييا ع  إ  نانييت هبروفييذ. وخلسييذ لخسريييا  ، جييذ حييرل ة للسحلييل 10ºلالخسريييا  حبسييت  زييي  مبقيي ل  

هان هيا ولةاذبسيذ للشليت للسما ع هصتتذ حبست ميك   صريف ي  الغط حمم س يس ل  ي  اء حتلل ضس يذ لخسريا ييذ. و  اليع يغطسيذ لرلسيذ   ي
 وح ملا ملي لل   ريقسها    لك لاهان .

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 27-4-2-4
 يي فر حالييذ للبس ييذ وللبرييي ة وخلسييذ لالخسريييا  ولخ طقييذ لجمليياو ة هرياشييرة خ طقييذ لالخسريييا  هقساسيياً خيي   ض ييف  فاضييل  27-4-2-4-1

 للسحلل وللبري ة ه الع لالخسريا .
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 يلي: نتا   بَّرف هباين لالخسريا  ضلى حماب حالذ خلسذ لالخسريا  وللبري ة وح وث لنف ا   وملي 27-4-2-4-2
يالحييي" حييي وث  يييزق هلتييي س ،لخيييل خلسيييذ لالخسرييييا . وقييي  يصرفيييع للغطييياء لريييا جي ويقيييشف  : "نبم"

ويلحيق  ي ل ضلى ح وث الغط حممي س   للبتي ، للي لخلي. مبا هرتي  ضلى لاقل  خمافذ
 بري ة لخيفسعة فسس زي إىل  ال ذ يجزلء ضلى لاقل. لف ش ي  ابل

حيي ث ي   يزق    خلسيذ لالخسرييا . وقي  يصرفيع للغطياء لريا جي   ال يو حي ث  زق طفسيف  : "ال"
يصقشف خمافذ  زي  ضلى هرتي  ه  لرلسذ. وق  حي ث  زق و لف   ضري ة لالخسريا     ال  لك  

  للص  وق للكر  ين.  قق   للبري ة لل لخلسذ و زق   نح وث

 يهثلذ لل سا ج 27-4-2-5

 املادة   العبوة   النتيجة 

 ٪   حمل ل75ف ق ينمي خالمل ب  سل اثلثي    لرتلً  6HG2  20  نبم

 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي  لرتلً  6HG2  20  ال

 إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي   لرتلً  6HG2  20  ال

 ٪   حمل ل75نرب انمل ييم  بروبسل وف ق ينمي ب  سل اثلثي    لرتلً  6HG2  20  ال

 ٪   حمل ل75ف ق ينمي بسفاالمل ب  سل اثلثي    لرتلً  6HG2  20  ال

 ف ق ينمس    ا ي ب زويل  ن   4G  0,454  نبم

 3-ملكمني  -)ف ق ينمي ب  سل اثلثي(  -  ا ي  -2 5-  ا ي هسثسل  -2 5  لرتلً  6HG2  20  نبم
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 : اختبار التحلل ال ايت التسارع يف العبوة 1-2-4-27الشكل 

 
 )يلف( وضاء لالخسريا  )ابء( ضري ة لالخسريا 

 )جسم( جمر  مل لء )،لل( هروحذ
 )ملاء( سيفنا  )ولو( اثين ينمس  للكرب  

 )زل ( ملسكل )حاء( قالب
 )ايء( ينري بذ صرف هلا غطاء )ناف( ها،ة ضازلذ

 )الم( يغطسذ هبزولذ  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

333 

  28القسم 
 جمموعة االختبارات حاء

 مقدمة 28-1
و، جيذ حيرل ة  سضت  ملشل لجملت ضيذ هي  لالخسرييا لمل طيرق لخسرييا  لسح يي  ، جيذ حيرل ة للسحليل لليشليت للسميا ع  

. و برنف ، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسميا ع ضليى يهنيا يقيل ، جيذ حيرل ة ميكي  ي  حيي ث ض ي ملا حتليل هسميا ع ض ي ها للشليت للسما ع للستا ر
و بيرنف ، جيذ حيرل ة للستيا ر لليشليت للسميا ع ضليى يهنيا يقيل ، جيذ حيرل ة ميكي  ي  حيي ث ض ي ملا  يا ر هسميا ع ض ي ها  ك   لخا،ة   للبريي ة. 

لخ رتك ل  جذ حرل ة  و، جذ حرل ة للستا ر للشليت للسما ع  بسعل  هقساسني للسأ ن  شليت للسما عللو، جذ حرل ة للسحلل    للبري ة.   ك   لخا،ة 
وح م للبري ة وخصا ص لنسقال لحلرل ة للتا،ة وضري هتا. ولسمهسل  فمين لل سيا ج  فإني  ميكي  لسيسيف لم منياذر  كي   للسفاضل للغرفذ وحرنسامل 

 يلي: مما ذ للر سمسذ لس فق لحلرل ة فسها نأ لخقاوه
 ض   للمطح للفاصل  ي  للبري ة )من ذر سستس  ف(؛ )ي(

 (؛-ناهس سسمكي  -فرلنك  ،لخل لخا،ة )من ذر )ب(
 ض   للمطح للفاصل و،لخل لخا،ة )من ذر   هاس(. )ر(

هييي   4-3-5-2  للقميييم وي ريغيييي لسيييسيف لم نسييياب هرجبيييي ابل ميييريذ الشيييرتلطامل اليييريط ، جيييذ لحليييرل ة للييي ل ،ة  
 للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ.

 . N.N. Semenov, Z. Physik, 48, 1928, 571 املراجع:

 D.A. Frank-Kamenetskii, Zhur. Fiz. Khim., 13, 1939, 738. 

 P.H. Thomas, Trans. Faraday Soc., 54, 1958, 60 . 

 طرق االختبار 28-2
إذل   ها  بسح ي  يو سضت  جمت ضذ لالخسريا لمل حاء لخسريا لمل وهباين  سبلق ابلثريامل )لالسسقرل ( لحلرل   للت ل،   28-2-1

 .يو ها،ة همريريذ للستا ر ي طريق ضلسها  بريف ها،ة ذل سذ للسفاضل ها نانت ها،ة
إذل   هيا خا جسيذ اثبسيذ وهالحظيذي ط   نل لخسريا  ه  لخسريا لمل مليشل لجملت ضيذ ضليى للسيفيزي  ض ي  ، جيذ حيرل ة  28-2-2

ختزي    ظروف قريريذ هي  للظيروف لا،اياب سيذ )للكظتسيذ( وقسياس هبي ل   لي  لحليرل ة هيع  غين ، جيذ لحليرل ة.  يو نا  سسح ث ي   ، فبل
طرييق ضليى لخي ل، طرق لالخسريا  لل    يتلها جمت ضيذ لالخسرييا لمل حياء. ونيل طريقيذ هي  للطيرق لخ  جيذ   لةي ول    1-28و ر،   لة ول 

 للصلريذ وللما لذ ولخباجني ول السل للغرولنسذ.
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 طرق االختبار جملموعة االختبارات حاء   :1-28اجلدول 

 رمز االختبار  اسم االختبار  القسم 

لالخسريييييييييا  لاهريكييييييييي ل  جييييييييذ حييييييييرل ة للسحلييييييييل ذليت  28-4-1
 )ي(للسما ع

 1-حاء

 2-حاء )ب(لخسريا  للسيفزي  لخكظ م 28-4-2

 3-حاء لخسريا  للسيفزي    ، جذ حرل ة اثبسذ 28-4-3

 4-حاء )ر(لخسريا  للسيفزي  هع  رلنم لحلرل ة 28-4-4

   ضري لمل.   الع لخسريا  ه صى ب  للت ل، لل  )ي( 
 صها يج. يو حاوايمل وسسطذ للم ل ا يو   ضري لمل   الع لخسريا  ه صى ب  للت ل، لل  )ب( 
 صها يج صغنة. يو حاوايمل وسسطذ للم ل ا يو   ضري لمل  الع  لل لخسريا  ه صى ب  للت ل،  )ر( 

ميكيي  لسييسيف لم لخسريييا لمل يخيير  شييريطذ ي   بطييي  لييك  إذ   ييتل مجسييع لالخسريييا لمل  ال وقا تييذ لالخسريييا لمل 28-2-2
 للصحسحذ للتا،ة وملي   ضري هتا. يو ، جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع لالخسريا لمل ، جذ حرل ة للسحلل ذليت للسما ع

  ي ريغييي لشييسقاق ، جييذ حييرل ة للضييريط و، جييذ  ( 2-28إذل نانييت مل يياك حاجييذ لضييريط ، جييذ لحلييرل ة )لنظيير لةيي ول   28-2-3
 . 3-28حرل ة للط ل ئ ه  ، جذ حرل ة للسحلل ذليت للسما ع يو ، جذ حرل ة للستا ر للشليت للسما ع ابسسيف لم لة ول  

 : معايري ضبط درجة احلرارة 2-28اجلدول 
 ن ع لخا،ة  هبسا  الريط ، جذ لحلرل ة  

 ه ل، ذل سذ للسفاضل °س 55، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع 

 يناسس  ف قسذ ضض يذ ه  لل  ع ابء يو جسم  °س 50، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع 

  )ي(هغلقيناسس  ف قسذ ضض يذ ه  لل  ع ،لل  ري   أت نلً هس سطاً ض  ها  ميفن    حسنز  °س 50، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع 

يناسيييس  ف قسيييذ ضضييي يذ هييي  لل ييي ع ،لل  ريييي   أت ييينلً اليييبسفاً يو ال  ريييي   ي  أت ييين ض ييي ها  °س 45، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع 
 )ي( ميفن    حسنز هغلق 

 يناسس  ف قسذ ضض يذ ه  لل  ع ملاء يو ولو °س 45، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع 

 ه ل، همريريذ للستا ر ه ال ضذ   ضري لمل يو حاوايمل وسسطذ للم ل ا °س 50للستا ر للشليت للسما ع ، جذ حرل ة 

 ه ل، همريريذ للستا ر ه ال ضذ   صها يج نقالذ °س 45، جذ حرل ة للستا ر للشليت للسما ع 

 لالخسريا لمل ولخباين ملشل  لةزء للثاين."ضلى لل ح  للش  حت ،ل جمت ضذ لالخسريا لمل ملاء لل ل ،ة   ،لسل  )ي(
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 اشتقاق درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ   :3-28اجلدول 

 درجة حرارة الضبط درجة حرارة الطوارئ 

درجة حرارة التحلل ال ايت  
التسارع/درجة حرارة التماثر  

 نوع الوعاء  )أ( ال ايت التسارع 

، جيييييذ حيييييرل ة للسحليييييل لليييييشليت  يقيييييل هييييي   
للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة للستييييييييا ر للييييييييشليت  

 س 10ºمبق ل   للسما ع  

، جييييذ حييييرل ة للسحلييييل  يقييييل هيييي   
للييييييييشليت للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة  

مبقييي ل       للستيييا ر لليييشليت للسميييا ع 
20º س 

 ≤  20º  ضري لمل وحسي ة وحياوايمل   س
 وسسطذ للم ل ا  

، جيييييذ حيييييرل ة للسحليييييل لليييييشليت  يقيييييل هييييي   
للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة للستييييييييا ر للييييييييشليت  

 س 10ºمبق ل     للسما ع 

، جييييذ حييييرل ة للسحلييييل  يقييييل هيييي   
للييييييييشليت للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة  

مبقيييي ل     للستييييا ر للييييشليت للسمييييا ع 
15º س 

  س 35ºس وإىل  20ºف ق  

، جيييييذ حيييييرل ة للسحليييييل لليييييشليت  يقيييييل هييييي   
للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة للستييييييييا ر للييييييييشليت  

 س 5ºمبق ل     ا ع للسم 

، جييييذ حييييرل ة للسحلييييل  يقييييل هيييي   
للييييييييشليت للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة  

مبقيييي ل     للستييييا ر للييييشليت للسمييييا ع 
10º س 

  س 50ºف ق  

، جيييييذ حيييييرل ة للسحليييييل لليييييشليت  يقيييييل هييييي   
للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة للستييييييييا ر للييييييييشليت  

 س 5ºمبق ل     للسما ع 

، جييييذ حييييرل ة للسحلييييل  يقييييل هيييي   
للييييييييشليت للسمييييييييا ع/، جذ حييييييييرل ة  

مبقيييي ل     للستييييا ر للييييشليت للسمييييا ع 
10º س 

 ≤  45º صها يج نقالذ  س 

 للتا،ة لخبريأة.، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع/، جذ حرل ة للستا ر للشليت للسما ع  )ي( 

  ي ريغيييي إجيييرلء لخسرييييا  هييي  لخيييا،ة ذل سيييذ للسفاضيييل إذل نانيييت هيييا إذل نيييا  للغيييرا هييي  لخسرييييا  لخيييا،ة ملييي  حت يييي  28-2-4
 مياو    يو إذل نانيت ، جيذ حيرل ة للسحليل لليشليت للسميا ع للتيا،ة يقيل هي   هيا لخسريا  ب يل ه اسا  لسح يي  يو لخسريا لمل لجملت ضذ حاء 

75º   ن .  50  ضري ة وزهنا والبها س ض 
إذل نيييا  للغيييرا هييي  لخسرييييا  لخيييا،ة ملييي  حت يييي  هيييا إذل نانيييت لخيييا،ة هميييريريذ للستيييا ر  ي ريغيييي إجيييرلء لخسرييييا  هييي   28-2-5

°س   75لخسريا لمل لجملت ضذ حاء  يو لخسريا  ب يل ه اسا  لسح ي  ها إذل نانت ، جذ حرل ة  ا رملا للشليت للسما ع يقل ه   يو  ماو   
 صهر ها لل قال. ضري هتا يو حاويسها لل سسطذ للم ل ا يو

لل سا ج لل  يسم لحلص ل ضلسها ابل ميريذ انيع ضريي ة جتا ييذ   طرييق ضليى للبريي لمل لاصيغر للي  هليا نفي  للرتنسيا  28-2-6
 مل  ابل مريذ للبري لمل لانع. مما يك   لنسقال لحلرل ة لكل وح ة ه  للكسلذ يقل ال وحتس   ضلى نف  لخا،ة شريطذ ي 

 ظروث االختبار 28-3
 ي ريغيييييي ي  جتييييير  لاجيييييرلءلمل لاولسيييييذ )لنظييييير ابل ميييييريذ لألناسيييييس  للف قسيييييذ للبضييييي يذ ولخييييي ل، للشل سيييييذ للسفاضيييييل  28-3-1

وينبغرري اخترراذ احتياطررات أمرران ملواجهررة احتمرراالت ( وي  حييي ، أت يين للسميييفني   حسييز هغلييق )جمت ضييذ لالخسريييا لمل مليياء(. 3-20للقمييم 
امل اطر الناشئة عن اشتعال خماليط اثنوية من الوقود واهلواء وعن  صاعد نوا ج  لل حدوث خلل خطري يف وعاء االختبار وملواجهة  

 بعد اختاذ احتياطات خاصة. إال ورى اختبارات للمواد القابلة لالشتعال ال سامة. وينبغي أن
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للبريي لمل  ولخيا،ة  للبريي ة. وابل ميريذي ريغي ي   ر  لالخسريا  لخيفسا  بطريقذ  ثل  ثساًل ولقبساً  هي  حسيت لحل يم  28-3-2
صها يج  فإ  لحلاجذ ق    ض  إىل ي   ضاف إىل للبس ذ ه الع لالخسريا  نتسذ  ثل لخب    ي  لل يو   سسطذ للم ل اللاوايمل  لحل يو  لخب نسذ

  ثل لخب   )يو لخبا، ( وهماحذ للساله .
اخت ربت، نظرا  الحتمال حدوث  غيرريات وعرل املرادة ينبغي  وخي احلرد الزائد عند  داول العينات اليت  28-3-3

 أكثر حساسية. وينبغي  دمري العينات اليت اخت ربت يف أقرب وقت ممكن بعد االختبار. أو أقل ثباات  
 سفاضييل  ميكيي  لسييسيف لهها هييرة يخيير    مل للبس ييامل لليي  لخسييصعمل ض يي  ، جييذ حييرل ة هبس ييذ ويكيي   ولالييحاً يهنييا 28-3-4

 فقييط  شييريطذ  يي خي لحلييرأل للزل يي . وي ريغييي لسييسيف لم ضس ييامل ج ييي ة للسح ييي  للفبلييي ل  جييذ حييرل ة للسحلييل ذليت للسمييا عاغييرلا للفييرز 
 .ل  جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع يو
ختسيع للبرييي ة أبنتلهيا  فس ريغييي ي   كي   بسيياانمل فقي ل  لحلييرل ة لخميسيف هذ   حت ييي  ، جيذ حييرل ة للسحلييل  مل إذل 28-3-5

للصهريج. وميك  حت ي  لحلرل ة لخفق ،ة لكيل  يو لحلاويذ لل سسطذ للم ل ا يو ممثلذ للبري ة يو ، جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع ذليت للسما ع
ولنسقال للصهريج ببتلسذ حمابسذ )ضلى ي  ي،خش   لالضسريا  نتسذ لخا،ة ويببا، للبري ة  يو  لحلاويذ لل سسطذ للم ل ا يو  وح ة ه  نسلذ للبري ة

مبيا،ة  يو بقساس نصيف لل قيت لليالزم لكيي  يع، للبريي ة  ومليي مملي ءة ابخيا،ة يو لحلرل ة   لخا،ة ولنسقال لحلرل ة خالل للبري ة إىل للريسئذ ل سطذ(
لل قيت لليالزم  " )ولمل/ني . نلفي ( هي  نصيف Lيخر  هلا خصا ص فسزاي سذ مما لذ. وميك  حماب لحلرل ة لخفق ،ة لكل وح ة ه  للكسلذ "

 " )ج ل/ن . نلف ( للتا،ة وذلك ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ:pC" )اثنسذ( ولحلرل ة لل  ضسذ "2/1tني  ع، للبري ة ي  "









=

2/1

2ln
t

C
L p 

ميك  حت ي  نصف لل قت للالزم ني  ع، للبري ة مبقساس للفرتة للزه سذ لل  ي يففل فسها للفرق بني ، جذ حيرل ة  28-3-6
هيي  زيييت للمييسلسك   . وضلييى سييريسل لخثييال  فإنيي  ابل مييريذ للميي ل ل قيي   كيي   للبرييي ة ممليي ءة 2بس ييذ و، جييذ حييرل ة للريسئييذ ل سطييذ مبباهييل قيي  ل لل

° س  25ض يي  حييرل ة ، جسصهييا جيي ل/غ.    0.02 ± 1.46° س وسييبذ حرل يييذ قيي  ملا    20ض يي  حييرل ة ، جسصهييا    0.02 ± 0.96قيي  ملا  بكثافييذ ظاملريييذ 
إ  لل سيييا ج قييي   كييي   غييين ه سظتيييذ بميييريا  إذ يميييسيف م لخييياء  يال س. وي ريغيييي80ºفثييياالمل   يييا ي هسثسيييل و مييييف  للفثييياالمل إىل حييي ليل  يو

يو ، جييامل حييرل ة للسرييفر/للسكثييف. ويقيياس لالخنفيياا   ، جييذ لحلييرل ة ض يي  هرنييز للبرييي ة ضلييى هيي   ، جييامل حييرل ة للسحلييل للييشليت للسمييا ع 
س قبذ. ول الع هقساس ه  ر ق  يك   ه  للضرو   ي   رلقا ابسسترل  ، جيذ حيرل ة نيل هي  لخيا،ة وللريسئيذ ل سطيذ مث لخللستا ر ذليت للسما ع 

 لسسيف لم للرتلجع لرطي للحص ل ضلى هباهالمل لخبا،لذ للسالسذ:
ln {T - Ta} = co + cxt 

 س(؛º، جذ حرل ة لخا،ة )   T  حست: 
   aT   ( جذ حرل ة للغرفذ ،º؛)س 
   0c    للل غييا يسم للطريسبييي للفييرق بييني ، جييذ لحلييرل ة لاولسييذ للتييا،ة و، جييذ لحلييرل ة

 للغرفذ؛ لاولسذ
   c   L/Cp؛ 
   t   .)للزه  )اثنسذ 

يهثلذ رصا ص فق  لحلرل ة لريبل للبري لمل لل تطسذ. وللقستذ للفبلسذ سسبست  ضلى شكل   3-28و ر،   لة ول   28-3-7
 للبري ة ومسك ج ل ملا وللطريقذ لل   غطي سطحها وغن ذلك.
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 احلرارة املفقودة لكل وحدة كتلة من العبوات وحاوايت السوائ  الوسيطة والصهاريج  :3-28اجلدول 

احلرارة املفقودة لكل وحدة  
 نوع الوعاء  السعة االمسية )لرت(  املادة املعبأة  وات/كلفن كغ(  كتلة )ملي 

 للم ل ل:   

 1A1 50 )ي(ن  ه  فثاالمل   ا ي هسثسل  5,74 63

 1H1 50 )ي(ن  ه  فثاالمل   ا ي هسثسل  5,74 94

 1H1 200 ن  هاء  200 56

 )يس ،( 3H1 60 )ي(ن  ه  فثاالمل   ا ي هسثسل  5,74 105

 6HG2 30 )ي(ن  ه  فثاالمل   ا ي هسثسل  0,53 69

 IBC 31 HA1 500 ن  هاء  500 51

18
 صهريج 3 400 ن  هاء  3 400 (ب)

 حاويذ صهر سذ )هبزولذ( 20 000 ن  مخاسي هسثسل ملريسا   14 150 1,7

    

 للت ل، للصلريذ:   

نييييي  فثييييياالمل   يييييا ي سيييييسكل  ملكميييييسل   28,0 35
 (ر))صلا(

38 1G 

فثييييياالمل   يييييا ي سيييييسكل  ملكميييييسل نييييي    37,0 29
 (ر))صلا(

50 1G 

نييييي  فثييييياالمل   يييييا ي سيييييسكل  ملكميييييسل   85,0 22
 (ر))صلا(

110 1G 

نييييي  فثييييياالمل   يييييا ي سيييييسكل  ملكميييييسل   32,0 27
 (ر))صلا(

50 4G 

 فثاالمل   ا ي لخسثسل )ي( 
 نلف   2ولمل/م 5حمم بذ ابسسيف لم هباهل النسقال لحلرل ة قستس   )ب( 
 )صلا( فثاالمل   ا ي سسكل  ملكمسل (ر) 
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 وصف اختبارات اجملموعة حاء 28-4
 االختبار األمريكي لدرجة حرارة التحلل ال ايت التسارع :1-االختبار حاء 28-4-1
 هق هذ 28-4-1-1

خيا،ة شليت للسميا ع مسيف م ملشل للطريقذ لسبسني ، جذ لحلرل ة للثابسيذ للي نسا لل ي  ل يسط للي  حيي ث ض ي ملا حتللي   
يي ل ضليى وجي ،  هيا ليرتلً. وميكي  ييضياً لحلصي ل ضليى 225  ضري ة هبس ذ. وميك  لسسيف لم ملشل للطريقذ الخسريا  ضري لمل يصل ح تهيا إىل 

 .يو للستا ر للسحللخطر لالنف ا  نسس ذ لسفاضل 
 لةهاز ولخ ل، 28-4-1-2
ي ريغيييي ي   كييي   هيييا،ة لالخسرييييا  وللبريييي ة ممثلسيييني للتيييا،ة وللبريييي ة لخزهيييع لسيييسيف لههتا جتيييا ايً. وللبريييي ة  ثيييل جيييزءلً  28-4-1-2-1

 يساسساً ه  لالخسريا .
  ل يسط ابلبريي ة ه اليع لالخسرييا  اثبسيذ يسك   لةهاز ه  غرفذ لخسرييا  ميكي  فسهيا ل افظيذ ضليى ، جيذ حيرل ة لةي  28-4-1-2-2

 خ ة ض رة يايم ضلى لاقل.
 يلي: ها يرلضى   إن اء للغرفذ 28-4-1-2-3

 ي   ك   هبزولذ جس لً؛ )ي(
 بل ه  لختك  ل افظذ  مبا وي  يس فنر فسها للسحكم ب لسطذ ه ظم حرل ة ) ره سسامل(   ،و ل  لهل لء )ب(

 س ه  ، جذ لحلرل ة لخطل بذ؛2º  لء   ح و، ضلى لنسظام ، جذ حرل ة لهل  
 هم. 100ويال  قل لخمافذ للفاصلذ بني للبري ة وج ل  للغرفذ ض   )ر(

يي،،  لسيسيف له  إىل  ويال وميك  لسسيف لم ي  ن ع ه  لافرل  شريطذ ي  يفي ابشيرتلطامل اليريط ، جيذ لحليرل ة 
يسضيييت ا  هثيييالني لفيييرنني ه اسيييريني للبريييي لمل للصيييغنة وللبريييي لمل  5-2-1-4-28و 4-2-1-4-28إشيييبال يييييذ نييي ل ج للسحليييل. ولل يييكال  

 للكرينة  ضلى للرت سا. 
  ليييرتلً. ومليييشل للفييير  220ميكييي  ب ييياء فييير  للبريييي لمل للصيييغنة هييي  يسيييط لنذ ف الذييييذ هفس حيييذ هييي  يضالمليييا وسيييبسها  28-4-1-2-4

يريني  فاصسل  رنسا للفر . وميك  لخسريا  ضري لمل ينع   ملشل  1-1-4-28لرتلً. ولل كل  25يمس ضا بمه لذ ضري لمل يصل ح تها إىل 
 هم بني للبري ة وج ل  للفر . 100،لم ه  لختك   رك همافذ ق  ملا  ها للفر 
هم لس كسل   100 هم    50خ ريسذ يببا، هقطبها    ميك  ب اء فر  للبري لمل للكرينة قابل للس سسع ابسسبتال يل لح 28-4-1-2-5

هيم ويصبيزل هي  مجسيع ج لنريي   6م. ويريط  لهلسكل ه  لل لخل ولرا ر ئ ا  قا قي غن ه فش للتياء مسكي   1,2ملسكل هكبا ط ل اللب  
يريني  فاصسل  رنسا للفر . و ا ي  يكي   احي  لة لنيا هفصيالمل   2-1-4-28هم. ولل كل  100ببازل ه  لالساف للزجاجسذ مسك  

هييم ضلييى ح لفهييا حبسييت  كيي    100هييم    50نييي ميكيي   بريئييذ و فرييي  لاسييط لانمل. و ييا ي    الييع ضلييى لا الييسذ قطييع خ ييريسذ يببا،ملييا 
ح ل للبري ة. و  الع ض ل ا ضت ،يذ ضلى للرياب  هم ه  ل او  لرفع يوضسذ لالخسريا  ض  لا السذ وللمتاح مبرو  لهل لء  200هسرياض ة مبمافذ 

نييي يكيي   هيي  لختكيي  حتريييك لاسييط لانمل برلفبييذ شيي نسذ. و رنييا هروحييذ هت يييذ ضلييى لةانييا لخقابييل للرييياب. و ييا ي  يكيي   لجتييال حرنييذ 
قابل. ويرنا سيفا  نهراب ي ق     لهل لء ه  للرن  للبل   للفر  إىل فسحذ خرور لهل لء ه  لخروحذ ض   للرن  للمفلي لخ ج ،   لةانا لخ

نسل ولمل لسميفني لهل لء و رنا هز،وجامل حرل يذ   فسحذ ،خ ل لهل لء وجما   لهل لء ويضلى للفر  وهرنزل ويسفل . وابل مريذ للت ل، لل    2,5
سط  فإن  ي ريغي ي   ر  لالخسريا    هلا ض  ، جذ حرل ة لة  ل  يو ، جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع   قل ، جذ حرل ة للسحلل ذليت للسما ع

 ي  يمسيف م اثين ينمس  نرب   صلا لسعي  للفر . يو غرفذ  عي 
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 ا ي   زو، للبري ة جبرلب حرل     الع فس  لخز،وجذ لحلرل يذ   نقطذ ه سصف للبري ة. وه  لختك  ي  يكي    28-4-1-2-6
 هي  يييذ هيا،ة ه اسيريذ يخير   غين يني   يا ي  يكي    رنسيا لةيرلب بطريقيذ يو للصيلا غين للقابيل للصي ي يو لةرلب هصي  ضاً هي  للزجيار

 إهكاانمل للسه يذ. يو  ،،  إىل إالباف هسانذ للبري ة ال
 يلزم   فن يجهزة لقساس و م سل ، جامل لحلرل ة ابسسترل  ومحايذ  لك لاجهزة ه  خماطر لحلريق ولالنف ا . 28-4-1-2-7
ختبارات يف مكان يوفر قدرا  كافيا  من احلماية ضد خماطر احلريق واالنفجار وضد األخبرة جي  أن ورى اال 28-4-1-2-8

مررتا  مرثال . وإذا كران هنراك  90السامة. ويوصى أبن يكون مكان االختبار بعيدا  عن الطرق العامة واملباين املسكونة  سافة أمان  بلغ 
 .احتمال لوجود أخبرة سامة، قد حيتاج األمر إىل زايدة مسافة األمان

 إجرلء لالخسريا  28-4-1-3
  ز  للبري ة. و  الع هز،وجذ حرل يذ   للبريي ة ه اليع لالخسرييا  حبسيت يكي   هي  لختكي   صي  ، جيذ لحليرل ة    28-4-1-3-1

ة للفر  لخطل بذ يقل ه  ، جذ حرل ة لة  ل سط  ي غَّل للفر  ويعَّ، ه  لل لخل إىل ، جذ لحلرل ة لخطل بذ هرنز للبس ذ. وإذل نانت ، جذ حرل  
يضليى ه هيا    اليع للبريي ة   للفير  ض يي   يو قرييل واليع للبريي ة فسي . وإذل نانيت ، جيذ حييرل ة للفير  لخطل بيذ  مياو  ، جيذ حيرل ة لةي  ل ييسط 

 هم ضلى لاقل. 100ي غل للفر . و ا ي   ك   للبري ة ببس ة ض  ج لنا للفر  مبمافذ ق  ملا ، جذ حرل ة لة  ل سط مث 
 ميفَّ  للبس ذ و رص  ، جذ حرل ة للبس ذ وغرفذ لالخسريا  ابسسترل . ويم ل لل قت للش   صريح فس  ، جذ حرل ة  28-4-1-3-2

إىل ي   ر فيع ، جيذ حيرل ة للبس يذ ضي   يو خسريا  بب  ذليك خي ة سيريبذ يايمس. ويمستر لال2ºللبس ذ يقل ه  ، جذ حرل ة غرفذ لالخسريا  مبق ل  
س حتييت 2ºينثيير  ييهتييا يسييريق. ويميي ل لل قييت للييش  يمييسغرق  ل  فيياع ، جييذ حييرل ة للبس ييذ هيي   يو س6º، جييذ حييرل ة غرفييذ لالخسريييا  مبقيي ل  

 ، جذ حرل ة غرفذ لالخسريا  إىل ، جذ لحلرل ة للقص  .
لالخسريا    عَّ، للبس ذ و رفع ه  غرفذ لالخسريا . ويم ل  غن ، جذ لحلرل ة هع هيرو  لل قيت. وإذل  بب  لسسكتال 28-4-1-3-3

إذل نانيت قي  حي  ت يييذ  غسينلمل   للرتنسيا. و يا لليسيفلص هي   هيا ظلت للبس يذ سيلستذ   مي ل لل ميريذ لخئ ييذ للي قص   للي ز  وحيي ،
 للبس ذ   يقرب وقت ممك .

ينثير  يبيا، لالخسرييا  ببس يذ ج يي ة بفير   يو س6º ر فع ، جذ حرل ة للبسِن ذ ض  ، جذ حيرل ة للفير  مبقي ل   مل إذل 28-4-1-3-4
أبهنا يقل ، جذ حرل ة للفر   يو ، جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع س. و برَّف ، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع5º زي  ، جذ حرل    مبق ل  
إذل نانت مل اك  ها ينثر. وإذل نا  للغرا ه  لخسريا  لخا،ة مل  حت ي  يو  س6للبس ذ ض  ، جذ حرل ة للفر  مبق ل    ر فع ض  ملا ، جذ حرل ة 

يو ، جيذ حيرل ة للستييا ر حاجيذ لضيريط ، جيذ لحليرل ة  فإني   يا إجيرلء ضي ، نياف هيي  لالخسرييا لمل لسبسيني ، جيذ حيرل ة للسحليل ذليت للسميا ع 
  مييياو   يو ، جيييذ حيييرل ة للستيييا ر ذليت للسميييا ع إذل نانيييت ، جيييذ حيييرل ة للسحليييل ذليت للسميييا ع هيييا ح يييي لس يو س5ºإىل يقيييرب ذليت للسميييا ع 

إذل نانييت لخييا،ة حتقييق هبسييا  ، جييذ حييرل ة للسحلييل للييشليت للسمييا ع  هييا س. وإذل نييا  للغييرا هيي  لخسريييا  لخييا،ة مليي  حت ييي 60º زييي  ضلييى  يو
إذل نانيت ، جيذ حيرل ة للسحليل ذليت للسميا ع لبريي ة  هيا   ضي ، نياف هي  لالخسرييا لمل لسح يي ابل مريذ خا،ة ذل سذ للسفاضل  فإني   يا ي   ير 

وإذل نا  للغرا ه  لخسريا  لخا،ة مل  حت ي  ها إذل نانت  مس   هبسا  ، جذ حرل ة للستيا ر ذليت للسميا ع  يقل. يو س75º ن  ملي  50وزهنا 
لالخسريييا لمل لسح يييي  هيييا إذل نانييت ، جيييذ حيييرل ة للستييا ر ذليت للسميييا ع   للبريييي ة للتييا،ة لخميييريريذ للستيييا ر  فإنيي   يييا إجيييرلء ضيي ، نييياف هييي  

 °س يو يقل.20ابل كل للش  سسمسيف م ب  ملي 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 28-4-1-4
ضلييى يهنييا يقييل ، جييذ حييرل ة  للييشليت للسمييا ع يو ، جييذ حييرل ة للستييا ر  ميي ل ، جييذ حييرل ة للسحلييل للييشليت للسمييا ع 28-4-1-4-1

 يز، ، جيذ حيرل ة للبس يذ ضي  ، جيذ حيرل ة للفير  مبقي ل   مل ينثير. وإذل يو س6º زي  ض  ملا ، جيذ حيرل ة للبس يذ ضليى ، جيذ حيرل ة للفير  مبقي ل  
6ºل ضلى يهنيا ينيع هي  يضليى ، جيذ حيرل ة  ميو ، جذ حرل ة للستا ر للشليت للسما ع ينثر  فإ  ، جذ حرل ة للسحلل للشليت للسما ع  يو س 

 فر  همسيف هذ.
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 يهثلذ لل سا ج 28-4-1-5

درجة حرارة التحلل  
ذايت التسارع/درجة  
حرارة التماثر ذايت  

 العبوة  مئوية( º) التسارع 
 كتلة العينة  

 املادة  )كغ( 
65 6HG2  22,8  ًف ق ينمي ب زولمل يهسل اثلثي 18,2 لرتل 

75 6HG2  22,8  ً(60ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي ) 7,2 لرتل٪ 

70 1G 0,45 ف ق ينمس    ا ي ب زويل 

40 1G 43  ب  سيييل سييييسكل  ملكمييييسل  -4) -فييي ق ينمييييي اثين نربييي انمل   ييييا ي
 اثلثي(

50 1G  50  ًيا ي يزونسي م نل  يي   -ه  ف لس   ب زي   -4-  ا ي ليث نمي  -2 5 30 لرتل  
 ٪(66للزنك )

50 6HG1  25  ً4-هسث نمييييي -3-فس سييييل يهس يييي ( - -ليث نمييييي نرب نسييييل-)  -2 10 لرتل- 
  ييييا ي يزونسيييي م   -ب ييييزي   -سييييسكل  ملكمييييسل يهس يييي ( - -هسثييييي-) 

 ٪(62نل  ي  للزنك )
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 : فرن العبوات الصغرية 1-1-4-28الشكل 

 
 )يلف( هم  25طريقذ ضازلذ بمتك  )ابء( لرتلً  220برهسل هفس ح سبذ 
 )جسم( هم  19ينري بذ قطر  )،لل( هم   غطاء ف الذ  9,6 رابس ذو ضروة 
 )ملاء( ها،ة ضازلذ ضلى غطاء ف الذ  )ولو( هم  3نابل حتكم قطر 

 )زل ( هروحذ )حاء( هز،وجامل حرل يذ ويجهزة حتكم 
 )ايء( فسحذ صرف )ناف( هم  25قاض ة زلويذ هقاس 

 )الم( نسل ولمل  2سيفا  للعهسل ق  ة   
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 فرن العبوات الكبرية )مسقط أفقي ومسقط جانيب( :  2-1-4-28الشكل 

 

 )يلف( هروحذ )ابء( هفصلسا 
 )جسم( ها،ة ضازلذ )،لل( سيفا 
 )ملاء( برهسل )ولو( سقاطذ

 )زل ( م  هثالً( 0,89م    0,58برهسل )  
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 اختبار الت زين املكظوم :2-االختبار حاء 28-4-2
 هق هذ 28-4-2-1
لالخسريا  يبنين لخب ل لليش    لي  بي  هيا،ة هسفاضليذ لحليرل ة ن لليذ   ، جيذ لحليرل ة. واب لهيرتلمل   لسي  لحليرل ة ملشل  28-4-2-1-1

، جذ حرل ة للسحلل ذليت للسما ع/، جذ حرل ة للستا ر ذليت   لل  يسم لحلص ل ضلسها  مسيف م هع بساانمل لحلرل ة لخفق ،ة لخسبلقذ ابلبري ة لسبسني
   ذلك لحلاوايمل لل سسطذ للم ل ا وللصها يج. مبا   ضري هتا. وملشل لالخسريا  ه اسا لكل ن ع ه  ين لع للبري لمل  ها خا،ةللسما ع 

ويقييل زاي،ة   ، جييذ لحلييرل ة  ميكيي   س.220ºس إىل 20º-ميكيي  يخييش للقساسييامل   هيي   ، جييامل حييرل ة هيي   28-4-2-1-2
لي ولمل/ن . ولحل  لاضلى يبست  ضلى ق  ة نظام للسعي  ضلى  عي  لخا،ة أبها  )حىت ه  15للسبرف ضلسها    اظر هب اًل لس لس  لحلرل ة ق  ل 

فقي ،ة ولمل/ن  إذل لسسيف م لخاء نتعنِ،(. وضلى للرغم ه  ي  لالخسريا  لس  لخسريا لً للحرل ة لخكظ هذ )لا،اياب سيذ(  اهياً فيإ  لحليرل ة لخ 500
 ولمل/ن . 10هلي ولمل/ن  و 100بني  ها ٪ ض  10هلي ولمل/ن  و 15٪ ض   30هلي ولمل. وينع نمريذ لليفطأ ملي  10 قل ض  

  هرحلذ يزيي  فسهيا هبي ل   لسي  لحليرل ة ضليى طاقيذ للسعيي   فإني  هي  لختكي   إال يري ي   غسل نظام للسعي  مل إذل 28-4-2-1-3
ل لك، فنني جير  اختيرار موقرع االختبرار بعنايرة وذلرك كري  قرل إىل احلرد األدىن األخطرار الريت ميكرن أن  رنجم مرن ي  حي ث لنف يا . 

 ر اثنوي(.قد يعق  ذلك من حدوث انفجار لغازات نوا ج التحلل )انفجا وما حدوث انفجار
 لةهاز ولخ ل، 28-4-2-2
لييرت( الحسيي لء للبس ييذ  وفيير  هبييزول هييزو، جبهيياز  1,5 يو لييرت 1,0يسييألف لةهيياز هيي  وضيياء ،ييي ل  زجيياجي )سييبذ  28-4-2-2-1

ة س هي  ، جيذ حيرل ة للبس يذ  وغطياء ل ضياء ،يي ل  هصي  ع هي  هيا،0,1ºحتكم  فااللي للتحافظذ ضلى ، جيذ لحليرل ة ،لخيل للفير    حي و، 
حاالمل خاصذ  ق  يلزم لسسيف لم هاسكامل ضس امل هص  ضذ هي  هي ل، يخير . وميير   للغطياء إىل ،لخيل للبس يذ هليف  مييفني  و  خاهلذ.

هرت وذلك خ ع  2وينري بذ  عي  هص  ضني ه  ها،ة خاهلذ. و ر    للغطاء لخبزول ينري بذ شبريذ هص  ضذ ه  ها،ة "ب لسسرتلفل  وليثني" وط هلا 
 رلنم للضغط ،لخل وضاء ،ي ل . و مسيف م وح ة  ميفني ه صيلذ مبصي   طاقيذ هميستر للسمييفني للي لخلي للتيا،ة إىل ، جيذ حيرل ة حمي َّ،ة 

ظيام ب ء للسميفني لل لخلي وللسعي  يو  ها ساً ض   ، جيامل حيرل ة حمي ،ة هميريقاً. وابااليافذ إىل ن يو لغرا لخبايرة. وميك  وقف يو همريقاً 
-2-4-28للسعي   فإ  لةهاز هزو، ب سسلذ يها  اثن يذ  فصل هص   للطاقذ لخسصل ابلفر  ض   ، جذ حرل ة حم ،ة همريقاً. ويريني لل كل 

  مساً ختطسطساً ةهاز لخسريا  للسيفزي  لخكظ م. 1
هيي  للريال ييني  هرنريييذ ،لخييل  جممييامل هقاوهييذ يو  قيياس ، جييذ حييرل ة لخييا،ة   هرنزملييا ب لسييطذ هز،وجييامل حرل يييذ  28-4-2-2-2

للزجييار. و قيياس ، جييذ حييرل ة لهليي لء ل ييسط ض يي  لال  فيياع نفميي  للييش   قيياس ض يي ل ، جييذ حييرل ة للبس ييذ وذلييك ييضيياً  يو ينري بييذ هيي  للصييلا
جممامل هقاوهذ ه  للريال ني. و ا  رنسا هبي لمل لقسياس و مي سل ، جيامل حيرل ة ب يكل هميستر وذليك  يو ابسسيف لم هز،وجامل حرل يذ

للشليت لرص  ، جامل حرل ة لخا،ة ولهل لء   للفر . و ا محايذ لخب لمل ه  لحلريق ولالنف ا . وابل مريذ للت ل، لل   قل ، جذ حرل ة للسحلل  
سيف م ي  يمي  يو هلا ض  ، جذ حرل ة لة  ل يسط  فإني   يا ي   ير  لالخسرييا    غرفيذ  عيي  يو ، جذ حرل ة للستا ر للشليت للسما ع للسما ع

 اثين ينمس  نرب   صلا لسعي  للفر .
 إجرلء لالخسريا  28-4-2-3
 إجرلءلمل لخبايرة 28-4-2-3-1

 يلي: نتا  ر  إجرلءلمل لخبايرةجت 
ض ي  حيرل ة    0.02 ± 0.96قي  ملا  زيت للمسلسك   بكثافذ ظاملريذ ب يو ميأل وضاء ،ي ل  بكل  ي  للص ،ي م )ي(

 بزييت يو  ° س 25ض ي  حيرل ة ، جسصهيا جي ل/غ.    0.02 ± 1.46° س وسيبذ حرل ييذ قي  ملا    20، جسصهيا  
   وي الع لل ضاء   هاسك لل ضاء لخ ج ،   للفر ؛آخر هال م
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س وذلك ابسسيف لم جهاز للسميفني 20º ميف  للبس ذ ضلى خط لمل حبست  زي  ، جذ حرل هتا نل هرة   )ب(
ولمل  و بيينين لحلييرل ة لخفقيي ،ة ض يي   1,000 يو ولمل 0,333لليي لخلي ض يي  هبيي ل طاقييذ هبييروف  هييثاًل 

 س.100ºس و80ºس و60ºس و40º، جامل لحلرل ة 
  .4-2-4-28  مسيف م للريساانمل لسح ي  للمبذ لحلرل يذ ل ضاء ،ي ل  ابسسيف لم للطريقذ لخريس ذ   للفقرة )ر(

 إجرلءلمل لالخسريا  28-4-2-3-2
 يلي: نتا  جرلءلمل لالخسريا  مليإ 

مييأل وضياء ،ييي ل  ابلبس يذ لخ زونييذ وي اليع هيع للبس ييذ نتسيذ ممثلييذ خيا،ة للبريي ة )إذل نانييت هب نسيذ( وي الييع  )ي(
 لل ضاء   هاسك لل ضاء لخ ج ،   للفر ؛

يرييي ي  صيي  ، جييذ لحلييرل ة  مث  رفييع ، جييذ حييرل ة للبس ييذ ابسييسيف لم جهيياز للسميييفني لليي لخلي إىل ، جييذ  )ب(
لختكييي  ي  حيييي ث ض ييي ملا  مييييفني ذليت حممييي س. وميكييي  حمييياب  حيييرل ة حمييي ،ة هميييريقاً ويكييي   هييي 

 لحلرل ة لل  ضسذ للتا،ة ه  للزاي،ة   ، جذ لحلرل ة وه ة للسميفني وطاقذ للسميفني؛
 سيياضذ ي  ، جييذ لحلييرل ة 24يس قييف للسميييفني لليي لخلي و رصيي  ، جييذ لحلييرل ة. وإذل ليي ح" ضلييى هيي    )ر(

ع ، مل س و بيييا، مليييشل لرطييي ة إىل ي  حيييي ث 5º جيييذ لحليييرل ة مبقييي ل   ر فيييع نسس يييذ للسمييييفني لليييشليت   صرفيييَ
  ميفني ذليت حمم س؛

ض يي  هالحظييذ حيي وث  ميييفني ذليت  يصمييتح للبس ييذ أب   ميييف    ظييروف هكظ هييذ إىل ، جييذ حييرل ة  )،(
حميي ،ة همييريقاً حبسييت يكيي   هبيي ل   لسيي  لحلييرل ة يقييل هيي  للمييبذ لحلرل يييذ  وض يي ملا يرييي ي   ييغسل جهيياز 

 للسعي ؛
بيي  ي   ييع، للبس ييذ  يبييني للفاقيي    للكسلييذ  إ  نييا  مل يياك فاقيي   وحييي َّ، للسغيين   للرتنسييا )إ  نييا  ب )مل(

 هطل ابً(.
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 28-4-2-4
ض يييي  ، جييييامل لحلييييرل ة لخيفسلفييييذ  س/سيييياضذ( ل ضيييياء ،ييييي ل º" )Aحيمييييا هبيييي ل لالخنفيييياا   ، جييييذ لحلييييرل ة " 28-4-2-4-1

 لخمسيف هذ   خط لمل لخبايرة. ويرسم ه ح  هلشل للقسم لستك   بسني هب ل لالخنفاا   ، جذ لحلرل ة ض   ي  ، جذ حرل ة.
 س( ل ضاء ،ي ل  ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ:º" )ج ل/Hحتما للمبذ لحلرل يذ " 28-4-2-4-2

 

 جهاز للسميفني لل لخلي )ولمل( للطاقذ لخمسيف هذ     1E ست:ح 
  A    هبييييي ل لالخنفييييياا   ، جيييييذ لحليييييرل ة ض ييييي  ، جيييييذ لحليييييرل ة لخميييييسيف هذ   لحلمييييياب

(º)س/ساضذ 
  B      هسيييل ه حييي  للسمييييفني للييي لخلي )خيييا،ة لخبيييايرة( ض ييي  ، جيييذ لحليييرل ة لخميييسيف هذ

 س/ساضذ(ºلحلماب )
  1M   ) نسلذ ها،ة لخبايرة )ن 
  1Cp     ج ل/ن( لحلرل ة لل  ضسذ خا،ة لخبايرةº)س 
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 " )ولمل( ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ:K بنيَّ لحلرل ة لخفق ،ة " 28-4-2-4-3

 

 وذلك ض   نل ، جذ حرل ة هطل بذ  ويرسم ه ح  للقسم لل اجتذ. 
 لخبا،لذ للسالسذ:س( للتا،ة ابسسيف لم º_ج ل/نغم  Cp2حتما لحلرل ة لل  ضسذ  28-4-2-4-4

 
 للطاقذ لخمسيف هذ   جهاز للسميفني لل لخلي )ولمل(   2E ست:ح 
  C    هسل ه حي  للسمييفني للي لخلي )للبس يذ( ض ي  ، جيذ لحليرل ة لخميسيف هذ   لحلمياب

(º)س/ساضذ 
  2M   ) نسلذ للبس ذ )ن 

 س ابسيييييييييييسيف لم لخبا،ليييييييييييذ للسالسيييييييييييذ لكيييييييييييل5º" )ولمل/نييييييييييي ( للتيييييييييييا،ة نيييييييييييل QTحتميييييييييييا لحليييييييييييرل ة لخ لييييييييييي ة " 28-4-2-4-5
 ، جذ حرل ة:

 

 هسييييل لخ حيييي  ي  يييياء للسميييييفني للييييشليت ض يييي  ، جييييذ لحلييييرل ة لخمييييسيف هذ   لحلميييياب   D ست:ح 
(º)س/ساضذ 

ضلييى و ق للرسييم    قييَّع نقيياط لخبيي المل ل ميي بذ للحييرل ة لخ ليي ة لكييل وحيي ة هيي  للكسلييذ ن للييذ   ، جييذ لحلييرل ة 28-4-2-4-6
س( º" )ولمل/ني  Lللريساين لرطي وي صل بني لل قاط ل  ،ة للحص ل ضلى يفضل ه ح . و بني لحليرل ة لخفقي ،ة لكيل وحي ة هي  للكسليذ "

خ حي  لحليرل ة "  حبست يك   مماساً L(. ويرسم خط همسقسم هسل  "5-3-28للصهريج )لنظر للفقرة  يو لحلاويذ لل سسطذ للم ل ا يو للبري ة
حيي ث ض ي ملا حتليل  ال لخ ل ة. ونقطذ  قاطع لرط لخمسقسم هع ل    للمس  ملي ، جذ لحليرل ة لحلرجيذ لل ي  ل يسط  ي  يضليى ، جيذ حيرل ة

 ة لحلرجذ لل ي  ملي ، جذ لحلرليو ، جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع هسما ع للتا،ة   لل كل لخبريأة ب . و، جذ حرل ة للسحلل ذليت للسما ع 
  .2-2-4-28س لاقرب لاضلى. وير، هثال لشلك   لل كل 5ºس( هقربذ إىل هضاضف ºل سط )

 يهثلذ لل سا ج 28-4-2-5

درجة حرارة التحلل ال ايت  
التسارع/درجة حرارة التماثر  

 ال ايت التسارع  
(º )س 

 احلرارة املفقودة لكل  
 وحدة كتلة 

 العبوة  )ملي وات/كغ.كلفن( 

الكتلة  
 املادة  )كغ( 

 >75 100 1G 30  آزو   ا ي نرب انهس 

55 70 6HG2 25 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 

40 70 6HG2 25  إ سييييل ملكمييييان لمل ب  سييييل  -2-فيييي ق ينمييييي
 اثلثي

25 70 6HG2 25 ف ق ينمي بسفاالمل ب  سل اثلثي 
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 : اختبار الت زين املكظوم 1-2-4-28الشكل 

 
 ي،لة الريط للصفر لرا جي )ابء( هلي ف لت( 10وه ظم حرل ة هسب ، لل قاط )هم ل  )يلف(
 جهاز حتكم  )،لل( ي،لة الريط لخم ل للحص ل ضلى ينع ،قذ )جسم(
 هميفِن  يويل ،لخلي )ولو( هرحنل )ملاء(
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 : مثال لتحديد درجة حرارة التحلل ال ايت التسارع أو درجة حرارة التماثر ال ايت التسارع 2-2-4-28الشكل 

 

خيييط هسلييي  يمييياو  هبييي ل فقييي  لحليييرل ة ويكييي   مماسييياً خ حييي   )ابء( ه ح    لس  لحلرل ة )يلف(
   لس  لحلرل ة

، جذ حرل ة لة  ل سط لحلرجذ ) قاطع خط فقيي  لحلييرل ة  )جسم(
 ل    للمس (هع 

، جييييذ حييييرل ة للسحلييييل للييييشليت للسمييييا ع يو ، جييييذ حييييرل ة للستييييا ر   )،لل(
، جييذ لحلييرل ة لحلرجييذ لل يي  ل ييسط هقربييذ إىل    -  للييشليت للسمييا ع 

 س لاقرب لاضلى 5ºهضاضف 
 فق ( لكل وح ة نسلذ   فق لحلرل ة )  ل  يو )أل( ، جذ لحلرل ة )س(
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 اختبار الت زين يف درجة حرارة اثبتة :3-االختبار حاء 28-4-3
 هق هذ 28-4-3-1
لخسحللذ ن للذ   للزه  ض   ، جذ حرل ة اثبسذ.  يو حت ، ملشل للطريقذ هب ل   لس  لحلرل ة ب لسطذ لخ ل، لخسفاضلذ 28-4-3-1-1

لخفق ،ة لل  هلا صلذ ابلبري ة ه  يجل حت ي  ، جذ حرل ة للسحلل واب لهرتلمل   لس  لحلرل ة لل  يسم لحلص ل ضلسها  مسيف م هع بساانمل لحلرل ة 
  ذليك لحلياوايمل  مبيا خا،ة   ضري هتا. وملشل للطريقذ   اسا نل ن ع ه  ين لع للبري ة  يو ، جذ حرل ة للستا ر للشليت للسما ع للشليت للسما ع

للسحلييل لخمييسحت   يو  ل، هييع زاي،ة للسحلييل )نسس ييذ للحفييز للييشليتلل سييسطذ للميي ل ا وللصييها يج. وقيي  يزييي  هبيي ل   لسيي  لحلييرل ة لييريبل لخيي 
 هثاًل(. وملشل للطريقذ أتخش   لالضسريا  ييضاً ملشل لراصسذ.

 5س. وميك  قساس قسم   لسي  لحليرل ة هي  200ºس إىل 20º-ميك  إجرلء للقساسامل   ه   ، جامل حرل ة ه   28-4-3-1-2
 0,1حلرل يييذ بييني حاهيل للبس ييذ ونسلييذ لال ه سي م هيي  خييالل يجهيزة قسيياس  يي فق لحليرل ة ملييي حيي ليل ولمل/نيي . ولخقاوهيذ ل 5هليي ولمل/نيي  إىل 

هليي ولمل/ني  ب ميريذ خطيأ قصي    1 500هليي ولمل/ني  و 15س. وه  لختك  ي  يقس  لةهاز هب المل لس لس  لحلرل ة  رتلوح بني ºولمل/
 هلي ولمل/ن . 1 500إىل  100٪ ه  5هلي ولمل/ن  و 15٪ ض   30ق  ملا 

ه  لختك  إجرلء لالخسريا    خمسع ضيا،  وذليك ابل ظير إىل هسانيذ  رنسيا لةهياز وللصيغر لل مييب حل يم للبس يذ  28-4-3-1-3
وإىل ي  ظروف إجرلء لالخسرييا  حمي ،ة حت يي لً ولاليحاً. وأت ينلمل لالنف يا  ض ي  ، جيذ حيرل ة اثبسيذ  هثيل   يظي وضياء للبس يذ و  لي  اليغط  

 ةهاز. ظل ،لخل ل
 لةهاز ولخ ل، 28-4-3-2
ف" ض   ، جذ حرل ة اث رييذ ب لسيطذ للسمييفني  28-4-3-2-1 يسألف لةهاز ه  هصرف حرل   هبزول )نسلذ ه  لال ه س م( حيص

 س. وميكي  ب لسيطذ هفسياح40ºل ك م. ويمسيف م هي ظنم حيرل ة ) ره سيسامل( للحيرل ة لخ يففضيذ للتحافظيذ ضليى ، جيذ لحليرل ة ض ي  يقيل هي  
س هيي  ، جييذ لحلييرل ة ل يي ،ة. و قيياس ، جييذ حييرل ة لخصييرف لحلييرل   ب لسييطذ حِمميياس 0,2ºللييسحكم   لحلييرل ة   ظييسم ، جييذ لحلييرل ة   حيي و، 

-4-28)همس ِبر( ذ  هقاوهذ بال س سذ. وللثقريا  لخ ج ،ل    للكسلذ هبتا جهازل  لقساس   فق لحلرل ة )هثل ض اصر بلسسس (. ويريني لل كل 
يو ، جذ حرل ة  اً ختطسطساً ةهاز لخسريا  للسيفزي  ض   ، جذ حرل ة اثبسذ. وابل مريذ للت ل، لل   ك   ، جذ حرل ة حتللها ذليت للسما ع مس  3-1

للكربيي   ي  يمييسيف م اثين ينمييس   يو يقييل هيي  ، جييذ حييرل ة لةيي  ل ييسط  فإنيي  ي ريغييي ي   يير  لالخسريييا    غرفييذ  عييي   ا رملييا ذليت للسمييا ع
 للصلا لسعي  للفر .

يرنا وضياءل  ضليى جهياز  قسياس  ي فق لحليرل ة: يحي  ا حيسي   ضليى للبس يذ ولآلخير حيسي   ضليى هيا،ة خاهليذ.  28-4-3-2-2
 غ  قريريياً. ولل ضياءل  هصي  ضا  هي  للزجيار 20. و كي   نتسيذ لخيا،ة لخ الي ضذ   نيل وضياء 3سم 70ولل ضاءل  هستا ال  وح م نل ه هتا 

ه  للصلا غن للقابل للص ي. و ا ي  يك   ن ع للصلا ه اسرياً خيا،ة لالخسرييا . وض ي  لسيسيف لم وضياء زجياجي  ييزو، لل ضياء أبنري بيذ  يو
 شبريذ ط يلذ خ ع  رلنم للضغط ،لخل لل ضاء و رييفر للبس ذ.

وضياء للبس يذ إىل لخصيرف لحليرل   يم ل ابسسترل  لخسالف فرق لةه  لل ا ج ض  لخسالف للس فق لحلرل   ه   28-4-3-2-3
 حاس ب. يو وه  وضاء لخا،ة لراهلذ إىل لخصرف لحلرل   وذلك ن للذ   للزه  )قساس  فااللي( ب لسطذ جهاز  م سل

 إجرلء لالخسريا  28-4-3-3
 إجرلء لخبايرة 28-4-3-3-1

اس للسييي فق لحليييرل    وذليييك رييييل للريييي ء   يخيييش للقساسيييامل يليييزم  بسيييني لاشيييا ة ل   بيييذ وحماسيييسذ جهييياز قسييي ق 
  جرلءلمل لخبايرة للسالسذ:

 يضريط جهاز لالخسريا  ض   ، جذ لحلرل ة لخيفسا ة؛ )ي(
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 يسم إ،خال هلف  ميفني   وضاء للبس ذ. وي الع نل ه  للبس ذ ولخا،ة لراهلذ )هثل نل  يي  للصي ،ي م )ب(
يكي   هليف للسمييفني هغطيى  اهياً يضيت  ي   مبيا نرايمل زجاجسيذ هطح نيذ(   لل ضياء لرياأل هبيا يو

 ابخا،ة. وي الع لل ضاءل    جهاز لخسريا  للسيفزي  ض   ، جذ حرل ة اثبسذ؛
 حت ، لاشا ة ل   بذ )لاشا ة لرا جذ ه  لخم ل قريل   صسل هلف للسميفني مبص   للكهرابء(؛ )ر(
ث ، جيييامل  للسمييييفني    يييال يو  بييينيَّ حماسيييسذ جهييياز قسييياس للسييي فق لحليييرل   ابسيييسيف لم ، جسيييني  )،(

 لل طاق لخس قع لس ل  لحلرل ة ه  للبس ذ ه الع لالخسريا .
 إجرلء لالخسريا  28-4-3-3-2

 يلي: نتا  جرلءلمل لالخسريا  مليإ 
 يضريط جهاز لالخسريا  ض   ، جذ حرل ة لالخسريا  لخيفسا ة؛ )ي(

نانت للبري ة هي  لخبي  ( وي اليع لل ضياء   ميأل وضاء للبس ذ ابلبس ذ لخ زونذ وبكتسذ مما لذ خا،ة للبري ة )إذل )ب(
 1 500هلي ولمل و 5  لةهاز. وي ريغي ي   ك   نتسذ للبس ذ نافسذ ا  يك   هب ل   ل  لحلرل ة بني 

 هلي ولمل لكل نسل غرلم ه  لخا،ة؛
ا  ساضذ لاوىل ه  لالخسريا    12 مسيف م لل سا ج   فرتة  يال يري ي  ص  هب ل   لس  لحلرل ة. وي ريغي )ر(

ملشل للفرتة الزهيذ حلي وث  ي لز    ، جيذ لحليرل ة. و بستي  للفيرتة للي  يميسغرقها نيل لخسرييا  ضليى ، جيذ 
سياضذ ضليى لاقيل ببي  فيرتة  24 حرل ة لالخسريا  وهبي ل   لسي  لحليرل ة. وي ريغيي ي  يميستر لالخسرييا  خي ة

هب ل   لس  لحلرل ة يقيل  ساضذ  ولك  ميك  إهناء لالخسريا  ض   ش إذل يصريح 12ح وث للس لز   وملي 
 ولمل/ن ؛ 1,5إذل زل، هب ل   لس  لحلرل ة ض   يو ه  لخب ل لاقصى

   هنايذ لالخسريا  يبني هق ل  للسغن   نسلذ للبس ذ؛ )،(
س حبسييت يييسم لحلصيي ل  5ºيبييا، لالخسريييا  ابسييسيف لم ضس ييامل ج ييي ة ض يي  مجسييع ، جييامل لحلييرل ة بفييا ق قيي  ل   )مل( 

 هلي ولمل/ن .   1 500و   15ضلى سريع نسا ج يرتلوح لخب ل لاقصى لس ل  لحلرل ة ابل مريذ هلا بني  
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 28-4-3-4
لء " )هلي ولمل/هلي ف لت( ض   هقا،ير خمسلفذ للطاقذ للكهراب سذ لخمسيف هذ   إجر Sحتما حماسسذ لةهاز " 28-4-3-4-1

 لخبايرة وذلك ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ:

  

 للطاقذ للكهراب سذ )هلي ولمل(   P ست:ح 
  dU   )إشا ة لخبايرة )هلي ف لت 
  bU   )لاشا ة ل   بذ )هلي ف لت 

، جيامل " )هليي ولمل/ني ( ض ي  Q مسيف م ملشل للقسم وبساانمل لالخسريا  حلماب يقصى هب ل لس لسي  لحليرل ة " 28-4-3-4-2
 حرل ة خمسلفذ لالخسريا  وذلك ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ:

  

 إشا ة للبس ذ )هلي ف لت(   Us ست:ح 
  M   ) للكسلذ )ن 
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 رسم للبالقذ بني هبي ل   لسي  لحليرل ة لاقصيى ل مي ب لكيل وحي ة نسليذ ن لليذ   ، جيذ حيرل ة لالخسرييا  ضليى  28-4-3-4-3
س( هي  º" )ولمل/ني  Lلل قط للحص ل ضلى يفضل ه ح . و بني قسم لحلرل ة لخفق ،ة لكل وحي ة نسليذ "و ق بساين مبقساس خطي و  صل 

" حبسيت يكي   مماسياً خ حي    لسي  L(. ويرسيم خيط هميسقسم هسلي  "5-3-28للصيهريج )لنظير للفقيرة  يو لحلاويذ لل سسطذ للمي ل ا يو للبري ة
حيي ث ض ي ملا حتليل  ال ل    للمس   ثل ، جذ لحليرل ة لحلرجيذ لل ي  ل يسط  ي  يضليى ، جيذ حيرل ةلحلرل ة. ونقطذ  قاطع لرط لخمسقسم هع 

ملي ، جذ لحلرل ة لحلرجذ لل ي  يو ، جذ حرل ة للستا ر ذليت للسما ع  هسما ع للتا،ة   لل كل لخبريأة ب . و، جذ حرل ة للسحلل ذليت للسما ع
  .2-3-4-28رب لاضلى. وير، هثال لشلك   لل كل س لاق5ºس( هقربذ إىل هضاضف ºل سط )

 يهثلذ لل سا ج 28-4-3-5

  درجة حرارة 
  التحلل ال ايت 

درجة  /التسارع 
حرارة التماثر  
  ال ايت التسارع

(º )س 

احلرارة املفقودة لكل  
 وحدة كتلة 

 املادة  الكتلة )كغ(  العبوة  )ملي وات/كغ.كلفن( 
 >75 100 1G 30   نرب انهس آزو   ا ي 

55 70 6HG2 25 ف ق ينمي ب زولمل ب  سل اثلثي 

40 70 6HG2 25  إ سل ملكمان لمل ب  سل اثلثي -2-ف ق ينمي 

25 70 6HG2 25 ف ق ينمي بسفاالمل ب  سل اثلثي 

45 150 1G 25 5 2-  ه  ف لس يييي  ب ييييزي   -4-  ييييا ي ليث نمييييي- 
 ٪(90  ا ي يزونس م نل  ي  للزنك )

55 15 1G 25 5 2-  ه  ف لس يييي  ب ييييزي   -4-  ييييا ي ليث نمييييي- 
 ٪(97  ا ي يزونس م  رتلفل  وب  لمل )

50 15 1G 25 5 2-  فس سيل سيلف نسل(  -4-  ا ي ليث نميي(- 
 ٪(67  ا ي يزونس م نل  ي  للزنك ) -ب زي  

45 15 1G 25 2-  (-ليث نمييييي نرب نسييييل- - ) فس سييييل يهس يييي- 
 سيييييييييييسكل - -هثسيييييييييييل-)  -4-هسث نميييييييييييي  -3

  يا ي يزونسي م نل  يي   -ب يزي   -ملكمسل يهس  ( 
 ٪(62للزنك )

55 15 1G 25 3-  يييييل( ب ييييزي  -1-)بنولسيييي ي   -4-هسثسييييل- 
 ٪(95  ا ي يزونس م  رتلفل  وب  لمل )
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 : اختبار الت زين عند درجة حرارة اثبتة 1-3-4-28الشكل 

 
 )يلف( للريال نيهقساس حرل ة ) ره هرت( ب  هقاوهذ ه   )ابء( وضاء للبس ذ
 )جسم( وضاء يسط لين )،لل( فرلغ مل لء

 )ملاء( للبس ذ )ولو( ها،ة خاهلذ
حمميياس )همس ييبر( لضييريط ، جييذ لحلييرل ة بيي  هقاوهييذ هيي   )حاء( همس بر خرلقريذ لاها  ب  هقاوهذ ه  للريال ني

 للريال ني
 )زل (

 )ايء( ض اصر بلسسس  )ناف( نسلذ ه  لال ه س م
 )الم( ،ل رة نهراب سذ )هسم( فرلغ مل لء
 )ن  ( يسالك  ميفني )سني( هضيفم 

 )ضني( هم ل )فاء( ه ظم ، جذ لحلرل ة
 )صا،( ص ف زجاجي  
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 : مثال لتعيني درجة حرارة التحلل ال ايت التسارع أو درجة حرارة التماثر ال ايت التسارع 2-3-4-28الشكل 

 
يميييياو  هبيييي ل فقيييي  لحلييييرل ة ومميييياس خ حيييي    ليييي  خييييط هسليييي   )ابء( ه ح    لس  لحلرل ة )يلف(

 لحلرل ة
، جذ حرل ة لة  ل سط لحلرجذ ) قاطع خط فقيي  لحلييرل ة  )جسم(

 هع ل    للمس (
 ، جيييذ حيييرل ة للسحليييل لليييشليت للسميييا ع يو ، جيييذ حيييرل ة للستيييا ر )،لل(

، جذ لحلرل ة لحلرجييذ لل يي  ل ييسط هقربييذ إىل  -للشليت للسما ع 
 س لاقرب لاضلى5ºهضاضف 

 فق ( لكل وح ة نسلذ   فق لحلرل ة )  ل  يو )أل( ، جذ لحلرل ة )س(
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 اختبار الت زين مع  راكم احلرارة :4-االختبار حاء 28-4-4
 هق هذ 28-4-4-1
ملشل للطريقذ  بني ي،ىن ، جذ حرل ة اثبسذ لل   ل سط لل   سبرا ض ي ملا لخي ل، غين للثابسيذ حيرل ايً لسحليل طيا ،  28-4-4-1-1

ق للحرل ة   ظروف  ثل ظيروف لخيا،ة لخبرييأة. ومليشل للطريقيذ  ميس   إىل نظرييذ سيستس  ف لالنف يا  لحليرل    ي  ي  لخقاوهيذ للر سميسذ لسي ف
يو ، جيييذ حييرل ة للستيييا ر ذليت  لل ضييياء. وميكيي  لسيييسيف لم ملييشل للطريقيييذ لسبسييني ، جيييذ حييرل ة للسحليييل ذليت للسمييا علحلييرل ة  كيي   ض ييي  جيي  ل  

 (.3م 2وملي   ضري هتا لل    تل لحلاوايمل لل سسطذ للم ل ا وللصها يج للصغنة )حىت  ها خا،ة للسما ع
ا ص فقي  لحليرل ة لكيل وحي ة نسليذ ابل ميريذ لي  مما ليذ  بستي  فبالسيذ للطريقيذ ضليى لخسسيا  وضياء ،يي ل   كي   خصي  28-4-4-1-2

 رصا ص للبري ة.
 لةهاز ولخ ل، 28-4-4-2
هال تيييذ هليييا وسيييا ل إغييالق  وجمميييامل ل  جيييذ لحليييرل ة   يسييألف لةهييياز هييي  غرفييذ لخسرييييا  ه اسيييريذ  ويوضسيييذ ،ييي ل  28-4-4-2-1

 ويجهزة قساس.
ينبغرري أن جيرررى االختبررار يف  رفررة اختبررار قررادرة علررى  مررل احلريررق وار فرراع الضررغط، ويفضررل أن  كررون  28-4-4-2-2

 وي الع جهاز للسم سل   ه طقذ هرلقريذ ه فصلذ. مزودة جبهاز لت فيف الضغط، مثل جهاز التنفيس.
س   مييسيف م غرفييذ هب نسييذ هز،وجييذ لةيي  ل  75ºابل مييريذ لالخسريييا لمل لليي  جتيير  ض يي  ، جييامل حييرل ة  صييل إىل  28-4-4-2-3

هيم  وهصي  ضذ هي  يلي لح صيلا غين قابليذ للصي ي ييرتلوح مسكهيا بيني  480هيم  ول  فاضهيا  320هم  وقطرمليا لريا جي  250)قطرملا لل لخلي 
هم( حبسيت ميير  بيني لةي ل ي  سيا ل هي  محيام جيا  هضيري طذ ، جيذ حرل  ي  ض ي  ، جيذ لحليرل ة لخيفسيا ة. و غليق غرفيذ لالخسرييا   2,0هم و 1,5

هييم(. وي ريغييي ي  يمييتح الييريط ، جييذ لحلييرل ة  10 ،و  إحكييام ب لسييطذ غطيياء هبييزول )هصيي  ع  هييثاًل  هيي  يليي لح نل  ييي  للري لسفس سييل بمييتك
 يايم. 10س خ ة  صل إىل 1º  يس اوز  ال ل خاهل ه ال ضذ   وضاء ،ي ل  ابحنرلفبسثريست ، جذ حرل ة ضس ذ ه  سا 

س  ميكيي  لسييسيف لم فيير  75ºنرييي يل  وخاصييذ ابل مييريذ لالخسريييا لمل لليي  جتيير  ض يي  ، جييامل حييرل ة  زييي  ضلييى  28-4-4-2-4
ح ت  نافسياً للميتاح مبيرو  لهلي لء ضليى مجسيع جتفسف )مبماض ة هروحذ إذل ،ضت لحلاجذ( يسم للسحكم فس  مب ظم حرل ة ) ره سسامل( ويك   

ج لنا وضاء ،ي ل . وي ريغي الريط ، جذ حرل ة مل لء للفر  حبست ميك  ل افظذ ضلى ، جذ لحليرل ة لخطل بيذ لبس يذ هي  سيا ل خاهيل ه الي ضذ 
ر . وي صيى بس هسيز ابب للفير  يايم. وي ريغي قسياس و مي سل ، جيذ حيرل ة للفي  10س خ ة  صل إىل 1º  يس اوز  ال   وضاء ،ي ل  ابحنرلف

لسسري لل  بغطاء هبزول فضفاا. وميك  محايذ للفر  بسريطس   بطريقذ ه  صلا ه اسا وواليع وضياء ،يي ل    قفيص  يو بمقاطذ هغ اطسمسذ
 ه  شريكذ سلك.

غرفييذ ابل مييريذ لالخسريييا لمل لليي  جتيير  ض يي  ، جييامل حييرل ة يقييل هيي  ، جييذ حييرل ة لةيي  ل ييسط  ميكيي  لسييسيف لم  28-4-4-2-5
غطياء )بميقاطذ هغ اطسميسذ  هيثاًل(. و ضيريط ، جيذ حيرل ة  يو هز،وجذ لة  ل  )جمتِن ة  هثاًل( ذلمل ح م ه اسيا وهيزو،ة بريياب غين حمكيم

 س ه  ، جذ لحلرل ة ل  ،ة.1º  لهل لء   للغرفذ   ح و، 
ممثلذ انع ح م للبريي ة. و يا   مسيف م يوضسذ ،ي ل   هع وسسلذ إغالقها  حبست  ك   خصا ص فق  لحلرل ة 28-4-4-2-6

 حالييذ لخيي ل، للصييلريذ بصييفذ خاصييذ  ميكيي  لسييسيف لم وسييسلذ إغييالق هيي  للفليينني و  ي   كيي   وسييسلذ إغييالق وضيياء ،ييي ل  هيي  هييا،ة خاهلييذ.
هس سيييطذ.  يو وسيييسلذ إغيييالق ميكييي  لسيييسيف لهها هيييع للمييي ل ل للييي   كييي   ، جيييذ  طايرمليييا ه يففضيييذ 1-4-4-28لخطييياط. ويرييييني لل يييكل  يو

يسمييرب ه يي  للضييغط وهييزو، بصييتام  ال وللبس ييامل لليي   كيي   ، جييذ  طايرملييا هر فبييذ ض يي  ، جييذ حييرل ة لالخسريييا  ختسييع   وضيياء هبيي ين حمكييم
 ضسريا  ض   لحلماب أت ن للطاقذ لحلرل يذ لل ضاء لخب ين.لس فس  للضغط. وي الع وضاء للضغط   وضاء ،ي ل  وي،خش   لال

(   6-3-28 للفقيرة    ا  بسني خصا ص فقي  لحليرل ة لل هياز لخميسيف م  ي  وضياء ،يي ل  ووسيسلذ لاغيالق )لنظير  28-4-4-2-7
ضي    هيا   ك  الريط ملشل لرصا ص إىل حي  قريل إجرلء لالخسريا . وابل ظر إىل ي  وسسلذ لاغالق هلا أت ن نرين ضلى خصا ص فق  لحلرل ة  فإن  مي 

 لرت.   0,5 مسيف م يوضسذ ،ي ل   قل سبسها ض    يال   طريق  غسن وسسلذ لاغالق. ولل ص ل إىل همس   لحلماسسذ لخطل ب  يسبني 
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هليي  100و 80هلي ليرت هي  لخيا،ة ويكي   هقي ل  فقي  لحليرل ة ابل ميريذ هليا بيني  400يوضسذ ،ي ل  لل   أل مبق ل   28-4-4-2-8
للصها يج  يو لحلاوايمل لل سسطذ للم ل ا يو ن . وابل مريذ للبري لمل لانع  50ولمل/ن  نلف   ك   ه اسريذ    للبا،ة  لستثسل ضري ة وزهنا 

ها للصغنة   ا لسسيف لم يوضسذ ،ي ل  يك   هب ل فق  لحلرل ة ابل مريذ هلا يقل. وضلى سريسل لخثال  فيإ  لسيسيف لم يوضسيذ ،يي ل  نروييذ سيبس
هلييي ولمل/نغتكلفيي  قيي  يكيي   ه اسييرياً للحيياوايمل لل سييسطذ للميي ل ا وللصييها يج  34و 16لييرت ولحيي  ويييرتلوح هبيي ل فقيي  لحلييرل ة هلييا بييني 

 للصغنة.
 إجرلء لالخسريا  28-4-4-3
  لخا يذ  80  ضريط ، جذ حيرل ة غرفيذ لالخسرييا  ض ي  ، جيذ حيرل ة للسيفيزي  لخيفسيا ة. ومييأل وضياء ،يي ل  إىل نميريذ 28-4-4-3-1

 ه  سبس  ابخا،ة ه الع لالخسريا  و م ل نسلذ للبس ذ. وابل مريذ للت ل، للصلريذ  فإن  ي ريغي نريمها ب  جذ هس سطذ. ويسم إ،خال همريا  ، جذ
لحليرل ة   هرنييز للبس يذ. وحيكييم إغييالق غطياء وضيياء ،ييي ل  وي اليع لل ضيياء   غرفيذ لالخسريييا   وببيي  ذليك ي صييل جهيياز  مي سل ، جييذ لحلييرل ة 

 و غلق غرفذ لالخسريا .
 ميفَّ  للبس ذ و رص  ابسسترل  ، جذ حرل ة للبس ذ وغرفذ لالخسريا . ويم ل لل قت للش   صريح فس  ، جذ حرل ة  28-4-4-3-2

 جذ إىل ي   صريح ، جذ حرل ة للبس ذ يضلى ه  ، يو س. ويمستر لالخسريا  خ ة سريبذ يايم2ºللبس ذ يقل ه  ، جذ حرل ة غرفذ لالخسريا  مبق ل   
ينثر  ييهتا يسريق. ويم ل للزه  للش   ر فع فس  ، جذ حرل ة للبس ذ ه  ، جذ لحلرل ة لل   قل مبق ل   يو س6ºحرل ة غرفذ لالخسريا  مبق ل  

2º.  س ض  ، جذ حرل ة غرفذ لالخسريا  إىل ، جذ لحلرل ة للقص 
لالخسرييا  وييسم لليسيفلص ه هيا حبيرأل   يقيرب وقيت ممكي . إذل ظلت للبس يذ سيلستذ  فإهنيا  يعَّ، و صرفيع هي  غرفيذ  28-4-4-3-3

 وميك   بسني لل مريذ لخئ يذ للكسلذ لخفق ،ة وللسغن   للرتنسا.
س نل هرة. وإذل نا  للغيرا 5ºيكر  لالخسريا  ابسسيف لم ضس امل ج ي ة هع  غسن ، جذ حرل ة للسيفزي  بفا ق  28-4-4-3-4

ر  ضيي ، هيي  لالخسريييا لمل يكفييي لسح ييي  ، جييذ حييرل ة  إذل نانييت هييا هيي  لخسريييا  لخييا،ة مليي  حت ييي  مل يياك حاجييذ إىل الييريط ، جييذ لحلييرل ة   ييص
يو  إذل نانييت ، جييذ حييرل ة للسحلييل ذليت للسمييا ع هييا لسح ييي  يو س5ºإىل يقييرب  يو ، جييذ حييرل ة للستييا ر ذليت للسمييا ع للسحلييل ذليت للسمييا ع

إذل نانييت لخييا،ة حتقييق  هييا س. وإذل نييا  للغييرا هي  لخسريييا  لخييا،ة مليي  حت ييي º 60 ميياو    يو ينييع هيي   ، جيذ حييرل ة للستييا ر ذليت للسمييا ع
إذل نانيت ، جييذ حييرل ة  هييا هبياين ، جييذ حيرل ة للسحلييل للييشليت للسميا ع خييا،ة ذل سيذ للسفاضييل  فإنيي   ير  ضيي ، هي  لالخسريييا لمل يكفييي لسح يي 

نا  للغرا ه  لخسريا  لخا،ة مل  حت ي  ها إذل نانت  مس   هبسا  ، جذ وإذل    يقل. يو  س75ºن  ملي    50للسحلل للشليت للسما ع لبري ة وزهنا  
 حرل ة للستا ر ذليت للسميا ع للتيا،ة لخميريريذ للستيا ر  فإني   يا إجيرلء ضي ، نياف هي  لالخسرييا لمل لسح يي  هيا إذل نانيت ، جيذ حيرل ة للستيا ر

 °س يو يقل.75ذليت للسما ع   للبري ة ابل كل للش  سسمسيف م ب  ملي 
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 28-4-4-4
ضلييى يهنييا يقييل ، جييذ حييرل ة  يو ، جييذ حييرل ة للستييا ر للييشليت للسمييا ع  صميي ل ، جييذ حييرل ة للسحلييل للييشليت للسمييا ع 28-4-4-4-1

 ز، ، جيذ حيرل ة للبس يذ ضليى ، جيذ حيرل ة  مل ينثر. وإذل يو س6º ك   ض  ملا ، جذ حرل ة للبس ذ ينع ه  ، جذ حرل ة غرفذ لالخسريا  مبق ل  
ضليى   ر لليشليت للسميا عيو ، جيذ حيرل ة للستيا ينثر   ي  لخسريا    م ل ، جذ حرل ة للسحلل لليشليت للسميا ع يو س6ºغرفذ لالخسريا  مبق ل  

 يهنا ينع ه  يضلى ، جذ حرل ة ختزي  همسيف هذ.
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 يهثلذ لل سا ج 28-4-4-5

درجة حرارة التحلل ال ايت  
درجة حرارة  /التسارع 

  التماثر ال ايت التسارع 
(º )س 

وعاء   فقد احلرارة يف 
  )ملي  ديوار

 وات/كغ.كلفن( 

 كتلة العينة 
 املادة  )كغ( 

   ا ي نرب انهس  آزو 0,28 74 75< 

 ٪10٪ هع ضاهل ه  ط ب مريذ 90آزو   ا ي نرب انهس    0,21 70 55

 آزو   ا ي)ييزوب  نونرتيل( -‘2 2 0,18 62 50

 ٪50  ا ي سلف ملس  لزي    -1 3-ب زي   0,52 81 70

100
 ٪12٪ هيييييييع 80ملسييييييي  و فييييييي ق ينميييييييس  ب  سيييييييل اثلثيييييييي   0,30 72 )ي(

 اثلثيف ق ينمس    ا ي ب  سل 

 ٪40ف ق ينمي نس ،نرب انمل ب  سل اثلثي   0,42 65 25

  ال ييييييييي هسثسييييييييل ملكمييييييييان لمل -3 5 5-فيييييييي ق ينمييييييييي  0,38 79 60
 ب  سل اثلثي

 ٪50ف ق ينمس    ا ي ب زويل   0,25 91 60

 - ال يييييييي  -4) -فييييييي ق ينميييييييي اثين نربييييييي انمل   يييييييا ي  0,19 79 45
 ب  سل سسكل ملكمسل(

 ٪50)ف ق ينمي ب  سل اثلثي( ب ات    -  ا ي  -2 2 0,31 88 80

 إيثسل ملكمسل( -2) -ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي  0,39 64 صفر

 -ه  ف لس ييييييييييييي  ب يييييييييييييزي   -4-  يييييييييييييا ي ليث نميييييييييييييي  -2 5 0,25 58 45
 ٪(66  ا ي يزونس م نل  ي  للزنك )

 ف ق ينمي اثين نرب انمل   ا ي ليزو ري يمسل 0,38 80 10

 >50
 ٪ فييييييي ق14٪ هيييييييع 15فييييييي ق ينميييييييي محيييييييل لرلسيييييييك   1,00 33 )ب(

 ينمس  لهلس  وجني )لل  ع ولو(

 لرت. 2  وضاء الغط هع وضاء ،ي ل  سبذ  )ي( 
 لرت. 1  وضاء ،ي ل  نرو  سبذ  )ب( 
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 ووسيلة إ القي الختبار السوائل واملواد الصلبة املبللة ابملاء  : وعاء ديوار1-4-4-28الشكل 

 

يل ه سييي م(  يو وصيييالمل خاصيييذ هل لرييييذ )هييي  هيييا،ة ب لسسرتلفلييي  ول سلني
 "Oوحلقذ هانبذ للسمرب ضلى شكل حرف "

 )يلف( ينري بذ شبريذ ه  ها،ة ب لسسرتلفل  ول سلني )ابء(
 )جسم( شرحيذ هب نسذ

 )ملاء( قاض ة نأس زجاجي )،لل( غطاء زجاجي
 )زل ( ينري بذ زجاجسذ ولقسذ )ولو( انبل

 )ايء( وسسلذ  ثريست ف الذيذ )حاء( وضاء ،ي ل 
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  30القسم 
 الثالثمقدمة اجلزء 

 الغرض 30-1
 يبرا لةزء للثالت ه  ،لسل لالخسريا لمل نظم لاهم لخسح ة لسص سف لخ ل، وللملع للسالسذ: 30-1-1

هيي  للال حييذ  3-3هيي  للفصييل  63هيي  لليي لسل ولحلكييم لريياأل  31لايروسيي المل للله بييذ )ينظيير للقمييم  )ي(
 (؛ه  لل ظام لخ منق ضاخساً  3-2وللفصل  للس ظستسذ لل ت ذجسذ

هي   3-2هي  للي لسل وللفصيل  32للم ل ل للله بذ ولخسف رلمل للما لذ لخ زوضذ لحلماسسذ )لنظر للقميم  )ب(
 (؛ه  لل ظام لخ منق ضاخساً  17-2و 6-2وللفصلني  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ

هيي  لليي لسل  3-33و 2-33ماسييسذ )لنظيير للقمييم ولخسف ييرلمل للصييلريذ لخ زوضييذ لحلللله بييذ  لخيي ل، للصييلريذ )ر(
 (؛ه  لل ظام لخ منق ضاخساً  17-2و 7-2وللفصلني  ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ 4-2وللفصل 

هيي   4-2هيي  لليي لسل وللفصييل  4-33لخيي ل، للسلقا سييذ لالشييسبال ولخيي ل، للشل سييذ للسميييفني )لنظيير للقمييم  )،(
 (؛ه  لل ظام لخ منق ضاخساً  11-2و 10-2و 9-2وللفص ل  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ

هيي   4-2هي  للي لسل وللفصيل  5-33لخي ل، للي   طليق غيازلمل هل بيذ ض ي  هالهمييسها لخياء )لنظير للقميم  )مل(
 (؛ه  لل ظام لخ منق ضاخساً  12-2وللفصل  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ

 وللفصيلني هي  للال حيذ للس ظستسيذ لل ت ذجسيذ 5-2ه  لل لسل وللفصل  34لخ،نم ة )لنظر للقمم لخ ل،  )و(
 (؛ه  لل ظام لخ منق ضاخساً  14-2و 2-13

 هيييييي  للال حييييييذ للس ظستسييييييذ لل ت ذجسييييييذ 8-2هيييييي  لليييييي لسل وللفصييييييل  37)لنظيييييير للقمييييييم  لخيييييي ل، لانالييييييذ )ز(
 (؛ه  لل ظام لخ منق ضاخساً  16-2وللفصل 

وللقميم  2-38)لنظير للقميم  للقيا، ة ضليى للسحليل لليشليت لخ لوهيذ لامس ة لخك نذ هي  نيرتلمل لاه نسي م )ح(
 ه  ملشل لل لسل(؛ 39

 ه  ملشل لل لسل(. 3-38)لنظر للقمم لخب ة لل قل  9خالاي وبطا ايمل لللسثس م ه  للر ريذ  )ط(
 سط  لمل لل  ميك  ي  حت ث   لخمسقريل.للحم  ز  36للقمم  30-1-2

 النطاق 30-2
ي  جهييذ  يو وي ريغيي ضلييى لةهيذ لخ س يذ .ي ريغيي   فسيش إجيرلءلمل للسصيي سف لخال تيذ ضليى هييا،ة يو سيلبذ ج يي ة 

 يلي: ها يخر   طلا  ص سف ه سج ج ي  ي   ق م
 للملبذ؛ يو هبل هامل نافسذ  سبلق أبمساء وخصا ص لخ سج )ي(

 للملبذ؛ يو يجر  ه  لخسريا لمل ذلمل صلذ ابخ سج ها ونسا ج )ب(
 .ابرط  ة للفرضسذ وللسص سف لخقرتح وييذ لشرتلطامل  سبلق )ر(
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  31القسم 
 إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة  

 بقابلية التهاب األيروسوالت

 الغرض 31-1
( يو 2يو  1للفئييذ /1-2لايروسيي المل أبهنييا إهييا هل بييذ )لل ييبريذ يبييرا ملييشل للقمييم نظييام لاهييم لخسحيي ة لسصيي سف  31-1-1

 3-3و 2-2للسصي سف للي ل ،ة   للفصيلني  ئانً ابلرجي ع إىل هرييا،. وي ريغي ي  يك   لسسيف لم للي ص هقيرت (.3للفئذ /2-2غن هل بذ )لل بريذ 
  وإىل للرسييي م للسيفطسطسيييذ لخريس يييذ مل يييا   هييي  لل ظيييام لخ ميييق ضاخسييياً  3-2وللفصيييل  ( هييي  للال حيييذ للس ظستسيييذ لل ت ذجسيييذ63)لحلكيييم لرييياأل 

 ه  ملشل لل لسل. 6-31و 5-31و 4-31  وإىل يوصاف لالخسريا لمل لخشن  ة   لاقمام 3-31و 2-31و 1-31 لاشكال
حبسييت ميكيي  والييع  صيي سف  خيفيياطر قابلسييذ للسهيياب لايروسيي المل يي،،ن  طييرق لالخسريييا  لخريسن ييذ مل ييا  قسستيياً نافسيياً  31-1-2

 هال م هلا.
 اغرلا ملشل للقمم   مسيف م للسبا يف للسالسذ: 31-1-3

 للزجيييار يو  صييي ع هيي  لخبييي   مليييي يوضسيييذ غيين قابليييذ للسبريئيييذ هيي  ج يييي  ضريييي لمل لايروسيي المل يو لايروسيي المل 
زة جبهيياز  يو همييح ق يو هب يي   يو هييشلب بفبييل للضييغط  هييع سييا ل يو همييسِنل يو للريالسييسسك وحتسيي   ضلييى غيياز هضييغ ط يو ب ونيي   وجمهيين

 هميييح ق  يو ض س يييذ يو   شيييكل  غييي ة يو سيييا لذ هبلنقيييذ   غييياز  يو إطييالق يميييتح  خيييرلر حمسييي ايمل للبريييي ة   شيييكل جميييستامل صيييلريذ
 .(ه  للال حذ لل ت ذجسذ 4-2-6اغرلا لل قل  ا ي   مس   لاوضسذ لشرتلطامل للقمم ) للغازيذ يو حبالسها للما لذ يو

  ييتل ملييشل  وال ذ.للغيازلمل ولخيفييالسط للغازيييذ للله بي  يو لخي ل، للله بييذ يو مليي للميي ل ل للله بييذ لخكي نانمل للله بييذ 
 لل   سفاضل هع لخاء. يو للشل سذ للسميفني يو للسمتسذ لخ ل، للسلقا سذ لالشسبال

س. و ر، طرق لالخسريا  لل  حت ن، نقطذ لل هسل   93º زي  ضلى  ال  للما ل للله ب مل  سا ل ل  نقطذ وهسل :1مالحظة 
 ه  ملشل لل لسل. 4-32للقمم 

-2وللقميم   ه  للال حذ للس ظستسيذ لل ت ذجسيذ   2-2-4-2لالطالع ضلى  بريف لخ ل، للصلريذ للله بذ  لنظر للفقرة   : 2مالحظة  
 ه  ملشل لل لسل.   2-33. و ر، إجرلءلمل للسص سف وطرق لالخسريا  ولخباين لخسصلذ ابخ ل، للصلريذ للله بذ   للقمم  ه  لل ظام لخ منق ضاخساً   7-1

نسلييي     101,3س واليييغط هبسيييا   هقييي ل ل  20ºهييي ب ملييي  غييياز لييي  هييي   هلييي ب هيييع لهلييي لء   ، جيييذ حيييرل ة  للغييياز للل  : 3مالحظة  
 ابسكال. 

 النطاق 31-2
هيييي   3-3هيييي  للفصييييل  63ي ريغييييي ي  ختضييييع لايروسيييي المل إىل إجييييرلءلمل للسصيييي سف لليييي ل ،ة   لحلكييييم لريييياأل  31-2-1

هيي  لل ظييام  2-3-2لخبيي نة للس  ييي  ولالسييسبتال إىل خمطييط للسصيي سف لخرييينين   للقمييم  وختضييع لايروسيي المل .للال حييذ للس ظستسييذ لل ت ذجسييذ
 إىل إجرلءلمل للسص سف لل ل ،ة   ملشل للقمم ابل مريذ لقابلسسها لاللسهاب.  لايروس المل  ا ي  ختضع نتالخ منق ضاخساً.  

غن لراالبذ اجرلءلمل للسص سف لراصذ بقابلسذ لاللسهاب   ملشل للقمم ي ريغي  ص سفها ضلى لايروس المل    إ  الحظة:م
 .(1)للفئذ  يهنا ه ل، هل بذ ج لً 
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 إجراء  صنيف األيروسوالت اللهوبة  31-3
لخكييي نانمل هل بيييذ جييي لً  ريبييياً حليييرل ة لحرتلقهيييا و س ايهتيييا هييي   يو هل بيييذ غييين هل بيييذ يو  صييي َّف لايروسييي المل نتييي ل، 31-3-1

 للله بذ  وذلك ضلى لل ح  للسايل: 
 : إذل( 1للفئذ /1-2)لل بريذ يص َّف ه سج لايروس ل نتا،ة هل بذ ج لً  )ي(

 ينثر ه  لخك نانمل للله بذ ونانت حيرل ة لحرتلقي  للكستسا سيذ  في ق يو ٪85نا  حيس   ضلى  ‘ 1‘
 يونسل ج ل/غ؛   30 ماو   يو

لأليروسييي المل  2-3-31نيييا  يميييس   هبييياين للقابلسيييذ لل ييي ي ة لاللسهييياب للييي ل ،ة   للفقيييرة  ‘2‘
 لأليروس المل للرغ يذ؛ 4-3-31للرذلذة يو   

( إذل لسس ىف هباين قابلسذ لاللسهاب لل ل ،ة 2للفئذ  /1-2ويص ف ه سج لايروس ل نتا،ة هل بذ )لل بريذ   )ب(
 لأليروس المل للرغ يذ؛ 4-3-31  لأليروس المل للرذلذة يو  31-3-2  

يقيل هي   يو ٪1إذل نيا  حيسي   ضليى  (3للفئذ /1-2)لل بريذ  يص نف ه سج لايروس ل نتا،ة غن هل بذ ()ر
 نسل ج ل/غ.  20لخك نانمل للله بذ ونانت حرل ة لحرتلق  للكستسا سذ يقل ه  

ع للسصييي سف   حاليييذ لايروسييي المل 31-3-2 لخسرييييا  حت يييي  ونسيييا ج  لحليييرل ة للكستسا سيييذ لالحيييرتلق حلمييياب لليييرذنلذة  ي اليييَ
 ه  ملشل لل لسل(. 4-31)لنظر للقمم  همافذ لاشبال

  ASTM D 240يكيي    بسييني لحلييرل ة للكستسا سييذ لالحييرتلق ب لسييطذ إحيي   للطييرق لخييشن  ة   لخبيياين للسالسييذ:  31-3-3
 .30B NFPA  و86.3إىل  ISO/FDIS: 1999 (E/F) 86.1 13945و
ذ  يكيييي   للسصيييي سف ضلييييى يسيييياس نسييييا ج لخسريييييا  قابلسييييذ للسهيييياب للرغيييي ة )لنظيييير  31-3-4   حالييييذ لايروسيييي المل للرغ ييييين

 ه  ملشل لل لسل(.  6-31 للقمم
ولايروسيييي المل للسصيييي سف لخسصييييلذ ابايروسيييي المل إجييييرلءلمل  3-31و 2-31و 1-31وقيييي  و ،مل   لاشييييكال  31-3-5

 للرذلذة ولايروس المل للرغ يذ  ضلى للس ليل. 
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 إجراءات  صنيف األيروسوالت الر وية  : 3-31الشكل 
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 اختبار  ديد مسافة اإلشعال لأليروسوالت الرذاذة  31-4
 مقدمة 31-4-1
 ذنلذ لسقسييسم خميياطر لللهيا لخرلفييق ليي .  يصيف ملييشل لالخسرييا  لخبسييا   طريقييذ حت يي  همييافذ لاشييبال   ييروسي ل 31-4-1-1

إذل نا  مل اك لشيسبال ولحيرتلق هميستر  ها سم خرلقريذ 15يرشن لايروس ل ابجتال هص   لاشبال ه  همافامل يفصل بني لل لح ة ولاخر  
 ي ل . ويبيرنف هصي   لاشيبال  5ضي   قيل  ال للرذلذ. ويبرنف لالشسبال ولالحرتلق لخمستر ضلى يني  لحلاليذ للي  يريقيى فسهيا لللهيا اثبسياً خي ة

 سم.  5-4ضلى ين  ه ق  غاز  ذو شبلذ ز قاء غن هضسئذ ط هلا 
ها ) رذييييشملا(  31-4-1-2 ينثييير.  يو سيييم 15ميكييي   طريسيييق مليييشل لالخسرييييا  ضليييى ه س يييامل لايروسييي ل للييي   ريلييي  هميييافذ  شييين

سم  نالرغ لمل وللب ا   للرل   سذ ولهلالم ولخباجني لخبريَّأة    15و مسث  ه  ملشل لالخسريا  ه س امل لايروس ل لل   قلن همافذ  شنها ض  
إىل لخسريييا  لخبيياجني  يو لهلييالم يو للب ييا   للرل   سييذ يو لخييزون،ة بصييتام هبييايرة. وختضييع ه س ييامل لايروسيي ل لليي   يي زنِع للرغيي لمل يو ضرييي لمل

 قابلسذ لاللسهاب لراأل برغ لمل لايروس المل.
 اجلهاز واملواد 31-4-2
 يلزم   فن لخب لمل للسالسذ: 31-4-2-1

 س 1ºب قذ    س20ºمحام ها ي ض   ، جذ حرل ة اثبسذ 
 غ  0,1 ±ب قذ      هسزل  خمسعلمل هباير

 اثنسذ  0,2 ±ب قذ  ساضذ   قست )ساضذ إيقاف( )نرون هرت(
    نجامل ابلم سسترت   هقساس ه  َّر هع حاهل وهلقط
 ه ق  غاز  هع حاهل وقتاطذ

 س 1º ±ب قذ     هقساس حرل ة ) ره هرت(
 ٪ 5 ±ب قذ      هقساس  ط بذ
 اب   0,1 ±ب قذ      هقساس الغط

 إجراء االختبار 31-4-3
 لخسطلريامل للباهذ  31-4-3-1
ز بسفريغهيييا خييي ة اثنسيييذ ولحييي ة  قريريييياً.  31-4-3-1-1 ي ريغيييي  قرييييل إجيييرلء لالخسرييييا   ي   كييي   ضريييي ة لايروسييي ل هكسنفيييذ مث جتهييين

 ويه ف ملشل للبتل إىل للسيفلنص ه  ي  ها،ة غن هس انمذ  ك   ه ج ،ة   لانري بذ للغاطمذ للبري ة. 
 إذل نانت للبري ة هصتَّتذ لكي  مسبتل   والع  يسي اه    ذلك مبا  ي ريغي للسقس   اهاً بسبلستامل لالسسبتال  31-4-3-1-2
 هقل ب. وإذل نا  ه  للضرو   ملزن للبري ة  فس ريغي ملزنملا قريل إجرلء لالخسريا  هرياشرة.  يو
س 5ºس   20º ي ريغي ي  ي فَّش لالخسريا    هكا  خاٍل ه  للسسا لمل لهل ل سيذ وقابيل للسه ييذ  وض ي  ، جيذ حيرل ة 31-4-3-1-3

 ٪. 80و 30و ط بذ نمريسذ  رتلوح بني 
 يسبنين لخسريا  نل ضري ة ه  ضري لمل لايروس ل: 31-4-3-1-4

 90-15 ض  ها  ك   ممسلئيذ  حميا طريقيذ لالخسرييا  للكاهليذ  ضليى ي  يكي   لخ قي  للغياز    هي   )ي(
 سم ه  صتام ضلريذ لايروس ل؛

٪ ه  نسلسها لاصلسذ  ضلى ي  يك   ه ق  للغاز 12-10فقط ض  ها  ك   ممسلئذ ب مريذ    لخسريا لً ولح لً  )ب(
ضليى هميافذ  زيي   يو ي سبل للرذلذ لخ ريبت هي  ضلرييذ ممسلئيذ  مل سم ه  للصتام إذل 15إها ضلى همافذ 

 سم. 15ضلى همافذ لشسبال هلا  ذلذ ضلريذ ممسلئذ مبق ل  
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كس بيذ ضليى غالفهيا. ويسحي َّ، هكيا  هصي   لاشيبال ي  اء لالخسريا     الع ضري ة لايروس ل وفقاً للسبلستامل لخ 31-4-3-1-5
 طريقاً لشلك.

يسطلَّا لاجرلء للسايل لخسريا  للرذلذ حبست  كي   لخميافذ بيني هليا لخ قي  وصيتام ضريي ة لايروسي ل اليت  هي    31-4-3-1-6
سيم.  60ا لخ قي  وصيتام لايروسي ل سم. و سحقنق للكفاءة إذل ب ي لالخسريا  ض  ها  ك   لخمافذ بني هل 15سم بف لصل هق  لملا  15-90

 إذل يهييا سييم. 15سييم يييسم زاي،ة لخمييافذ لليي   فصييل بييني هلييا لخ قيي  وصييتام لايروسيي ل مبقيي ل   60فييإذل حيي ث لشييسبال للييرذلذ ض يي  همييافذ 
سييم. ولهليي ف هيي  ملييشل لاجييرلء مليي   15سييم فييسيَففَّل لخمييافذ بييني هلييا لخ قيي  وصييتام لايروسيي ل مبقيي ل   60حيصييل لشييسبال ض يي  همييافذ  مل

إىل أتنسيي  ضيي م حصيي ل  يو  بسييني يقصييى همييافذ بييني صييتام لايروسيي ل وهلييا لخ قيي  ميكيي  ي   يي،،  إىل حيي وث لحييرتلق همييستر للييرذلذ 
 سم. 15وس ل لالشسبال إذل نانت لخمافذ بني هلا لخ ق  وصتام لاير 

  إجرلء لالخسريا  31-4-3-2
س   1º س  20º ر   كسسيف  يالث ضريي لمل ييروسي ل ضليى لاقيل هي  نيل هص يَسج ضليى ، جيذ حيرل ة  )ي(

،قسقذ قريل نل لخسريا  )إذل   30 قل ض   ال ٪ ه  للبري ة ضلى لاقل خ ة95محام ها ي حبست يغتر لخاء 
 ،قسقذ للسكسسف نافسذ(؛ 30 ه ة نانت ضري ة لايروس ل هغت  ة بكاهلها   بسع

 يرلضى للسقسن  ابخسطلريامل للباهذ. و م َّل ، جذ حرل ة لخكا  و ط بس  لل مريسَّذ؛ )ب(
  ص ز  ضري ة لايروس ل و م َّل نسلسها؛  )ر(
س )بغسيذ لليسيفلنص 1ºس   20ºحت َّ، قستذ للضغط لل لخلي وسرضذ للسفري  لالبس ل سذ ض   ، جذ حرل ة  )،(

 لختسلئذ جز ساً(؛ يو ري لمل لخبسريذه  للب
 يثريَّت ضلى حاهل ب لسطذ قتاطذ؛  يو ي الع لخ ق  للغاز  ضلى سطح يفقي ه ريمط )مل(
 سم  قريرياً؛  5-4يص بل لخ ق  للغاز   ويك   لللها غن هضيء ول  فاع شبلس   )و(
  لخسريييا  لايروسيي ل هيي    اليع فسحييذ صييتام ضرييي ة لايروسيي ل ضلييى لخمييافذ لخطل بيذ هيي  لللهييا. و يير  )ز(

 هقل ب؛ يو لل الع للش  صصتِنم ل   ي  ب الع  يسي
  الع فسحذ للصتام وهلا لخ ق    نف  لخمس    هع للسأن  هي    جسي  للفسحيذ حني  لللهيا ب يكل  )ح(

 (. ويسم ،فع للرذلذ خالل لل صف للبل   للها؛1-4-31ه اسا وهسحاذيذ هب  )لنظر لل كل 
 يرلضى للسقس  ابخسطلريامل للباهذ لخسبلقذ بطريقذ ملزن للبري ة؛  )ط(
إىل ي  حيييي ث لالشيييسبال. فيييإذل حييي ث  يو  ييي ل  5ي يييغَّل صيييتام ضريييي ة لايروسييي ل ويفيييرغ حمس لمليييا خييي ة  ) (

   ل  لضسريا لً ه  حلظذ ب ء لالشسبال؛ 5لالشسبال فسمستر  فري  للبري ة و  قست لللها خ ة 
شييسبال ابل مييريذ للتمييافامل لخيفسلفييذ بييني لخ قيي  للغيياز  وضرييي ة لايروسيي ل   لةيي ول  صميي َّل نسييا ج لال )ك(

 لخيفصنص هلشل للغرا؛ 
حي ث لشسبال ي  اء  طريسق لرط ة ) (   ر  لخسريا  لايروس ل   يوالاع يخر   نيأ    اليع  مل إذل )ل(

 ه  حص ل لالشسبال؛  للبري ة لخيفصصذ لالسسبتال ابل الع للريسي   والع هقل ب  وذلك للسحقنق
هيييرلمل( ضليييى للبريييي ة نفميييها وضليييى  3جمت ضييي   هيييا  صكيييرَّ  لرطييي لمل )ز( إىل )ل( هييير ني إاليييافسسني )ي  )م(

 لخمافذ نفمها بني لخ ق  للغاز  وصتام لايروس ل؛
يخريني حتس اي  ضليى نفي  لخ يسج وضليى لخميافذ نفميها بيني  يكرَّ  إجرلء لالخسريا  ضلى ضلري  ييروس ل ) (

 لخ ق  للغاز  وصتام لايروس ل؛
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 كييرَّ  لرطيي لمل )ز( إىل ) ( هيي  إجييرلء لالخسريييا  حبسييت  كيي   لخمييافذ بييني صييتام لايروسيي ل وهلييا  )س(
 (؛5-1-3-4-31و 4-1-3-4-31سم  ريباً حلصسلذ نل لخسريا  )لنظر ييضاً  90و 15لخ ق  بني 

سم  ي سهيي لاجيرلء ابل ميريذ للبليا للي  نانيت ممسلئيذ يصياًل.  15ي سبل لايروس ل ضلى همافذ  مل إذل )ع(
ي سبل  مل سم. وإذل 90 ويبسع لاجرلء ه سهساً ييضاً ض  ها حي ث لشسبال ولحرتلق همستر ضلى همافذ

االمل لاخير    مي نل مجسع لحل و  سم  يصَم َّل ض م ح وث لالشسبال. 15لايروس ل ضلى همافذ 
لخمافذ للقص   بني هلا لخ ق  وصتام لايروس ل لل   ص  ض  ملا ح وث لشسبال ولحرتلق همستر 

 ضلى يهنا "همافذ لالشسبال"؛
  لخا ييذ هيي  ح تهييا لالمسييي. و ييا  12-10ضلييا ممليي ءة ب مييريذ  3 يير  ييضيياً لخسريييا  ولحيي  ضلييى  )ف(

لخمييافذ بييني صييتام ضلريييذ لايروسيي ل وهلييا لخ قيي  هميياويذ إجييرلء لالخسريييا  ضلييى للبلييا حبسييت  كيي   
 سم"؛ 15"خمافذ لشسبال للبلا لختسلئذ زل   

اثنسذ نح ٍن يقصى حىت يريقى فسها  30 صفرَّغ ضري ة لايروس ل لختسلئذ ضلى ،صفبامل  مستر نل ،فبذ ه ها  )أل(
اثنسذ. وخالل ملشل  300 قل ض   ال لل فبامل٪ ه  نسلسها لالمسسذ. ويرلضى  رك فرتة زه سذ بني 10-12

 للفرتة   الع للبري لمل   محام ها ي اغرلا للسكسسف؛ 
  لخا ييييذ هيييي   12-10 كييييرن  لرطيييي لمل هيييي  )ز( إىل ) ( ضلييييى ضرييييي لمل لايروسيييي ل لليييي  حتسيييي   ضلييييى  )ق(

ش ملييييشل لالخسريييييا  وال ح تهييييا لالمسييييي  هييييع إغفييييال لرطيييي  ني )ل( و)م(.   هيييي  والييييع ولحييييي  إال ي فييييَّ
هقلييي ب  يص ييياِظر لل اليييع لليييش  حييي ث فسييي  لالشيييسبال )إ  نيييا  قييي   يو لأليروسييي ل  ي  واليييع  يسيييي

 ح ث(   حالذ للبلا لختسلئذ؛
 مل  هريني ي،انل. نتا  4-31 م َّل نافذ لل سا ج   لة ول  ) (

،قيا ق ضليى  3ذ وللغرفيذ خي ة  ص فَّش مجسع لالخسريا لمل حتت نتنذ ،خا    غرفذ جس ة للسه يذ. وميك  هت ييذ للكتين  31-4-3-2-1
 لاقل بب  نل لخسريا . وي ريغي ي   سيفش مجسع   لبن للمالهذ للضرو يذ خ ع لسس  اق ن ل ج لالحرتلق. 

َع للبليييا للييي  حتسييي   ضلييى  31-4-3-2-2 سييَ حتسيييار جييي لول  ال إذ   لخا يييذ هييي  ح تهيييا لامسيييي هييرة ولحييي ة فقيييط. 12-10ختص
 ل ضلريذ ه الَّحذ لالخسريا .ل سس ذ ولح ة لك إال لل سا ج

  لحلالذ لل   ك   فسها نسس ذ لالخسريا  سالريذ   لل الع للش  صصتِنم السسبتال للبري ة  ي ريغيي إضيا،ة لالخسرييا   31-4-3-2-3
 ضلى للبري ة   لل الع لل  يرجَّح ي   ك   لل سس ذ فسها ه جريذ. 

   معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 31-4-4
 ي،انل لل ت ذر للش  ي ريغي لضستا،ل ابل مريذ "ة ول لل سا ج".  4-31 ا  م سل نافذ لل سا ج. ويرينين لة ول  31-4-4-1
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 منوذج "جدول النتائج"   :4-31اجلدول 

 سº ، جذ لحلرل ة
 للسا يخ ٪ للرط بذ لل مريسذ

 لسم لخ سج 
 لحل م للصا     1للبلريذ   2للبلريذ   3للبلريذ 

 همس   لالهسالء لاويل   ٪ ٪ ٪
 همافذ للبري ة لالخسريا    3 2 1  3 2 1  3 2 1
   ملل ح ث لشسبال    

 ال  يو  نبم
 سم  15

   ملل ح ث لشسبال    
 ال  يو  نبم

 سم  30

   ملل ح ث لشسبال    
 ال  يو  نبم

 سم  45

   ملل ح ث لشسبال    
 ال  يو  نبم

 سم  60

   ملل ح ث لشسبال    
 ال  يو  نبم

 سم  75

   ملل ح ث لشسبال    
 ال  يو  نبم

 سم  90

  ذليييييييك واليييييييع  مبيييييييا -لخ يييييييامل لمل     
 للبلريذ

  ريباً للتباين للسالسذ:  صص َّف لايروس المل للرذنلذة 31-4-4-2
 الفئة يف النظام املنسق عامليا   الشعبة يف الئحة األمم املتحدة النموذجية املعايري

سم يو ينثر  بصييرف لل ظيير ضيي   75إذل ح ث لالشسبال ضلى همافذ 
 حرل ة لالحرتلق

2-1 1 

سيييم  ونانيييت حيييرل ة  75إذل حييي ث لالشيييسبال ضليييى هميييافذ يقيييل هييي  
 نسل ج ل/غ يو ينثر    20لالحرتلق للكستسا سذ 

2-1 2 

سيييييم يو ينثييييير  ولكييييي  يقيييييل  15إذل حييييي ث لالشيييييسبال ضليييييى هميييييافذ 
  20سييييييم  ونانيييييييت حييييييرل ة لالحييييييرتلق للكستسا سيييييييذ يقييييييل هييييييي   75 هيييييي 

 نسل ج ل/غ  

2-1 2 

إذل مل حييييييي ث لشييييييسبال   لخسريييييييا  همييييييافذ لالشييييييسبال ونانييييييت حييييييرل ة 
 نسل ج ل/غ   20لالحرتلق للكستسا سذ يقل ه  

 إجرلء لخسريا  لالشسبال   حسِنز هغلق
  3-31لل ل ،   للقمم 
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 اختبار االشتعال يف حيِّّز مغلق 31-5
  مقّدمة 31-5-1
يصيف مليشل لالخسرييا  لخبسيا   طريقيذ لسح يي  قابلسيذ للسهيياب لل ي ل ج لخ ريبثيذ هي  ضريي لمل لايروسي ل ،لخيل حسييِنز  31-5-1-1

حمص  .  رشن حمس ايمل ضري ة لايروس ل ،لخل وضاء لخسريا  يسط لين حيس   ضلى  بذ ه سبلذ. إذل ل ح" ح وث لشسبال  يم َّل  يو  هغلق
 لخا،نة لل  و إطالقها.  للزه  لخ قضي ونتسذ

 اجلهاز واملواد 31-5-2
 يلزم   فن لخب لمل للسالسذ:  31-5-2-1

 اثنسذ 0,2 ±ب قذ ساضذ   قست )ساضذ إيقاف( 
 س1º ±ب قذ  هئ يذ20ºمحام ها ي ض   ، جذ حرل ة اثبسذ 

 غ 0,1 ±ب قذ       هسزل  خمسعلمل هباير
 س 1º ±ب قذ        ره هرت
   لخا ذ 5 ±ب قذ        ط بذهقساس 

 اب   0,1 ±ب قذ       هقساس الغط
 نتا مل  هفصَّل ي،انل      وضاء لخسريا  يسط لين

 حتضن جهاز لالخسريا   31-5-2-2
هيم  قريريياً  720 هيم  قريريياً وط لي  600غيال انً( وقطيرل  55 قريريياً ) 3،سسترت 200يمسيف م وضاء يسط لين ح ت   31-5-2-2-1

 ويك   هفس حاً ه  طرف ولح   و  خل ضلس  للسب يالمل للسالسذ: 
 ي ريغي ي   ك   وسسلذ لاغالق لخك ننذ ه  غطاء ذ  هفصنلذ هال تذ للطرف لخفس ح لل ضاء؛  )ي(

 ليك  و  هم ن سسلذ إغالق. 0,02و 0,01يو ميك  لسسبتال غ اء ه  للريالسسسك يرتلوح مسك  بني  )ب(
 ي ريغي لسسيف لم للغ اء للريالسسسكي ضلى لل ح  للسايل:لحلالذ 

 ن للغ اء ف ق للطرف لخفس ح لألسط لنذ ويثريَّت   هكان  ب لسطذ شريط هطناطي. وي ريغي ي  يك   لل يريط مي 
  ض يي  طرفيي  نيي   0,45هييم فقييط إذل ضلِنقييت نسلييذ وزهنييا  25بقيي ة  مييتح ب الييب  حيي ل لاسييط لنذ لخ اليي ضذ ضلييى جانريهييا وي  يستيي ن، مبقيي ل  

 هم ه  حافذ لاسط لنذ. و ا للسأن  ه  ي  للغ اء ه  و،  اهاً؛  50هم  يري ي بب   25للمفلي. وي ريغي إح لث شقن   للغ اء ط ل  
هيم هي  لحلافينذ ب يكل  كي   فسي     100هيم ضليى ببي     50حي ث  قا ض   للطرف لآلخر لألسط لنذ قطرل   )ر( 

 (؛ 1-5-31للفسحذ ةهذ لاضلى ض  ها   الع لاسط لنذ ضلى جانريها و ك   جاملزة لالخسريا  )لل كل  
هييييم  40إىل  20هييييم  بييييذ هيييي  للريييييا لفني قطرملييييا بييييني  x 200 200  الييييع ضلييييى حاهييييل هبيييي ين يببييييا،ل  )،(

في" هليا لل يتبذ  80هلا يقل هي  هم. ويسبنين لسسري لل لل تبذ ض  ها يصريح ط   100 ول  فاضها هيم. حيص
هيييم  وميسيييل قميييتها للبليييي    200هيييم ول  فاضهيييا  150هييي  أت ييين لليييرذلذ ب لسيييطذ ل حيييذ حا فيييذ ضرالييييها 

 (؛ 2-5-31هم ه  قاض ة للل حذ لحلا فذ )لل كل  150ض   ل  فاع  45º بزلويذ
 (؛ 3-5-31لنذ )لل كل    الع لل تبذ ضلى لحلاهل لخب ين   ه سصف لخمافذ بني طر  لاسط   )مل( 
س. 25ºس و15ºضلى لحلاهل   هكيا   كي   ، جيذ لحليرل ة فسي  بيني  يو   الع لاسط لنذ ضلى لا ا )و(

وحتسييي   ضليييى هصييي    3،سيييسترت 200ييييرشن لخ يييسج لخيييرل، لخسرييييا ل ،لخيييل يسيييط لنذ يريلييي  ح تهيييا  قريريييياً 
 لاشبال.
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هيع ل ي   للريسيي للبلرييذ. ويير ريط إضي ل، لةهياز وطريقيذ  90º رر لخ سج ضا،ة ه  ضلريذ لايروس ل بزلوييذ قي  ملا  31-5-2-2-2
حالييذ منيياذر ضلييا لايروسيي ل غيين لالضسسا،يييذ )هثييل ضرييي لمل لايروسيي ل لليي   و  لالخسريييا  لخييشن  ل  مل ييا هبييشل لل يي ع هيي  ضلييا لايروسيي ل.

 قسضييس  لختا سييذ لخيفعيييذ  هييا لضييرو    ميي سل للسغيينلمل لليي   طييري ضلييى لخبيي لمل ولاجييرلءلمل حبمييا مييسبتل ب الييبسذ  يسييسذ( يكيي   هيي  ل
لخسبلقييذ بكفيياءة  ISO/IEC 17025:1999لةسيي ة  نالسقسيي  ابخسطلريييامل للباهييذ للت ظتييذ لل ولسييذ للس حسيي  للقساسييي/للل  ذ للكهر ق سييذ لل ولسييذ 

 خمسعلمل للفحص ولخبايرة.

 طوانة اختبار االشتعال يف حّيز مغلق : أس1-5-31الشكل 

 

 مشعة اختبار االشتعال يف حّيز مغلق   :2-5-31الشكل 
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 : مشعة على حامل معدين 3-5-31الشكل 

 
 إجراء االختبار 31-5-3
 لخسطلريامل للباهذ 31-5-3-1
ز للبتييل  طييالق جييزء هيي  حمس لملييا خيي ة اثنسييذ ولحيي ة  قريييل لالخسريييا    يير   كسسييف نييل ضرييي ة ييروسيي ل 31-5-3-1-1 مث جتهيين

  قريرياً. وللغرا ه  ذلك مل  للسيفلنص ه  ي  ها،ة غن هس انمذ ه ج ،ة   ينري بذ للبري ة.
   ذليييك إذل نانيييت للبريييي ة هبييي َّة لالسيييسبتال   واليييع  يسيييي مبيييا يرلضيييى للسقسييي   اهييياً بسبلستيييامل لالسيييسبتال  31-5-3-1-2
 ذل نا  ه  للضرو   ملزن للبري ة  فس ريغي ملزنملا قريل إجرلء لالخسريا  هرياشرة.هقل ب. وإ يو
 جتيييييير  لالخسريييييييا لمل   وسييييييط خيييييياٍل هيييييي  للسسييييييا لمل لهل ل سييييييذ وقابييييييل للسه يييييييذ  وض يييييي  ، جييييييذ حييييييرل ة هييييييسحكنم 31-5-3-1-3
 ٪.80-30س و ط بذ نمريسذ  رتلوح بني 5º ±س 20º فسها
 إجرلء لالخسريا  31-5-3-2

س  1º س   20º  ر   كسسف  يالث ضريي لمل ييروسي ل ممسلئيذ  ضليى لاقيل  هي  نيل هص يسج   ، جيذ حيرل ة  )ي( 
،قسقييذ )إذل نييا  لايروسيي ل    30  قييلن ضيي   ال   ٪ ه هييا ضلييى لاقييل خيي ة 95  محييام هييا ي حبسييت يغتيير لخيياء  
 نافسذ(؛  ،قسقذ للسكسسف   30هغت  لً نلساً   لخاء   بسع ه ة  

َما لحل م للفبلي لألسط لنذ ب ح لمل ،سسترت يو يقاس )ب(  ؛3حيص
 يرلضى للسقسن  ابخسطلريامل للباهذ. و م نل ، جذ حرل ة لخكا  و ط بس  لل مريسذ؛ )ر(
س )بغسيذ لليسيفلنص 1ºس   20ºحت َّ، قستذ للضغط لل لخلي وسرضذ للسفري  لالبس ل سذ ض   ، جذ حرل ة  )،(

 ئذ جز ساً(؛لختسل يو ه  ضري لمل لايروس ل لخبسريذ
   ز  إح   ضري لمل لايروس ل و م َّل نسلسها؛ )مل(
 للغ اء للريالسسسكي(   هكاهنا؛ يو  ص بل لل تبذ و  الع وسسلذ لاغالق )للغطاء )و(
ضلييى همييافذ  يو هييم هيي  هرنييز فسحييذ لاسييط لنذ  35  الييع فسحييذ صييتام ضرييي ة لايروسيي ل ضلييى همييافذ  )ز(

لخ ييسج نرييينة.   ييغَّل سيياضذ للس قسييت وي جيين  للييرذلذ حنيي  هرنييز للطييرف لخقابييل يقييرب إذل نانييت زلويييذ  ش 
للغ يياء للريالسييسسكي( هييع للسقسيين  اب ريييياع  بلستييامل لالسييسيف لم لراصييذ ابخ ييسج. ويسبييينين ي   يو )للغطيياء

 هقل ب؛ يو  ر  لخسريا  لايروس ل ابل الع للش  صصتِنم السسيف لم للبري نة  ي  ب الع  يسي
الق للرذلذ حىت حي ث لالشسبال. يسمن إيقاف ساضذ للس قست ويم َّل للزه  لخ قضي. يبا، وز  يسم إط )ح(

 ضري ة لايروس ل و م َّل نسلسها؛ 
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يمييلنط  سييا  مليي ل ي ضلييى لاسييط لنذ و  ظيينف هيي  ي  خملَّفييامل ميكيي  ي   يي، ر   لالخسريييا لمل للالحقييذ.  )ط(
 و صرتَك لاسط لنذ لكي  ع، إذل لزم لاهر؛

 كر  خط لمل إجرلء لالخسريا  ه  )،( إىل )ط( ضلى ضري يت لايروس ل لاخيريني ل سي يسني ضليى نفي   ) (
 ضري لمل ابامجال. هالحظذ: ختضع نل ضري ة الخسريا  ولح  فقط(. 3لخ سج )ي  

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 31-5-4
 ي اَلع  قرير ض  لالخسريا  حيس   ضلى لخبل هامل للسالسذ:  31-5-4-1

 طريسبذ لخ سج ه الع لالخسريا  ولخرلجع لراصذ ب ؛ )ي(
 للضغط لل لخلي   ضري ة لايروس ل وهب ل للسفري ؛ )ب(
 ، جذ حرل ة للغرفذ وللرط بذ لل مريسذ لله لء فسها؛ )ر(
ي سبل لخ سج   مل ث لين( للالزهذ لسحقسق لالشسبال )إذلابل مريذ لكل لخسريا  ضلى ح ة  ه ة للسفري  )ابل )،(

 يشنر ذلك   للسقرير(؛
 نسلذ لخ سج لخرش ش ي  اء نل لخسريا  )ابلغرلم(؛ )مل(
 (.3لحل م للفبلي اسط لنذ لالخسريا  )،سسترت )و(

 لسطذ لخبا،لذ للسالسذ:للالزم لسحقسق لشسبال ابخرت لخكبا لل لح  ب   eq(t(ميك  حماب للزه  لخكاىفء  31-5-4-2

eqt   
000 1  x   )زه  للسفري  )اثنسذ 

 (3لحل م للفبلي لألسط لنذ )،سسترت

للييالزم لسحقسييق لالشييسبال خييالل لالخسريييا  ب لسييطذ لخبا،لييذ  def(D(ميكيي  ييضيياً حميياب نثافييذ لالحييرتلق للمييريع  31-5-4-3
 للسالسذ: 

defD   

000 1  x  )نتسذ لخ سج لخرش شذ )غرلم 
 (3لحل م للفبلي لألسط لنذ )،سسترت

ي   احيييي ث فسهييي  ومل نسل جييي ل/غ  20للكستسا سيييذ ضييي   ا قيييل حيييرل ة لحرتلقهييي  صييي ف لايروسييي المل لليييرذلذة للييي   31-5-4-4
  وفقاً للتباين للسالسذ: ه  ملشل لل لسل( 4-31لشسبال   لخسريا  همافذ لالشسبال )لنظر للقمم 

 الفئة يف النظام املنسق عامليا   الشعبة يف الئحة األمم املتحدة النموذجية املعايري

نانييييت   يقييييل يو يو 3اثنسييييذ/م 300إذل نييييا  للييييزه  لخكييييافئ يميييياو  
 يقل يو 3غ/م 300نثافذ لالحرتلق للمريع  ماو  

2-1 2 

ونانيييييت نثافيييييذ  3اثنسيييييذ/م 300إذل نيييييا  لليييييزه  لخكيييييافئ ينثييييير هييييي  
  3غ/م 300لالحرتلق للمريع ينثر ه  

2-2 3 
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 اختبار قابلية اشتعال األيروسوالت الر وية  31-6
  مقدمة 31-6-1
ض س ييذ  يو يصييف ملييشل لالخسريييا  لخبسييا   طريقييذ حت ييي  قابلسييذ للسهيياب  ذلذ ييروسيي ل ي ريبييت ضلييى شييكل  غيي ة 31-6-1-1

غ( ضليى زجاجيذ هرلقرييذ ي اليع حتسهيا  5مليالم )حي ليل  يو َزبَي  يو هب   .  رشن نتسذ هي  هيا،ة لايروسي ل ب يكل  غي ة يو ملالم يو  ل   سذ
 لهليالم يو للب س يذ للرل   سيذ يو إذل حي ث لشيسبال ولحيرتلق هميس لم للرغي ة هيا النضذ( خرلقريذو  يو فسسلذ يو ض ،  قاب يو هص   إشبال ) بذ

 سم.  4يقل ط ل شبلس  ض   وال لخب   . ويبرنف لالشسبال مل ا ضلى ين  هلا اثبت ي وم اثنسسني ضلى لاقل يو
 اجلهاز واملواد  31-6-2
 يلزم   فن لخب لمل للسالسذ:  31-6-2-1

 )   نجامل س سسترتيذ( هقساس ه  َّر هع حاهل وقاهطذ
 هم  قريرياً  150زجار هرلقريذ هقاوم لل ا  قطرل 
 اثنسذ( 2 ±)ب قذ  ساضذ   قست )ساضذ إيقاف(

 والنضذ  يو ض ،  قاب يو فسسلذ يو  بذ
 غ( 1 ±)ب قذ  هسزل  خمسعلمل هباير

 س(1º)ب قذ    س20ºمحام ها ي هضري ط ضلى ، جذ حرل ة 
 س(1º ±)ب قذ   ره هرت

 ٪(5 ±)ب قذ  هقساس  ط بذ
 اب ( 0,1 ±)ب قذ  هقساس الغط

  الع زجاجذ لخرلقريذ ضلى سطح هقاوم للحرل ة   هكيا  حمتيي هي   سيا لمل لهلي لء ولكي  ميكي  هت يسي  ببي  نيل  31-6-2-2
 لخسريا . وي الع لخقساس لخ  َّر هرياشرة خلف زجاجذ لخرلقريذ ويثريَّت ب الع  يسي ب لسطذ حاهل وقاهطذ.

 جاجذ لخرلقريذ   همس  يفقي.ي الع لخقساس حبست  سطابق نقطذ للصفر فس  هع همس   قاض ة ز  31-6-2-3
  إجراء االختبار 31-6-3
 لخسطلريامل للباهذ 31-6-3-1
مث جتهسزمليا لالسيسبتال بسفريغهيا خي ة اثنسيذ ولحي ة  قريريياً.  قريل إجرلء لالخسريا    ر   كسسف نل ضري ة ييروس ل 31-6-3-1-1

 ولهل ف ه  ملشل لاجرلء مل  للسيفلنص ه  ي  ها،ة غن هس انمذ ق   ك   ه ج ،ة   لانري بذ للغاطمذ للبري ة.
 اليييع  يسييييإذل نانيييت للبريييي ة هبييي َّة لالسيييسبتال ب   هيييا   ذليييك مبيييا يرلضيييى للسقسييي   اهييياً بسبلستيييامل لالسيييسبتال  31-6-3-1-2
 هقل ب. وإذل نا  ه  للضرو   ملزن للبري ة  فس ر  ملزنملا قريل إجرلء لالخسريا  هرياشرة.  يو
س 20ºجتر  لالخسريا لمل   وسط حمتي ه   سا لمل لهل لء وقابل للسه يذ  وض   ، جيذ حيرل ة هضيري طذ هقي ل ملا  31-6-3-1-3
  5º 80-30س و ط بذ نمريسذ  رتلوح بني .٪ 
 إجرلء لالخسريا   31-6-3-2

س   1º  س 20ºضرييي لمل ييروسيي ل ممسلئييذ هيي  نييل هص ييسج ضلييى لاقييل   ، جييذ حييرل ة  4 ير   كسسييف  )ي(
،قسقييييذ )وإذل نييييا   30 قييييلن ضيييي   ال ٪ ضلييييى لاقييييل هيييي  للبرييييي ة خيييي نة95محييييام هييييا ي حبسييييت يغتيييير لخيييياء 

 ذ(؛،قسقذ للسكسسف نافس 30لايروس ل هغت  لً أبنتل    لخاء   بسع ه ة 
 يرلضى للسقس  ابخسطلريامل للباهذ. و م َّل ، جذ حرل ة لخكا  و ط بس  لل مريسذ؛ )ب(
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 س )بغسذ للسيفلنص ه  ضري لمل لايروس ل لخبسرييذ1º  س º 20حي َّ، للضغط لل لخلي ض   ، جذ حرل ة  )ر(
 لختسلئذ جز ساً(؛ يو

لخرل، لخسريا ل  حبست ميك  قساس للكتسذ لخفرغذ ه  ه يسج    فنق ه سج لايروس ل يو  قاس سرضذ  فري  )،(
 لالخسريا  ب قذ ينع؛

   ز  إح   ضري لمل لايروس ل و م َّل نسلسها؛ )مل(
غ  قريرياً ه  لخ يسج  5للس فق  وهع للسقسن  بسبلستامل لخص نع  يفرَّغ  يو ب اء ضلى قساسامل هب ل للسفري  )و(

 هم؛  25 يسب ن  ل  فاضها ال   كل ن هذ صغنةف ق وسط زجاجذ هرلقريذ نظسف  حبست 
خييالل مخيي   يي ل  هيي  لنسهيياء للسفرييي   يمييلنط هصيي   لاشييبال ضلييى حافيينذ للبس ييذ ض يي  قاضيي هتا ويرييي ي  )ز(

للس قست   لللحظذ ذلهتا. وميك  إببا، هص   لاشيبال ضي  حافينذ للبس يذ ببي  هيرو  اثنسسيني  قريريياً  إذل 
يكي  لشيسبال للبس يذ ولاليحاً  يبيا،  ميلسط  مل حي وث لالشيسبال ب الي ح. وإذللزم لاهر  وذلك لرص  

 هص   لاشبال ضلى حافذ للبسِن ذ؛
 إذل ح ث لالشسبال   ا  م سل لخبل هامل للسالسذ: )ح(

 لال  فاع لاقصى للَّها ابلم سسترت ف ق قاض ة زجاجذ لخرلقريذ؛  ‘1‘
 يه  لللها ابلث لين؛  ‘2‘

 يروس ل ويبا، وزهنا وحتما نسلذ لخ سج لخرش ش؛جتفنف ضري ة لا ‘3‘
 يسم هت يذ هكا  لالخسريا  هرياشرة بب  نل لخسريا ؛ )ط(
هب يي   طيي لل هيي ة لالخسريييا   يسبيينين  يو حييي ث لشييسبال وبقييي لخ ييسج لخرشيي ش ضلييى شييكل  غيي ة مل إذل ) (

،قييا ق قريييل  4 يو ،قسقسييني يو ،قسقييذ يو اثنسييذ 30إضييا،ة لرطيي لمل هيي  )مل( إىل )ط(. يييرتك لخ ييسج هيي نة 
  ملسط هص   لاشبال جم ،لً ضلس .

حميياوالمل( ضلييى  3جمت ضيي   هييا  كيير  خطيي لمل إجييرلء لالخسريييا  هيي  )مل( إىل ) ( هيير ني إالييافسَّسني )ي  )ك(
 نف  ضلريذ لايروس ل؛ 

 3جمت ضيي   هييا  كييرن  خطيي لمل إجييرلء لالخسريييا  هيي  )مل( إىل )ك( ضلييى ضلرييي  لايروسيي ل لاخييريني )ي  )ل(
 ضلا( ل ف  لخ سج.

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 31-6-4
 يسم إض ل،  قرير ض  لالخسريا  حيس   ضلى لخبل هامل للسالسذ:  31-6-4-1

 قابلسذ للسهاب لخ سج؛ )ي(
 لال  فاع لاقصى للَّها ابلم سسترت؛ )ب(
 ه نة يه  لللها ابلث لين؛  )ر(
 لالخسريا .نسلذ لخ سج ه الع  )،(

  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

381 

  ص نف لايروس المل للرغ يذ وفقاً للتباين للسالسذ: 31-6-4-2
 الفئة يف النظام املنسق عامليا   الشعبة يف الئحة األمم املتحدة النموذجية املعايري

اثنسييذ  2ينثيير ونييا  يهيي  لللهييا  سييم يو 20إذل نييا  ل  فيياع لللهييا 
 ينثر يو

2-1 1 

 ييي لٍ   7ينثييير ونيييا  يهييي  لللهيييا  سيييم يو 4إذل نيييا  ل  فييياع لللهيييا 
 ينثر يو

2-1 1 

اثنسيييذ  2ينثييير ونيييا  يهييي  لللهيييا  سيييم يو 4إذل نيييا  ل  فييياع لللهيييا 
 ينثر يو

2-1 2 

اثنسيييذ  2يقيييل يو نييا  يهيي  لللهييا  سييم يو 4إذل نييا  ل  فيياع لللهييا 
 يقل )إ  وج ( يو

2-2 3 
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  32القسم 
 إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة ابملتفجرات السائلة  

 املنزوعة احلساسية وابلسوائل اللهوبة

 الغرض 32-1

. وي ريغيي ي  يكيي   (4إىل  1للفئييامل /3)للر رييذ  قي م مليشل للقمييم نظيام لاهيم لخسحيي ة لسصي سف للميي ل ل للله بيذي 
هيي  لل ظييام  2-6وللفصييل   هيي  للال حييذ للس ظستسييذ لل ت ذجسييذ 3-2لسييسيف لم لليي ص هقييرتانً ابلرجيي ع إىل هريييا،ئ للسصيي سف لليي ل ،ة   للفصييل 

 2-2-1-2  للفقيرة  2نتيا ي ريغيي ي   رلضيى لخالحظيذ   هي  مليشل للي لسل. 5-32و 4-32ة   للقمتني وطرق لالخسريا  لل ل ،لخ منق ضاخساً  
 ه  لل ظام لخ مق ضاخساً.

 النطاق 32-2
هيي ل، سيا لذ يخير  لسكيي ي   يو هبلقيذ   لخياء يو لخسف يرلمل للميا لذ لخ زوضيذ لحلماسييسذ مليي هي ل، هسف ييرة هشلبيذ 32-2-1

 ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ(. 4-1-3-2خمل ط سا ل هس ان  لكريت خ لصها لالنف ا يذ )لنظر للفقرة 
س   لخسرييييا  60º س ييياوز  ال إذل نانيييت نقطيييذ للييي هسل هليييا إال ابضسريا مليييا سييي ل ل هل بيييذلخصييي فذ ال  ييي  ر لخييي ل،  32-2-2

لخبروالذ لل قل ض ي  ، جيامل حيرل ة هر فبيذ   يو س   لخسريا  للري  قذ لخفس حذ يو    حالذ لخ ل، لخ ق لذ65,6º س اوز  ال يو للري  قذ لخغلقذ 
 قل ض ها. غن ي  للم ل ل لل   زي  نقطذ لل هسل هلا  يو  ض  ها ي ريبت ه ها ئا  هل ب ض   ، جذ حرل ة  با،ل ، جذ حرل ة لل قل للقص  

°س ميك  لضسريا ملا غن هل بذ اغرلا   ظستسذ )هثل لل قل( إذل نانت ال   لوم لالحرتلق )ي  إذل يضطت نسا ج 60وال  زي  ضلى    س35ºض   
للميييي ل ل للله بييييذ لخ  جييييذ ابالسييييم  3-2-32سل(.ه  ملشل لل ل 2-5-32لل ل ،   للقمم  2-سلريسذ   لخسريا  للقابلسذ خ لوهذ لالحرتلق الم

حيي ث   لل لقيع ملي   هيا غين ي  ه  للال حذ لل ت ذجسذ ي ريغي لضسريا ملا ه ل، نقسيذ نستسا سياً. 2-3قا تذ للريضا ع لرطرة لل ل ،ة   للفصل   
ضلى ش ل ا. ولشلك ق  حي ث  يو هضافذي  للريضا ع لل   رسل حتت لسم ملشل لخ ل،  ك   ضا،ة ه س امل جتا يذ حتس   ضلى ه ل، يخر  

يضليييى  يو س   لخسريييا  للري  قييذ لخغلقييذ 60ºسيي ل ل غيين ه  جييذ   للقا تييذ ا  نقطييذ لليي هسل هليييا   حالسهييا لل قسييذ يضلييى هيي   صيي ف ي  
قطذ لل هسل هليا  مياو  نب صفها س ل ل هل بذ "ن ضسذ" يو "غن حم ،ة ضلى حن  آخر )غ م آ("   س   لخسريا  للري  قذ لخفس حذ 65,6º ه 

حيستيل ي   ي  ر    3للفئيذ /‘3 قل ض  . وضالوة ضلى ذلك  فيإ  للمي ل ل لل لجيا إ، لجهيا حبالسهيا لل قسيذ   جمت ضيذ للسبريئيذ ‘ يو ملشل لحل 
 ضلى ش ل ا. يو نت س امل جتا يذ بمريا لحس ل ها ضلى ه ل، هضافذ  2للفئذ /‘2لل لقع   جمت ضذ للسبريئذ ‘

 بيي و ي   كيي   جميير، قيي ل م  ال هلييشل لاسييرياب  فإنيي  ي ريغييي  يي خي لحلييرأل ليي   لسييسيف لم للقيي ل م  وذلييك اهنييا 32-2-4
 ب  ه  إجرلء لخسريا لمل ضتلسذ لسبسني نقطذ لل هسل. ال حالذ لل ك  و  لالسرتشا،.

إذل   يي لوم لالحييرتلق حتييت ظييروف لخسريييا  حميي ،ة( ال ل غيين قييا، ة ضلييى ه لوهييذ لالحييرتلق )ي  يهنييا بسييع للميي ل  32-2-5
إذل نانييت ، جييذ لشييسباهلا  طريقيياً  يو (2-5-32لقابلسييذ لالحييرتلق )لنظيير للقمييم " ض يي  خضيي ضها الخسريييا  ه اسييا -يضطييت نسس ييذ سييالريذ "

 ٪ ابل ز .90السل ها سذ  زي  فسها نمريذ لخاء ضلى إذل نانت   شكل حم يو س 100º  يضلى ه  ISO 2592للقاض ة 

 إجراءات التصنيف 32-3
 السوائل اللهوبة 32-3-1
 .هل ب لما للرط  ة لسح ي  فئذ  1-32ي ريغي لسسيف لم لة ول  32-3-1-1
 . 1-32ابل مريذ للم ل ل لل  يستثل خطرملا لل حس    يهنا هل بذ  فإ  جمت ضذ للسبريئذ للتا،ة هريس ذ فساة ول  32-3-1-2
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جمت ضيييذ للسبريئيييذ إاليييافسذ  ي ريغيييي ي   ،خيييش   لالضسرييييا  خطييي  ة  يو ابل ميييريذ لميييا ل ي طييي   ضليييى خطييير إاليييا   32-3-1-3
مليشل لحلياالمل   يا للرجي ع  و  لااليافسذ.لرطي  ة  يو لخريس يذ ضليى يسياس شي ة لرطير لااليا وجمت ضذ للسبريئيذ  1-32ل  ،ة ه  لة ول 

هييي  للال حيييذ للس ظستسيييذ لل ت ذجسيييذ  لسح يييي  للسصييي سف للصيييحسح  3-0-2  للقميييم 0-2  للييي ل ،   للفصيييل لرطييي  ة إىل جييي ول يسيييريقسامل
ملي  ها لخيفسلفذ لل    ط   ضلسها ها،ةلرط  ة     ا إىل يضلى ، جامل لرط  ة لسس ا،لً إىل  لل    نجمت ضذ للسبريئذ    للما ل. وبشلك  ك  

 .لسلك لخا،ة جمت ضذ للسبريئذ
  صنيف امل اطر على أساس القابلية لاللتهاب   :1-32اجلدول 

 الفئة يف النظام املنسق عامليا   جمموعة التعبئة حبس  الالئحة النموذجية املعايري

 1 ‘ 1‘  °س  35°س ونقطذ للغلسا  لاولسذ 23  ˃ إذل نانت نقطذ لل هسل 

 2 ‘ 2‘  °س 35  ˂°س ونقطذ للغلسا  لاولسذ 23  ˃ إذل نانت نقطذ لل هسل 

°س ونقطيييييييذ للغلسيييييييا     60°س و   23إذل نانيييييييت نقطيييييييذ للييييييي هسل  
 °س 35 ˂لاولسذ 

 ‘3 ‘ 3 

 4 ال ي طريق  °س  93°س و 60  ˂إذل نانت نقطذ لل هسل 
 .3‘/للفئذ 3‘°س جملت ضذ للسبريئذ 35 ˂ال يمسيف م حالساً   لل ظام لخ مق ضاخساً هبسا  نقطذ للغلسا  لاولسذ  :مالحظة

 املتفجرات السائلة املنزوعة احلساسية 32-3-2
للال حييذ لل ت ذجسييذ لسصيي سف لخسف ييرلمل للمييا لذ لخ زوضييذ لحلماسييسذ ابضسريا ملييا سيي ل ل يبييرا ملييشل للقمييم نظييام  32-3-2-1

ولخسف رلمل للميا لذ لخ زوضيذ  ه  لل ظام لخ مق ضاخساً. 1-1-2  للفقرة  2ه  للال حذ لل ت ذجسذ ولخالحظذ  4-1-3-2هل بذ )لنظر للفقرة 
 ه ل، سا لذ يخر  لسك ي  خمل ط سا ل هس ان  لكريت خ لصها لالنف ا يذ. يو هبلقذ   لخاء يو لحلماسسذ ملي ه ل، هشلبذ

للر رييييذ  جيييرلء لخسرييييا   مليييشل ولك هيييا خففيييت السيييسريبا،ملا هييي إذل لسيييس فت هيييا،ة هبييياين للسصييي سف نتسف يييرلمل  32-3-2-2
يخير   وذليك   ريذ خطر  الت  -للسبريف  يو إذل لسس فت هباين للسص سف -(  ي ريغي  ص سف لخا،ة لخيففِنفذ 16لقمم )لنظر ل 6لجملت ضذ 

لييريبل لاغييرلا . وملييشل لخيي ل،  إذل خففييت ل  جييذ نافسييذ   يي ز لضسريا ملييا غيين خطييرة   ريييذ لخسف ييرلمل ض يي  يضلييى  رنسييز يكفييل لسييسريبا،ملا هيي 
 ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ(. 3-6-3-1-2 للفقرة )لنظر ييضاً للس ظستسذ )هثل لل قل( 

  51  للقميم  خمطط  ص سف لخسف رلمل للما لذ لخ زوضذ لحلماسسذ للس  ي  ولالسسبتال )مبيا   ذليك للسيفيزي (  ير،  32-3-2-3
 ه  لل ظام لخ مق ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسها. 
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 طرق االختبار املست دمة لتحديد نقطة الوميض واللزوجة 32-4
 السوائل اللهوبة  ري اللزجةاختبارات  32-4-1

 ك  لسسيف لم للطرل ق للسالسذ لسح ي  نقطذ وهسل للم ل ل للله بذ:مي 
 لخباين لل ولسذ:

 ISO 1516 
 ISO 1523 

 ISO 2719 

 ISO13736 

 ISO 3679 

 ISO 3680 
 لخباين لل ط سذ:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, 

Pennsylvania, USA 19428-2959: 

ASTM D3828-93, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester 

ASTM D56-93, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester  

ASTM D3278-96, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed-Cup Apparatus  

ASTM D0093-96, 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 

 س23ºاليت  قل نقطة الوميض هلا عن اختبارات السوائل اللهوبة اللزجة  32-4-2
للميي ل ل  جمت ضييذ لخيفيياطر انيي لع للطييالء ولخس ييا وللالنسيي  ولليي  نسا ولخيي ل، للالصييقذ وهيي ل، للسلتسييع  وغنملييا هيي  32-4-2-1

 يلي: ها ابلرج ع إىله  للال حذ لل ت ذجسذ  2-2-3-2وفقاً للفقرة هئ يذ  حت ، º 23ولل   قل نقطذ لل هسل هلا ض  للله بذ لللزجذ 
 (؛3-4-32لللزوجذ هبعلً ض ها بزه  للس فق ابلث لين )لنظر للفقرة  )ي(

 (؛2-2-4-32ونقطذ لل هسل   للري  قذ لخغلقذ )لنظر للفقرة  )ب(
 (.1-5-32شيا )لنظر للفقرة ولخسريا  لنفصال لخ )ر(

 ابل مييريذ انيي لع للطييالء ولليي  نسا. ISO 1523:1983لخبسييا   صبيينيَّ نقطييذ لليي هسل   للري  قييذ لخغلقييذ ابسييسيف لم  32-4-2-2
 للسب يالمل للسالسذ:لحلاالمل لل   ك   فسها ، جذ حرل ة نقطذ لل هسل يقل ه  ي   متح ابسسبتال لخسال   لحلتام لخا ي  ي ريغي إجرلء  و 

   ي  وضاء ه اسا آخر مما ل ل ؛ يو لسسبتال غلسك ل لا سلني   لحلتام لخا ي )ي(
  ز  حسثتا يك   هال تاً  لسسبتال  الجذ لسعي  للبس ذ ولةهاز إىل ، جذ  قل ض  ، جذ لحلرل ة للي   )ب(

 جامل حرل ة يقيل  ي ريغيي  عيي  للبس يذ  سطلريها للطريقذ لسبسني نقطذ لل هسل لخس قبذ. وللحص ل ضلى ،
ولةهاز إىل ، جذ حرل ة هال تذ وذلك  هثاًل   الافذ اثين ينمس  للكرب   للصلا بريطء إىل غلسك ل 

 لا سلني  ضلى ي   ع، للبس ذ ب ف  للطريقذ   وضاء آخر حيس   ضلى غلسك ل لا سلني؛
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 ر فييع ، جييذ حييرل ة للبس ييذ ي  يياء لالخسريييا   ال ي إذل ي يي  لحلصيي ل ضلييى نقيياط وهييسل ه  يي ق هبييا   ييا  )ر(
ض  لخب ل لخ صى بي . و ريبياً حل يم لحلتيام لخيا ي ونتسيذ غلسكي ل لا سليني للي  حيسي   ضلسهيا  قي  يليزم 

 ضزل لحلتام لخا ي جز ساً لسحقسق هب ل ال  فاع ، جذ لحلرل ة يك   بطسئاً ب  جذ نافسذ.

 اختبار اللزوجة 32-4-3
س ابسسبتال للري  قذ للبسا يذ للت ظتذ لل ولسذ للس حس  للقساسيي 23ºلس فق ابلث لين ض   ، جذ لحلرل ة  ، زه  لحي 

اثنسيييذ   ييير  لخسرييييا  آخييير  100لحلييياالمل للييي  يزيييي  فسهيييا زهييي  للسييي فق ضييي   و  (.ISO 2431: 1984هيييم ) 4للييي  يريلييي  قطييير فسحيييذ لنريثاقهيييا 
 هم. 6ابسسيف لم للري  قذ للبسا يذ للت ظتذ لل ولسذ للس حس  للقساسي لل   ريل  فسحذ لنريثاقها 
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 طرق االختبار املست دمة لتحديد مدى انفصال امل ي  والقابلية ملداومة االحرتاق 32-5
 اختبار انفصال امل ي  :1-ماالختبار ال 32-5-1
 هق هذ 32-5-1-1

مييسيف م ملييشل لالخسريييا  لسح ييي  هيي   لنفصييال لخييشيا   للميي ل ل لللزجييذ  هثييل ينيي لع للطييالء ولخس ييا ولليي  نسا ي 
 لةهاز ولخ ل، 2-1-5-32.ولخ ل، للالصقذ وه ل، للسلتسع
سيم وقطرمليا للي لخلي ه يسظم ويريلي   25هيل هي  لل ي ع ذ  للمي ل،ة ل  فاضهيا للكليي  100سط لنذ ه  نجذ سيبذ ي 

 سم   لةزء لخ  ر ه  . 3ح ليل 
 لالخسريا إجرلء  32-5-1-3

هيل. و يا  رنسيا  100قلَّا للطالء للحص ل ضلى ق لم ه سظم  مث يصا   لاسط لنذ حىت ضالهذ للس  يج ي 
 اع للطريقذ للبلسا لخ فصلذ.ساضذ يقاس ل  ف 24ساضذ. وبب  هرو   24للم ل،ة و رك لاسط لنذ ،و  حتريك خ ة 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 32-5-1-4
نمريذ لخشيا  نانت  ريغي للسبرين ض  ل  فاع للطريقذ للبلسا لخ فصلذ ن مريذ هئ يذ ه  لال  فاع للكلي للبس ذ. وإذلي 

هي  للال حيذ لل ت ذجسييذ( يو  2-2-3-2)لنظير للفقيرة  ‘3‘ ٪  فإني  ميكي  لل ظير   إ، لر لخيا،ة   جمت ضيذ للسبريئيذ3للرل يق لخ فصيل يقيل هي  
 ه  للال حذ لل ت ذجسذ(. 5-2-3-2ميك  لضسريا ملا غن خاالبذ لال حذ لل ت ذجسذ )لنظر للفقرة 

 اختبار القابلية ملداومة االحرتاق :2-ماالختبار ال 32-5-2
 هق هذ 32-5-2-1

 ييي لوم لالحيييرتلق ض ييي   مييييفس ها   ظيييروف لالخسرييييا   هيييا إذل نانيييت هيييا،ة هيييا ميييسيف م مليييشل لالخسرييييا  لسح يييي ي 
و بريضها للها. و ميفَّ  نسلذ هب نسذ ي ج  ضلى سطحها جت ييف هقبير )بئير للبس يذ( إىل ، جيذ حيرل ة هبس يذ. وي اليع   بئير للبس يذ ح يم 

 با،ل ض ها   ظروف حم ،ة.حم ، ه  لخا،ة لخيفسعة و م ل ق  هتا ضلى ه لوهذ لالحرتلق بب   ملسط هلا قساسي ضلسها مث إب
 لةهاز ولخ ل، 32-5-2-2
هيي  هبيي   آخيير هقيياوم  يو يمييسيف م الخسريييا  للقابلسييذ لالحييرتلق جهيياز ه،لييف هيي  نسلييذ هيي  سييريسكذ لال ه سيي م 32-5-2-2-1

لذ ضلى وصلذ ،ول ة للسننل وذ  ه صلسذ حرل يذ ضالسذ. و  ج  ضلى للكسلذ بئر هقبرة وجت يف هثق ب فسها ل الع  ره هرت. ويرنا هع للكس
 1-2-5-32ص ري   هلا غاز . وميك   رنسا هقريل ص ري   لللها ووصلذ ،خ ل للغاز بزلويذ هال تذ ابل مريذ للصي ري  . ويرييني لل يكال  

 . ويلزم   فن لخب لمل للسالسذ:لخ اسا لل هازللرمسني لاساسسني  2-2-5-32و
هيييم )لنظييير  2,2لغييياز  فييي ق بئييير لالخسرييييا  يمييياو    للسأنييي  هييي  ي  ل  فييياع هرنيييز لللهيييا لحمييي َّ، قسييياس )ي(

 (؛1-2-5-32لل كل 
وسسلذ يخر  لقساس  يو  س ºهم/  1 قل حماسسس  ض   ال    ز ريقي   للزجار  للس غسل لافقي  ره هرت )ب(

س. وض ي ها يكي   للرتهي هرت º 0,5لحلرل ة ذلمل حماسسذ مما لذ  ميتح بقيرلءة ، جيامل لحليرل ة بف لصيل 
 هرنرياً ،لخل للكسلذ  ي ريغي ي   ك   بصسلس  حماطذ مبا،ة ل نذ ابحلرل ة وجس ة للس صسل للحرل ة؛

ينيي لع يخيير  هيي  لاجهييزة هييزو،ة   هييزو، ب سييسلذ لضييريط ، جييذ لحلييرل ة )ميكيي  لسييسيف لم ه قيي   ميييفني )ر(
 ب سسلذ ه اسريذ لضريط ، جذ لحلرل ة لسميفني للكسلذ لخب نسذ(؛

 ي  وسسلذ   قست ه اسريذ يخر ؛ يو  ساضذ إيقاف )،(
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 هل؛ 0,1  هل و،قسها  2  سبذ حمق ذ )مل(
   غاز ب ات .هص   وق ، )و(

  ي ملا وحفظها   وضاء حمكم لاغالق قريل إجرلء لالخسريا . ي ريغي ي   ك   للبس ذ ممثلذ للتا،ة لخيفسعة ويلزم   32-5-2-2-2
اقل ق   ه  لخباةذ لضتا  جتانمها. وبب  إخرلر نل  إال  برا للبس ذ يال ونظرلً اهكانسذ فق ل  لخك انمل للطسا ة ه  للبس ذ  فإن  ي ريغي

إذل نا  لاغالق غن ناهل  فإن   ا  يها هك انمل طسا ة ه  ؛،فبذ لخسريا   ي ريغي إغالق وضاء للبس ذ ف  لً  حكام لضتا  ض م  طاير ييذ 
 لسسيف لم ضس ذ ج ي ة  اهاً.

 لالخسريا  إجرلء 32-5-2-3
وخالسذ ه  للض ء لل  ي  لسمهسل هالحظذ   (1)ه  للضرو   ي  ي الع لةهاز   ه طقذ حمتسذ ه   سا لمل لهل لء 32-5-2-3-1

 لل هسل ولللها وغن ذلك.
 مييييف  للكسليييذ أبييييذ وسيييسلذ ه اسيييريذ يخييير  حبسيييت  ظيييل ، جيييذ  يو   اليييع للكسليييذ لخب نسيييذ فييي ق ه قييي  للسمييييفني 32-5-2-3-2

 س60,5ºو، جييذ حييرل ة لالخسريييا  ملييي  س.º 1  حرل هتييا  لخريس ييذ ضلييى للرتهيي هرت لخرنييا   للكسلييذ  ض يي  ، جييذ لحلييرل ة ل يي ،ة بسميياهح قيي  ل 
(. و صيحح ، جييذ لحلييرل ة لخيشن  ة  ريبيياً الخييسالف للضيغط للريييا وهرت  ضيي  للضيغط لةيي   للقساسييي 8-3-2-5-32س )لنظير للفقييرة 75º يو
يكييي   ه يففضييياً ئفضيييها ض ييي ها  يو نسل ابسيييكال( وذليييك برفيييع ، جيييذ حيييرل ة لالخسرييييا  ض ييي ها يكييي   للضيييغط للرييييا وهرت  هر فبييياً   101,3)

نسل ابسكال. و ا للسأن  ه  ي  للميطح للبلي   للكسليذ لخب نسيذ   واليع يفقيي  اهياً. ويميسيف م حمي ،   4س لكل فرق ق  ل 1,0º مبب ل
 هم ف ق للمطح للبل   لريئر للبس ذ   والع لالخسريا . 2,2للقساس للسأن  ه  ي  لللها ضلى ل  فاع 

يكيي   صيي ري   لللهييا ببسيي لً ضيي  والييع لالخسريييا  )ي    والييع "هطفييأ"  ببسيي لً ضيي  ي ييبل غييا  للرييي ات  ض يي ها  32-5-2-3-3
 هم. 5هم وضرال  ح ليل  9هم و 8للريئر(. ويضريط ح م لللها حبست يك   ل  فاض  بني 

 هيييييييل هيييييي  للبس يييييييذ و  قييييييل ،فبيييييييذ لخسرييييييييا  2يقييييييل ضييييييي   هيييييييا ال ابسييييييسيف لم ل ق يييييييذ  ي،خييييييش هييييييي  وضييييييياء للبس ييييييذ 32-5-2-3-4
 هل بمرضذ إىل بئر جهاز لخسريا  للقابلسذ لالحرتلق  ويري ي ف  لً   غسل وسسلذ للس قست. 0,1  هل  2ق  ملا 

ي سبل للما ل  مل اثنسذ  لل   صل ،فبذ لالخسريا    هنايسها إىل ، جذ حرل ة لال زل   وإذل  60بب  للسميفني خ ة  32-5-2-3-5
اثنسذ  مث إضا،     15خ ة   لالخسريا  ف ق حافذ برنذ للما ل  هع إبقاء لللها   ملشل لل العه الع لالخسريا   ي ل  هلا لالخسريا  لسأخش والع  

 ه ة لالخسريا . إىل والع "هطفأ" هع هالحظذ سل ك ،فبذ لالخسريا . وي ريغي إبقاء هلا لالخسريا  ه سباًل ط لل
 :يلي ابل مريذ لكل لخسريا  ها  ر  لالخسريا   الث هرلمل  ويالح" ويم ل 32-5-2-3-6

حي ث ي  ه هتا    ،فبيذ لالخسرييا  قرييل  مل يو وهسل  يو ها إذل نا  مل اك لشسبال ولحرتلق همستر  )ي(
 حتريك لللها إىل والع لالخسريا ؛

ها إذل نانت ،فبذ لالخسريا    سبل ض  ها يك   لللهيا   واليع لالخسرييا   وإذل نيا  لل اليع نيشلك   )ب(
 والع "هطفأ". ه ة لسسترل  لالحرتلق بب  إضا،ة لللها إىل

   بيييا، خطييي لمل للبتيييل ابلكاهيييل هييييع 4-2-5-32  حاليييذ ضييي م وجييي ، لحيييرتلق هميييستر يفمييير وفقيييياً للفقيييرة  32-5-2-3-7
 اثنسذ. 30لسسيف لم ،فبامل لخسريا  ج ي ة  ولك  هع للسميفني خ ة 

ريييييا  قيييي  ملا   ض يييي  ، جييييذ حييييرل ة لخس4-2-5-32  حالييييذ ضيييي م وجيييي ، لحييييرتلق همييييستر يفميييير وفقيييياً للفقييييرة  32-5-2-3-8
60,5 º75 س   با، خط لمل للبتل ابلكاهل هع لسسيف لم ،فبامل لخسريا  ج ي ة  ولك  ض   ، جذ حرل ة لخسريا  ق  ملاº.س  

__________ 

 )على سبيل املثال مقصورة العمل ابلقفازات يف امل ترب(، بسب  خطر االنفجار.  ير: ال جيرى االختبار يف مساحة صغرية حمصورة  (1)
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 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 32-5-2-4
ض يي  ي   ي لوم لالحييرتلق. ويمي ل حي وث لحييرتلق هميستر  يو  يي لوم لالحيرتلق ال  ريغيي  قسيسم لخييا،ة ضليى يهنياي 

 ه  ه يت للسميفني إذل ح  ت إح   لحلاالمل للسالسذ هع ي  ه  ،فبامل لالخسريا :
 ،فبذ لالخسريا    سبل و  لوم لالحرتلق ض  ها يك   هلا لالخسريا    والع "هطفأ"؛ )ي(

اثنسيييذ  و يييي لوم  15،فبيييذ لالخسرييييا    يييسبل ض ييي ها يكييي   لللهييييا   واليييع لالخسرييييا   ولسيييسترل ل خييي ة  )ب(
 اثنسذ بب  إضا،ة لللها إىل والع "هطفأ". 15خ ة  زي  ضلى لالحرتلق 

يميستر  ض ي   يو يفمر لل هسل لخسقطع ضلى ين  لحيرتلق هميستر. وضيا،ة يس قيف لالحيرتلق ب الي ح  يال وي ريغي 
 حاالمل لل ك  ي ريغي لضسريا  ي  لخا،ة   لوم لالحرتلق. و  اثنسذ. 15لنسهاء ه ة 
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 اختبار القابلية لالحرتاق : جهاز 1-2-5-32الشكل 

 

 هص  )ابء(  ره هرت )يلف(
 ص ري   هلا لالخسريا  )،لل( هقريل )جسم(
   بئر للبس ذ )س(
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 : صنبور هل  االختبار والله  2-2-5-32الشكل 

 

 هلا لالخسريا  )ابء( فسحذ ،خ ل غاز للري ات  )يلف(
   بئر للبس ذ )جسم(
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 املست دمة لتعيني نقطة الغليان األّوليةطرق االختبار  32-6
 ميك  لسسيف لم للطرل ق للسالسذ لسبسني نقطذ للغلسا  لاولسذ للم ل ل للله بذ: 

 لخباين لل ولسذ:
 ISO 3924 

 ISO 4626 

 ISO 3405 

 لخباين لل ط سذ:
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  

 للطرل ق لخقري لذ لاخر :
Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No 440/2008"

)2(
. 

__________ 

 1907للصيا، ة ضي  لخف اليسذ لاو وبسيذ لسح يي  يسيالسا لالخسرييا  ضتيالً ابلال حيذ  قيم  2008ياي /هاي   30ه، خذ    440/2008للال حذ للس ظستسذ  قم  (2)
-5-31 لخييي، خ L 142و قسستهييا وللرتخييسص هبيييا و قسسيي ملا )لةرييي ة للرمسسيييذ لالحتييا، لاو ويب  للبيي ، هف الييسذ ب يييأ   ميي سل لخيي ل، للكستسا سيييذ  2006ضلييى 

 .(55 .أل  2008-6-3 لخ، خ L.143 وللب ، 739-1 .أل  2008

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

393 

  33القسم 
 التصنيف وطرق االختبار واملعايريإجراءات 

ابألجسام الصلبة اللهوبة، واملتفجرات الصلبة املنزوعة احلساسية، واملواد املتصلة 
  القابلة لالحرتاق التلقائي، واملواد اليت  طلق  ازات هلوبة بتالمسها مع املاء

 مقدمة 33-1
اباجمام للصيلريذ  خسريا  ولخباين لخسصلذسضت  ملشل للقمم ه  ،لسل لالخسريا لمل إجرلءلمل للسص سف وطرق لالي 

 . اءللله بذ  ولخسف رلمل للصلريذ لخ زوضذ لحلماسسذ  ولخ ل، للقابلذ لالحرتلق للسلقا ي  ولخ ل، لل   طلق غازلمل هل بذ بسالهمها هع لخ

 املواد الصلبة اللهوبة 33-2

 للغرا 33-2-1
هيي   2-2-4-2)لنظيير للقمييم  للله بييذ نظييام لاهييم لخسحيي ة لسصيي سف لخيي ل، للصييلريذ 3-1-2-33يبييرا للقمييم  33-2-1-1

(. وي ريغي ي  يك   لسسيف لم لل ص هقرتانً ابلرج ع إىل هريا،ئ للسص سف ه  لل ظام لخ مق ضاخساً   7-2وللفصل    للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ
وللرسيييم  هييي  لل ظيييام لل ميييق ضاخسييياً  2-7-2وللفقيييرة  ظستسيييذ لل ت ذجسيييذهييي  للال حيييذ للس  3-2-2-4-2و 2-2-2-4-2للييي ل ،ة   للفقييير ني 

 . 4-2-33ووصف لالخسريا لمل لل ل ،   للفقرة  3-2-33للسيفطسطي خما  لرط لمل لل ل ،   لل كل 
 لحرتلقها لل    ط   بصفذ خاصذ ضلى خماطر ض    يو للستسسز بني لخ ل، لل    سبل ولخ ل، لل  حترتق بمرضذ  33-2-1-2
 لخ ل، لل  يس اوز هب ل لحرتلقها قستذ حم ،ة هبس ذ. إال   ريذ لاجمام للصلريذ للله بذ  ص ف   ال
حبسيت ميكي  واليع  للله بيذ  قسِنم  قسستاً نافساً لخيفاطر لل مريسذ للتي ل، للصيلريذ طرق لالخسريا  لخريس ذ   ملشل للقمم 33-2-1-3

  ص سف ه اسا.

 لل طاق 33-2-2
هييي  للال حيييذ  3-2-2-4-2و 2-2-2-4-2للييي ل ،ة   للفقييير ني ي ريغيييي ي   صييي ف لخ س يييامل وفقييياً للتبييياين  33-2-2-1

إذل نييا  إجييرلء لالخسريييا لمل يهييرلً غيين ضتلييي )بمييريا لريي لأل للفسزاي سييذ   إال  هيي  لل ظييام لخ مييق ضاخسيياً  2-7-2وللفقييرة  للس ظستسييذ لل ت ذجسييذ
هيي  للال حييذ للس ظستسيييذ  2-2-2-2-4-2هييثاًل(. ولخيي ل، لليي  يسبييش  لخسريا ملييا ي ريغييي  صيي سفها ابلقسيياس ضلييى للري يي ، لخ جيي ،ة )لنظيير للفقييرة 

 لل ت ذجسذ(. 

  للله بذ إجرلءلمل للسص سف للت ل، للصلريذ 33-2-3
 إذل نييا  لاشييبال ب لسييطذ هلييا غيياز سييس،،ن  إىل لنس ييا  لالحييرتلق بلهييا هييا  يير  لخسريييا  فييرز يويل لسح ييي  33-2-3-1
 ب و  هلا. وإذل ح ث لنس ا  لالحرتلق خالل فرتة زه سذ هبسَّ ذ   ر  لالخسريا  للكاهل لسح ي  هب ل لالحرتلق وش   . يو
   سبل لخا،ة مل هماحسق. وإذل يو هباجني يو  لخ ل، لل  ضلى شكل حريسرياملضلى   إال  جتر  ال  ملشل لالخسريا لمل 33-2-3-2
يكي   هي  للضيرو   إجيرلء لالخسرييا  للكاهيل لسح يي  هبي ل لالحيرتلق  وذليك  ال ب و  هلا   لخسرييا  للفيرز  يو    ر لالحرتلق بلها ومل

لالحرتلق يقل ه  لل قت ل  ،  فإن   يا إجيرلء لالخسرييا  للكاهيل  . وإذل لنس ر لالحرتلق ونا  وقتللله بذ يب  ي  لخا،ة لسمت ه  لخ ل،
، وملييل  ييص  َر   ملييشل لحلالييذ    للله بييذ إذل نانييت لخييا،ة للصييلريذ هيي  لخيي ل، هييا لسح ييي  هبيي ل لالحييرتلق. ونسس ييذ لالخسريييا لمل ملييي لليي  حتيي ِن

 .2يو  1للفئذ /‘3‘ يو ‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘
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  اللهوبة طريقة اختبار املواد الصلبة :1-ناالختبار نو  33-2-4
 هق هذ 33-2-4-1

 ضلى ن ر لالحرتلق  شبال لخا،ة وحت ي  ه ة لالحرتلق. ها سع ق  ة ها،ةخت 
 لةهاز ولخ ل، 33-2-4-2

هيييم  20 هيييم وضرالييي  10هيييم ولييي  هقطيييع ضراليييي هثليييت لل يييكل ول  فاضييي  للييي لخلي  250ميييسيف م قاليييا ط لييي  ي 
هيم  2لس هسز قالا لخسريا  هب ل لالحرتلق. ويرنَّا ضلى جانيب للقاليا   لالجتيال للطي يل ل حيا  هبي نسا  نحي ي  جيانريسني ميسي ل  خميافذ 

(. و  اليع صيفسحذ غين قابليذ لالحيرتلق ونسستيذ واليبسفذ للس صيسل 1-4-2-33لخثلت لل يكل )لل يكل  يضلى لحلافذ للبلسا للتقطع للبرالي
 للحرل ة لم   للقالا.

 إجرلء لالخسريا  33-2-4-3
 لخسريا  للفرز لاويل 33-2-4-3-1

هيم    20هيم وضرالي     250خيط هميح ق ط لي    يو   ا ي    كل لخا،ة   شكلها للس ا   ضلى ملسئيذ شيريط هسصيل    
س( صيا،  هي   º  1 000هم ضلى قاض ة همطنحذ اب ،ة نسستذ ذلمل   صيسل حيرل   اليبسف. ويميسيف م هليا سياخ  )يقيل ، جيذ حيرل ة    10ول  فاض   

،قيا ق ابل ميريذ للتميياحسق    5خيي ة ،قسقسيني نحي  يقصيى )  يو   هيم( ضليى يحيي  طير  خيط لخميح ق إىل ي  ي يسبل لخميح ق   5ه قي  غياز )يقيل قطير  
،قسقييذ    20 هييم هيي  لرييط خييالل ،قسقيي  لالخسريييا  )يو   200إذل نييا  لالحييرتلق ي س يير ضلييى طيي ل   هييا   للمييريا ك للفلزيييذ(. وي ريغييي هالحظييذ  يو   لزيييذ للف 

هيم هيي     200هلييا ضليى طي ل   بيال   ابالحيرتلق لخي خِن   يو      ير لالحيرتلق إهيا ابالحييرتلق بلهيا  ومل     يسبل لخييا،ة  مل   ابل ميريذ للتمياحسق للفلزييذ(. وإذل 
  ،قسقييذ ابل مييريذ للتميياحسق للفلزيييذ(  ي ريغييي ض   ييش ضيي م  صيي سف لخييا،ة ضلييى يهنييا هييا،ة صييلريذ هل بييذ   20خييط لخمييح ق خييالل ،قسقيي  لالخسريييا  )يو  

،قسقيذ    20 يقيل هي   يو   هم ه  خط لخمح ق   يقيل هي  ،قسقسيني    200يلزم إجرلء هزي  ه  لالخسريا لمل. وإذل ن رمل لخا،ة لالحرتلق ضلى ط ل   وال 
 .  2-3-4-2-33ابل مريذ للتماحسق للفلزيذ  ي ريغي   فسش برانهج لالخسريا  للكاهل لخريني   للفقرة  

 لخسريا  هب ل لالحرتلق 33-2-4-3-2
لحلريسريسذ سا ريذ   شكلها للس ا     للقالا. وبب  ذلك يسم إسقاط للقالا  يالث  يو  صصا لخا،ة لخمح قسذ 33-2-4-3-2-1

هم ضلى سطح صلا  مث يسم إببا، لحل ي  لةانريسني و  الع للصفسحذ للكسستذ غن للقابلذ لالحرتلق وللضبسفذ للس صسل   20  هرلمل ه  ل  فاع
 250للحرل ة ف ق للقالا. ويصقلا لةهاز ويصمسيفرر للقالا ه  . و ص  ر لخ ل، للب س سذ ضلى سطح غن قابل لالحرتلق   شكل حريل ط ل  

ميكي  ببي  إخرلجهيا هي  لل ضياء.  هيا حالذ لخ ل، لحلماسيذ للرط بيذ   ير  لالخسرييا  أبسيرع و   قريرياً. 2هم 100 هم وهماحذ هقطب  للبرالي
 سغن  ال و  الع للك هذ   طريق للسسا  لهل ل ي   خزلنذ لألئرة. و ا ي   ك   سرضذ لهل لء نافسذ خ ع لائرة ه  للسمرب   لخيفسع  وي 

 سريا . وميك  إقاهذ سا ر للسسا  لهل ل ي ح ل لةهاز.ملشل للمرضذ ي  اء لالخ
هييل هيي  حمليي ل هرطييِنا إىل للك هييذ ض يي  هميييافذ  1  حالييذ لخيي ل، لاخيير  خييالف لخميياحسق للفلزيييذ  يضيياف  33-2-4-3-2-2

هم. ويصا ل ل ل لخرطِنا ضلى لحلافذ نقطذ نقطذ هيع للسأني  هي   رطسيا   100هم خا ر ه طقذ للس قست لل   ريل   40هم و 30 رتلوح بني 
يسفييق هييع جت ييا فقيي   مبييا نييل لخقطييع للبرالييي للك هييذ ،و  فقيي  للمييا ل هيي  لة لنييا. ويصييا للمييا ل ضلييى يقصيير طيي ل ممكيي  هيي  للك هييذ

  يلييزم إالييافذ هيي ل، هرطِنريييذ. و ييا ي  ختليي  هيي ل، حالييذ هيي ل، نثيينة  يسيي حرر لخيياء هيي  ج لنييا للك هييذ  ولييشلك قيي  و  للمييا ل هيي  لة لنييا.
٪. وميك  إالافذ ملشل للما ل 1يس اوز  رنسز لخا،ة للفبالذ للكلي ه  حمل ل للرتطسا نمريذ  ويال  للرتطسا ه  ييذ ه ل، ختفسف قابلذ لالحرتلق

 هم يضلى للك هذ. 5هم وقطر  3إىل حفرة ببتق يصل إىل 
س   º  1  000 قييل ، جييذ حرل  يي  ضيي    ال   سييلك سيياخ   يو   ل ه اسييا  هثييل هلييا صييغن يمييسيف م ي  هصيي   إشييبا  33-2-4-3-2-3

  هييم.   100هييم  يقيياس هبيي ل لالحييرتلق ضلييى هيي   لالحييرتلق للسييايل خمييافذ    80اشييبال للك هييذ هيي  يحيي  طرفسهييا. وض يي ها حتييرتق للك هييذ خمييافذ  
ال. و يير    يم   ،قييا ق ضلييى لاقييل   4قييذ لخرطَّريييذ   قييف لللهييا خيي ة  إذل نانييت لخ ط  هييا   حالييذ لخيي ل، لاخيير  خييالف لخميياحسق للفلزيييذ  يالحيي"  و  

 يسم لحلص ل ضلى نسس ذ ه جريذ قريل ذلك.  مل  ها   لالخسريا  ست هرلمل و مسيف م   نل هرة صفسحذ نظسفذ اب ،ة  
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 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 33-2-4-4
ينثير    يو   ض ي ها  كي   هي ة لالحيرتلق   لخسرييا    نت ل، صلريذ هل بيذ   للب س سذ  يو  لحلريسريسذ  يو   ص ف لخ ل، لخمح قذ  33-2-4-4-1

هم/اثنسذ. ويسم  ص سف    2,2ض  ها يك   هب ل لالحرتلق ينثر ه    يو   اثنسذ   45يقل ه     2-3-4-2-33طريقاً لطريقذ لالخسريا  لخريس ذ   للفقرة  
،قيا ق    10هيم(      100ا وض  ها ي س ر للسفاضل ضلى ط ل للبس ذ بكاهل  ) هماحسق للفلزلمل يو سريا ك للفلزلمل ض  ها يك   ه  لختك  إشباهل 

 يو يقل. 
إذل   1للفئيييذ /‘2)خيييالف لخمييياحسق للفلزيييذ(   صييي َّف لخيييا،ة   جمت ضييذ للسبريئيييذ ‘للله بييذ    حالييذ لخييي ل، للصيييلريذ 33-2-4-4-2

هماحسق للفلزلمل يو سريا ك  1للفئذ /‘2و ص َّف   جمت ضذ للسبريئذ ‘اثنسذ وهر لللها ضع لخ طقذ لخرطَّريذ.    45نانت ه ة لالحرتلق يقل ه   
 .هم( خالل مخ  ،قا ق يو يقل 100للفلزلمل إذل لنس رمل ه طقذ للسفاضل لس تل للط ل للكاهل للبس ذ )

إذل نانيت    2للفئيذ  / ‘ 3للفلزييذ(   صي َّف لخيا،ة   جمت ضيذ للسبريئيذ ‘ )خيالف لخمياحسق  للله بذ      حالذ لخ ل، للصلريذ  33-2-4-4-3
ذ لنس يييا  لللهييا خيي ة    45هيي ة لالحييرتلق يقيييلن هيي      2‘/للفئيييذ  3و صييي َّف   جمت ضييذ للسبريئييذ ‘   ،قيييا ق ضلييى لاقييل.   4اثنسييذ ويوقفيييت لخ طقييذ لخرطريييَّ

هم( خالل ها يزي  ضلى مخ  ،قا ق ولك  ال يزي     100لكاهل للبس ذ ) هماحسق للفلزلمل يو سريا ك للفلزلمل إذل لنس ر للسفاضل لس تل للط ل ل 
 . ض  ض ر ،قا ق 

 يهثلذ لل سا ج 33-2-4-5

 النتيجة 
زمن التأخري  

 )اثنية( 

مدة االحرتاق  
 )اثنية( 

مدة االحرتاق  
 املادة  األويل )اثنية( 

شبريذ  ال يص نف   
 لخ ل، للصلريذ للله بذ 

هرنا ه غ سز إيثلني   ا ي )اثين  س نا ابهامل( هع هلح   - 102 -
   لخا ذ )هانك زيا(   88للزنك ب مريذ 

شبريذ  ال يص نف   
 لخ ل، للصلريذ للله بذ 

هرنا ه غ سز إيثلني   ا ي )اثين  س نا ابهامل( هع هلح   - 145 -
   لخا ذ )هانك زيا(   80للزنك ب مريذ 

شبريذ  ال يص نف   
 لخ ل، للصلريذ للله بذ 

هرنا ه غ سز إيثلني   ا ي )اثين  س نا ابهامل( هع هلح   مل حي ث لحرتلق  - -
   لخا ذ )هانك زيا(   75للزنك ب مريذ 
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 : القال  وامللحقات الالزمة إلعداد الكومة الختبار معدل االحرتاق 1-4-2-33الشكل 

 

 )يلف(  هم  250لخقطع للبرالي لقالا ط ل  
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 املتفجرات الصلبة املنزوعة احلساسية 33-3
يبييرا ملييشل للقمييم نظييام لاهييم لخسحيي ة لسصيي سف لخسف ييرلمل لخ زوضييذ لحلماسييسذ نتيي ل، صييلريذ هل بييذ ه  جييذ    33-3-1

ولخسف ييرلمل  هيي  لل ظييام لخ مييق ضاخسيياً. 2-2-1-2  للفقييرة  2هيي  للال حييذ لل ت ذجسييذ ولخالحظييذ  4-2-4-2)لنظيير للقمييم  1-4لل ييبريذ 
 خمففذ مب ل، يخر  لسك ي  خمل ط صلا هس ان  لكريح خ لصها لخسف رة. يو للكح ل يو للصلريذ لخ زوضذ لحلماسسذ ملي ه ل، هرطَّريذ ابخاء

ولك هييا خصففييت السييسريبا،ملا هيي  ملييشل للر ريييذ ضلييى   مييس   هبيياين للسصيي سف     ريييذ لخسف ييرلمل إذل نانييت لخييا،ة 33-3-2
    ريييذ خطيي  ة  للسبريييف  يو (  ي ريغييي ي   صيي ف لخييا،ة لخيفففييذ  إذل لسييس فت هبيياين للسصيي سف16)لنظيير للقمييم  6يسياس لخسريييا  لجملت ضييذ 

ليريبل . وإذل نانيت مليشل لخي ل، خمففيذ ب  جيذ نافسيذ   ي ز لضسريا مليا غين خطيرة لملهي    رييذ لخسف ير  يخر   ض   يضلى  رنسز يكفل لسسريبا،ملا
 ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ(. 3-6-3-1-2)لنظر ييضاً للفقرة لاغرلا للس ظستسذ )هثاًل لل قل( 

 .  51خمطط  ص سف لخسف رلمل للصلريذ لخ زوضذ لحلماسسذ للس  ي  ولالسسبتال )مبا   ذلك للسيفزي (   للقمم  ير،   33-3-3

 (املواد التلقائية االشتعال واملواد ال ا ية التس ني) املواد القابلة لالحرتاق التلقائي  33-4

 للغرا 33-4-1
يبييرا ملييشل للقمييم نظييام  صيي سف لخيي ل، للقابلييذ لالحييرتلق للسلقييا ي  ي  للميي ل ل ولخيي ل، للصييلريذ للسلقا سييذ لالشييسبال   33-4-1-1

وي ريغي ي  يك    ه  لل ظام لخ مق ضاخساً.   11-2و   10-2و   9-2ه  للال حذ لل ت ذجسذ وللفص ل    3-4-2ولخ ل، للشل سذ للسميفني )لنظر للقمم  
 .  6-4-33إىل    4-4-33ووصف لالخسريا لمل لل ل ،   للفقرلمل    ملشل لخرلجع   رج ع إىل هريا،ئ للسص سف لل ل ،ة   لسسيف لم لل ص هقرتانً ابل 

 هت ف إجرلءلمل لالخسريا  إىل حت ي  ن ضني ه  لخ ل، هلتا خ لأل لالحرتلق للسلقا ي: 33-4-1-2
صييييغنة  خيييالل مخييي  ،قيييا ق هيييي  للييي    ييييسبل حيييىت لييي  نانيييت بكتسيييامل لخييي ل، للميييا لذ يو للصيييلريذ   )ي(

هالهمييييسها للهيييي لء. وملييييشل لخيييي ل، ملييييي ينثيييير لخيييي ل، قابلسييييذ لالحييييرتلق للسلقييييا ي و مييييتى لخيييي ل، للسلقا سييييذ 
 لالشسبال؛

   ييسبل ال وملييي لخيي ل، لاخيير  للقابلييذ للسميييفني للييشليت ض يي  هالهمييسها للهيي لء ،و  إهيي ل،ملا ابلطاقييذ. )ب(
يايم( و ميييتى  يو هيييامل( وببييي  فيييرتلمل زه سيييذ ط يليييذ )سييياضاملإذل وجييي مل بكتسيييامل نريييينة )نسل غرل إال

 لخ ل، للشل سذ للسميفني.
لالخسريا  لخ ص فذ   ملشل للقمم  قسِنم ب  جذ نافسذ لخيفياطر لل ميريسذ للتي ل، للقابليذ لالحيرتلق للسلقيا ي  إجرلءلمل 33-4-1-3

 حبست ميك  للس صل إىل  ص سف ه اسا.

 النطاق 33-4-2
هي   3-3-4-2و 2-3-4-2 طريق ضلى لخ ل، لخق هذ لل قل إجرلءلمل للسص سف للي ل ،ة   للقميتني ي ريغي ي   33-4-2-1

إذل نا  إجرلء لالخسريا لمل يهرلً غين ضتليي )بميريا لري لأل  إال ه  لل ظام لخ مق ضاخساً  11-2و 10-2و 9-2للال حذ لل ت ذجسذ وللفص ل 
 للفسزاي سذ  هثاًل(.

 التصنيفإجراءات  33-4-3
 لخ ل، للصلريذ للسلقا سذ لالشسبال 33-4-3-1

إذل نانيت هيا،ة صيلريذ   يسبل خيالل مخي  ،قيا ق ببي  هالهميسها للهي لء. و ير، طريقيذ  هيا ر  لخسريا  لسح ي   
لالشييسبال ضلييى يسيياس نسس ييذ إذل نانييت لخييا،ة ملييي إحيي   لخيي ل، للصييلريذ للسلقا سييذ  هييا . ويييسم حت ييي 4-4-33لالخسريييا  لخ صييى هبييا   للفقييرة 

 .1للفئذ /‘1لالخسريا . ولخ ل، للصلريذ للسلقا سذ لالشسبال ه  جذ مجسبها   جمت ضذ للسبريئذ ‘
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 للم ل ل للسلقا سذ لالشسبال 33-4-3-2
ي ييسبل ض يي  إالييافس  إىل هييا،ة حاهلييذ خاهلييذ و بريضيي  للهيي لء خيي ة  هييا إذل نييا  سييا ل هييا ر  لخسريييا  لسح ييي  يي  

ي يبل و قيذ  رشيسح. و ير،  يو إذل نا  للما ل يفحَّم ها حالذ ض م ح وث لشسبال  ر  لةزء للثاين ه  لالخسريا  لسح ي  و  مخ  ،قا ق.
إذل نانييت لخييا،ة ملييي يحييي  للميي ل ل للسلقا سييذ لالشييسبالبلى يسيياس نسس يييذ  هييا . وييييسم حت ييي 5-4-33طريقييذ لالخسريييا  لخ صييى هبييا   للفقييرة 

 .1للفئذ /‘1‘ لقا سذ لالشسبال ه  جذ مجسبها   جمت ضذ للسبريئذلالخسريا . وللم ل ل للس
 لخ ل، للشل سذ للسميفني 33-4-3-3
هييم   100 يو هييم 25إذل نانييت لخيي ل،  وملييي   شييكل ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها  هييا جتيير  لخسريييا لمل لسح ييي  33-4-3-3-1

حييي ث هلييا ض يي  ملييشل لليي  جامل  ميييفني ذليت خطيير ييي ل ضلسيي  ل  فيياع  يو س140º يو س120º يو س100º  ييسبل ذل سيياً ض يي  ، جييامل حييرل ة 
. و قي م 1-3-3-4-33ساضذ. وير، وصف خيفطط للسص سف   لل يكل  24س   ، جذ لحلرل ة ف ق ، جذ حرل ة للفر  خالل 60ºمبق ل  

وال  صي ف نتي ل، ذل سيذ  .3م 27 تهيا س لبس يذ هكبرييذ ح50ºملشل لخباين ضلى يسياس ي  ، جيذ حيرل ة لالشيسبال لليشليت للفحيم لل رييايت مليي 
لخ ل، 1للفئذ /‘2 ص ف   جمت ضذ للسبريئذ ‘ وال  .3م 27س حل م ق  ل 50ºلخ ل، لل   ك   ، جذ حرل ة لحرتلقها للسلقا ي يضلى ه     للسميفني

 . 6-4-33لرتلً. و ر، طريقذ لالخسريا  لخ صى هبا   للفقرة  450 س حل م ق  ل50ºلل   زي  ، جذ لالشسبال للسلقا ي هلا ضلى 
س  140º هييم ض يي  ، جييذ حييرل ة 100حييي ث  ميييفني ذليت خطيير   ضس ييذ هييا،ة هكبنريييذ يريليي  طيي ل الييلبها  مل إذل 33-4-3-3-2
 .  بسع ض   ش ها،ة ه  لخ ل، للشل سذ للسميفني ال فإهنا
س  ييير   140º حيييرل ة   هيييم ض ييي  ، جيييذ   100إذل حييي ث  مييييفني ذليت خطييير للتيييا،ة   ضس يييذ هكبرييييذ طييي ل اليييلبها   33-4-3-3-3

 . 1للفئذ  / ‘ 2إذل نا  ي ريغي  ص سفها   جمت ضذ للسبريئذ ‘  ها   س لسح ي  140ºهم ض   ، جذ حرل ة    25لخسريا  للتا،ة   ضس ذ هكبريذ ط ل اللبها  
هم  ولكي   100 اللبها س   لخا،ة   ضس ذ هكبريذ ط ل140ºذ حرل ة إذل ح ث  ميفني ذليت خطر ض   ، ج 33-4-3-3-4

 يلي: مما هم وفقاً ا ن  100 هم  فب   ش  ر  لخسريا  ابسسيف لم ضس ذ هكبريذ ط ل اللبها 25لس    ضس ذ هكبريذ ط ل اللبها 
 ؛ 3م 3يزي  ح تها ضلى  ال   ضري لملسس الع س إذل نانت لخا،ة 120ºض    )ي(

 لرتلً. 450يزي  ح تها ضلى  ال لخا،ة   ضري لملوالع س إذل نا  ه  لخقر  100ºيو ض    )ب(
ي  لخيا،ة  يو2للفئيذ /‘3ويسم  ب اء ضلى نسا ج لالخسريا   للرييت فستيا إذل نانيت لخيا،ة  صي ف   جمت ضيذ للسبريئيذ ‘ 

 لسمت ه  لخ ل، للشل سذ للسميفني   للبري ة لخقر  لسسيف لهها.
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 :  صنيف املواد ال ا ية التس ني 1-3-3-4-33الشكل 

ها،ة ج ي ة

*2للفئذ / 3 جمت ضذ للسبريئذ 

ال  ص ف   حال والبها   ضري لمل
لرتلً  450ال يزي  ح تها ض  

ال  ص ف   حال والبها   ضري لمل
يهسا  هكبريذ 3ال يزي  ح تها ضلى 

لسمت ها،ة ذل سذ للسميفني

*1للفئذ / 2 جمت ضذ للسبريئذ 

ال

ال

ال

ال

نبم

نبم

نبم

Yes

 
  نت ل، ذل سذ للسميفني.   3م 27س حل م º 50ي ريغي ض م  ص سف لخ ل، لل   زي  ، جذ حرل ة لحرتلقها للسلقا ي ضلى  *
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 طريقذ لخسريا  لخ ل، للصلريذ للسلقا سذ لالشسبال :2- لالخسريا  ن   33-4-4
 هق هذ 33-4-4-1

سع ق  ة ها،ة صيلريذ ضليى لالشيسبال ض ي  هالهميسها للهي لء بسبيرا لخيا،ة للهي لء وحت يي  لليزه  لليش  ميير قرييل خت 
 لشسباهلا.

 لةهاز ولخ ل، 33-4-4-2
  يلزم   فن هب لمل خمسعلمل خاصذ.ال 

 إجرلء لالخسريا  33-4-4-3
هيل هي  لخيا،ة لخميح قذ ه اليع لالخسرييا  هي  ل  فياع هيرت ولحي   قريريياً في ق سيطح غين قابيل  2 يو هل 1صا يص  

 ،قييييا ق هيييي  لالسييييسقرل . وجتيييير  ملييييشل للبتلسييييذ سييييت هييييرلمل 5خييييالل  يو إذل نانييييت لخييييا،ة   ييييسبل ي  يييياء سييييق طها هييييا لالحييييرتلق  ويالحيييي"
 يالح" لحلص ل ضلى نسس ذ ه جريذ قريل ذلك. مل ها

 سريا  وطريقذ  قسسم لل سا جهباين لالخ 33-4-4-4
نتييييا،ة صييييلريذ  لقا سييييذ   ذل لشييييسبلت لخييييا،ة   يحيييي  لالخسريييييا لمل  فييييإ  لخييييا،ة  بسييييع  لقا سييييذ لالشييييسبال و صيييي فإ 
  .1‘/للفئذ 1لالشسبال   جمت ضذ للسبريئذ ‘

 يهثلذ لل سا ج 33-4-4-5

 املادة  الزمن املنقضي قبل االشتعال )اثنية(  النتيجة 

نتيييا،ة صيييلريذ  لقا سيييذ   ال  صييي ف
  لالشسبال

هرنيييا ه غ سيييز إ سليييني   يييا ي )اثين  س نا ابهيييامل( هيييع هليييح  ،قا ق 5مل حي ث لشسبال خالل 
   لخا ذ )هانك زيا( 88للزنك ب مريذ 

نتيييا،ة صيييلريذ  لقا سيييذ ال  صييي ف  
 لالشسبال 

ع هليييح هرنيييا ه غ سيييز إ سليييني   يييا ي )اثين  س نا ابهيييامل( هييي  ،قا ق 5مل حي ث لشسبال خالل 
   لخا ذ )هانك زيا( 80للزنك ب مريذ 

نتيييا،ة صيييلريذ  لقا سيييذ ال  صييي ف  
 لالشسبال 

هرنيييا ه غ سيييز إ سليييني   يييا ي )اثين  س نا ابهيييامل( هيييع هليييح  ،قا ق 5مل حي ث لشسبال خالل 
   لخا ذ )هانك زيا( 75للزنك ب مريذ 

 للسلقا سذ لالشسبالطريقذ لخسريا  للم ل ل  :3- لالخسريا  ن   33-4-5
 هق هذ 33-4-5-1

ضليى  يو ضلى لالشسبال ض   إالافس  إىل هيا،ة حاهليذ خاهليذ و برالي  للهي لء  ها شل لالخسريا  حي ، ق  ة سا لمل 
 يص بل و قذ  رشسح ض   هالهمس  لله لء. يو ي  يفحِنم

 لةهاز ولخ ل، 33-4-5-2
 هييييم  قريرييييياً وقيييي   هيييي  للرتبييييذ لخ ييييط  يذ 100لييييزم لل ييييزء لاول هيييي  لالخسريييييا  جتهسييييز نيييي ب هيييي  لرييييزف قطييييرل ي 

 للملسكا لهلالهسذ. ويلزم لل زء للثاين جتهسز و ق  رشسح ،قسق لخمام. يو
 إجرلء لالخسريا  33-4-5-3
لهلالهسذ   ، جذ حرل ة للغرفيذ وحيىت ل  فياع ها،ة للملسكا  يو هم برتبذ ه ط  يذ 100ميأل ن ب خز  قطرل حن   33-4-5-3-1

،قيا ق.  5إذل نانيت لخيا،ة   يسبل خيالل  هيا هل ه  للما ل لخرل، لخسريا ل   للك ب لخب  ليشلك  ويالحي" 5هم. ويصا حن   5ق  ل حن  
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ييسم لحلصي ل ضليى نسس يذ ه جرييذ قرييل ذليك. وإذل نانيت لل سس يذ سيالريذ  سرييع لرطي لمل لخريس يذ   للفقيرة  مل هيا ويكر  ملشل لاجرلء سيت هيرلمل
33-4-5-3-2 . 
هيييل هييي  ضس يييذ لالخسرييييا  هييي  حمق يييذ إىل و قيييذ  رشيييسح جافيييذ همييي  ذ. وجتييير  للس ربيييذ   ، جيييذ  0,5حيقييي  هقييي ل   33-4-5-3-2

،قييا ق ببيي   5للسفحييسم حييي ث ل  قييذ للرتشييسح خييالل  يو إذل نييا  لاشييبال هييا حيي"٪ ويال5   50س و ط بييذ نمييريسذ هقيي ل ملا 2º   25 حيرل ة
 يسم لحلص ل ضلى نسس ذ ه جريذ قريل ذلك. مل ها إ،خال للما ل. ويكر  ملشل لاجرلء  الث هرلمل ابسسيف لم و قذ  رشسح ج ي ة   نل هرة

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 33-4-5-4
م و قيييذ للرتشيييسح  يبسيييع سيييا اًل  لقيييا ي  يو إذل يشيييبل يو للميييا ل   لةيييزء لاول هييي  لالخسرييييا  ذل لشيييسبل إ  فحيييَّ
 يهثلذ لل سا ج5-5-4-1,33‘/للفئذ 1نما ل  لقا ي لالشسبال   جمت ضذ للسبريئذ ‘لالشسبال  وي ريغي  ص سف   

 النتيجة 

التأثري على ورقة  
 الرتشيح 

 أتثري التعريض 
 املادة  للهواء 

 صييييييييييييييي نف نميييييييييييييييا ل  لقيييييييييييييييا ي  ال  
   لالشسبال 

 (10/90  ا ي إيثسل نل  ي  لال ه س م/ييزوب سا  ) مل حي ث لشسبال مل حي ث  فح م

 (15/85  ا ي إيثسل نل  ي  لال ه س م/ييزوب سا  ) مل حي ث لشسبال ح ث  فح م  ص نف نما ل  لقا ي لالشسبال 

 (95/5  ا ي إيثسل نل  ي  لال ه س م/ييزوب سا  )  ث لشسبالمل حي ح ث  فح م  ص نف نما ل  لقا ي لالشسبال  

ال  صييييييييييييييي نف نميييييييييييييييا ل  لقيييييييييييييييا ي  
   لالشسبال 

 (10/90 ال ي إيثسل لال ه س م/ملريسا  ) مل حي ث لشسبال مل حي ث  فح م

 (15/85لال ه س م/ملريسا  ) ال ي إيثسل  مل حي ث لشسبال ح ث  فح م    ص نف نما ل  لقا ي لالشسبال 

 (95/5 ال ي إيثسل لال ه س م/ملريسا  ) مل حي ث لشسبال ح ث  فح م    ص نف نما ل  لقا ي لالشسبال 

 طريقذ لخسريا  لخ ل، للشل سذ للسميفني :4- لالخسريا  ن   33-4-6
 هق هذ 33-4-6-1

 س120º يو س100º َّ، قابلسيييذ حييي وث  مييييفني ذليت ه،نميييَ  للتيييا،ة بسبريضيييها للهييي لء ض ييي  ، جيييامل حيييرل ة حتيييص  
 هم. 100 يو هم 25س   وضاء هكبا هص  ع ه  شريكذ سلكسذ وط ل اللب  140º يو
 لةهاز ولخ ل، 33-4-6-2

 لزم   فن لخب لمل للسالسذ:ي 
لييرتلمل وميكيي  الييريط ، جييذ حرل  يي   9فيير  هيي  نيي ع  سييا  لهليي لء للميياخ   ح تيي  لليي لخلي يزييي  ضلييى  )ي(

 س؛2º  س 140º يو س120º يو س100ºلل لخلسذ ض   
يصي ي  ال هم  هص  ضذ ه  شريكذ ه  صلا 100هم و 25يوضسذ هكبريذ للبس امل ط ل اللع نل ه ها  )ب(

 هم  وهفس حذ ه  يضلى؛ 0,05ذلمل  ق ب قطرملا 
هم؛   الع إح ل ا   وسط للبس ذ ولاخر   0,3يل هسل بقطر    -  هز،وجسا  حرل يسا  ه  ن ع نروهسل )ر(

 بني وضاء للبس ذ وج ل  للفر .
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 0,6يصي ي ذلمل  قي ب قطرمليا  ال ويريسَّت نل وضاء للبس ذ   غطاء وضاء هكبا هص  ع ه  شريكذ ه  صيلا 
يصي ي هصي  ع هي   ال   وضاء للبس ذ. ولس  ا أت ن  سا  لهل لء  يرنا ملشل للغطاء   قفص اث  ه  للصلا لليش هم ويك   يوسع قلساًل ه

 هم. 250   150   150هم ويببا،ملا  0,595شريكذ قطر  ق هبا 
 طريقذ لالخسريا  33-4-6-3

حافسيي  ويضييرب ضلييى حريسريسييذ    شييكلها للس ييا    إىل ي   ييأل لل ضيياء إىل  يم  الييع للبس ييذ  همييح قسذ نانييت  
 لل ضاء ض ة هرلمل. وإذل ملريطت للبس ذ وجا إالافذ لخزي  ه ها؛ وإذل  ك ست وجا  م يسها إىل لحلافذ. ويريسَّت لل ضاء   للغطاء ويبلق  

سيياضذ. و ميي ل ، جييذ حييرل ة للبس ييذ وللفيير  ب ييكل  24س و ظييل ض يي  ملييشل لل  جييذ خيي ة 140ºوسييط للفيير   و رفييع ، جييذ حييرل ة للفيير  إىل 
زل،مل  يو هييم. و كيي   لل سس ييذ ه جريييذ إذل حيي ث لشييسبال  لقييا ي 100ضلييى ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها  (33)هس لصييل. و يير  لالخسريييا  لاول

إذل نانيت لل سس يذ  يهيا لمل يخير .يليزم إجيرلء لخسرييا   ال س. وإذل نانت لل سس ذ سالريذ 60º، جذ حرل ة للبس ذ ضلى ، جذ حرل ة للفر  مبق ل  
إذل نانييت لخييا،ة  صيي ف   جمت ضييذ للسبريئييذ  هييا هييم لسح ييي  25س ببس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها 140ºه جريييذ  وجييا إجييرلء لخسريييا  اث  ض يي  

ذ ض ي ها هيم وسيالري 100س ض ي ها  كي   لخيا،ة   شيكل ضس يذ هكبرييذ طي ل اليلبها 140º ال. وإذل نانت لل سس ذ ه جريذ ض   يم 1للفئذ /‘2‘
 هم وفقياً ا  100هم  وجا إجرلء لخسريا  إالا  ابسسيف لم ضس ذ هكبريذ ط ل اللبها  25 ك   لخا،ة   شكل ضس ذ هكبريذ ط ل اللبها 

 يلي: مما
يزي  ضلى  ال لرتلً ولك  450لخا،ة   ضري لمل يزي  ح تها ضلى  والع س إذل نا  ه  لخقر 120ºض    )ي(

 ؛ 3م 3
 لرتلً. 450يزي  ح تها ضلى  ال لخا،ة   ضري لملوالع س إذل نا  ه  لخقر  100ºض    )ب(

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 33-4-6-4
إذل زل،مل ، جذ حرل ة للبس ذ ضلى ، جيذ حيرل ة للفير  مبقي ل   يو  ك   لل سس ذ ه جريذ إذل ح ث لشسبال  لقا ي 33-4-6-4-1
60º فإ  لل سس ذ  بسع سالريذ. وإال اضذ.س 24س خالل ه ة لالخسريا  وملي 
   لحلاالمل للسالسذ:نتا،ة ذل سذ للسميفني ال  ص َّف لخا،ة 33-4-6-4-2

هيييم ض يي  ، جيييذ  100لحلصيي ل ضلييى نسس يييذ سييالريذ   لخسريييا   ميييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبرييييذ طيي ل الييلبها  )ي(
140ºس؛ 

هييم ض يي  ، جييذ  100الييلبها  لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جريييذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل )ب(
140º 140هيم ض ي  ، جيذ  25س ونسس ذ سالريذ   لخسريا   مسيف م فس  ضس يذ هكبرييذ طي ل اليلبهاº .س

هييم ض يي  ، جييذ  100ولحلصيي ل ضلييى نسس ييذ سييالريذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها 
 ؛3م 3يزي  ح تها ضلى  ال لخا،ة   ضري لملوالع س  ويك   ه  لخقر  120ºحرل ة 

هييم ض يي  ، جييذ  100لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جريييذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها  )ر(
140º 140هيم ض ي  ، جيذ  25س ونسس ذ سالريذ   لخسريا   مسيف م فس  ضس يذ هكبرييذ طي ل اليلبهاº .س

هييم ض يي  ، جييذ  100ولحلصيي ل ضلييى نسس ييذ سييالريذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها 
 لرتلً. 450يزي  ح تها ضلى  ال لخا،ة   ضري لملوالع س  ويك   ه  لخقر  100ºحرل ة 

لخيي ل، للشل سييذ للسميييفني لليي   بطييي نسس ييذ ه جريييذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي   1للفئييذ /‘2 يي  ر   جمت ضييذ للسبريئييذ ‘ 33-4-6-4-3
 س.140ºهم ض   ، جذ  25ضس ذ هكبريذ ط ل اللبها 

__________ 

هيم  فإني  ميكي   لي ولضي  25ميك  إجرلء لالخسريا لمل أب   ر سا. فتثالً إذل نا  يس قع لحلصي ل ضليى نسس يذ ه جرييذ ابسيسيف لم ضس يذ هكبرييذ طي ل اليلبها  (33)
حاجيذ ض   يش  كي   مل ياك  هيم. فيإذل نانيت لل سس يذ ه جرييذ  فإني  ال 25للمالهذ ومحايذ للريسئذ  إجرلء لالخسريا  لاول ابسسيف لم ضس ذ هكبريذ ط ل اليلبها 

 هم. 100إىل إجرلء لخسريا  ضلى ضس ذ هكبريذ ط ل اللبها 
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 لخ ل، للشل سذ للسميفني   لحلاالمل للسالسذ: 2للفئذ /‘3   ر   جمت ضذ للسبريئذ ‘ 33-4-6-4-4
هييم ض يي  ، جييذ  100لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جريييذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها  )ي(

140º 140هيم ض ي  ، جيذ  25س ونسس ذ سالريذ   لخسريا   مسيف م فس  ضس يذ هكبرييذ طي ل اليلبهاº  س
 ؛3م 3يزي  ح تها ضلى  ال لخا،ة   ضري لملوالع ونشلك يك   ه  لخقر  

هييم ض يي  ، جييذ  100لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جريييذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها  )ب(
140º140هيم ض ي  ، جيذ  25   مسيف م فس  ضس يذ هكبرييذ طي ل اليلبها س ونسس ذ سالريذ   لخسرياº .س

هييم ض يي  ، جييذ  100ولحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جريييذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها 
 لرتلً؛ 450يزي  ح تها ضلى  ال لخا،ة   ضري لملوالع س  ونشلك يك   ه  لخقر  120ºحرل ة 

هييم ض يي  ، جييذ  100   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبريييذ طيي ل الييلبها لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جريييذ   لخسريييا )ر(
140º 140هيم ض ي  ، جيذ  25س ونسس ذ سالريذ   لخسريا   مسيف م فس  ضس يذ هكبرييذ طي ل اليلبهاº  س

هييم ض يي   100ونيشلك لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جرييذ   لخسريييا   مييسيف م فسيي  ضس ييذ هكبرييذ طيي ل الييلبها 
 س.100º، جذ حرل ة 

 لل سا جيهثلذ  33-4-6-5

 النتيجة 

درجة احلرارة  
 القصوى 

(º )س 

طول ضلع  
 املكع  
 )سم( 

درجة حرارة  
 الفرن 

(º )املادة  س 
 صييي نف نتيييا،ة ذل سيييذ للسمييييفني    

2‘/للفئذ  3جمت ضذ للسبريئذ ‘ 
 )ي( 

  >200 
181 

100 
25 

140 
140 

ن ابلت/ه لسري ن م  ض صر حفاز   شكل  
 حريسريامل 

 صييي نف نتيييا،ة ذل سيييذ للسمييييفني    
 1‘/للفئذ  2جمت ضذ للسبريئذ ‘ 

ه غ سييييز إ سلييييني   ييييا ي )اثين  س نا ابهييييامل(    140 25 200<  
 لخا ذ )هانسا(       80

 صييي نف نتيييا،ة ذل سيييذ للسمييييفني    
 1‘/للفئذ  2جمت ضذ للسبريئذ ‘ 

(   ه غ سييييز إ سلييييني   ييييا ي )اثين  س نا ابهييييامل  140 25 200<  
٪  75هرنيييييييييا هيييييييييع هليييييييييح للزنيييييييييك ب ميييييييييريذ  

 )هانك زيا( 

نسكل  ض صر حفاز   شكل حريسرييامل هيع   140 100 140   ال  ص نف نتا،ة ذل سذ للسميفني 
   لخا ذ زيت هه  ر   70

 صييي نف نتيييا،ة ذل سيييذ للسمييييفني    
 )ي(   2‘/للفئذ  3جمت ضذ للسبريئذ ‘ 

  >200 
140 

100 
25 

140 
140 

  شكل حريسرييامل هيع    نسكل  ض صر حفاز 
   لخا ذ زيت يبسل   70

 صييي نف نتيييا،ة ذل سيييذ للسمييييفني    
 )ي(   2‘/للفئذ  3جمت ضذ للسبريئذ ‘ 

  >200 
150 

100 
25 

140 
140 

نسكل/ه لسرييييي ن م  ض صيييير حفيييياز   شييييكل  
 حريسريامل )همسهلك( 

  شييييكل    نسكل/ه لسرييييي ن م  ض صيييير حفيييياز  140 100 161 ال  ص نف نتا،ة ذل سذ للسميفني  
 حريسريامل )هكري مل للفبالسذ( 

 صييي نف نتيييا،ة ذل سيييذ للسمييييفني    
 1‘/للفئذ  2جمت ضذ للسبريئذ ‘ 

نسكل/ه لسرييييي ن م  ض صيييير حفيييياز   شييييكل   140 25 200<  
 حريسريامل 

 س.120º يو 100ºمل ختسع   ، جذ  )ي( 
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 عند مالمستها للماء املواد اليت  نبعث منها  ازات هلوبة 33-5

 الغرض 33-5-1
يبرا ملشل للقمم ه  ،لسل لالخسريا لمل نظام  ص سف لخ ل، لل    ريبت ه ها غازلمل هل بذ ض   هالهمسها للتاء  33-5-1-1

لسيسيف لم للي ص هقيرتانً (. وي ريغيي ي  يكي   ه  لل ظام لخ ميق ضاخسياً  12-2وللفصل  ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ 4-4-2)لنظر للقمم 
 . 4-5-33وإىل وصف لالخسريا لمل لخريني   للفقرة  ملشل لخرلجع ابلرج ع إىل هريا،ئ للسص سف لخريس ذ  

إذل نيا   فاضيل لخيا،ة هيع لخياء يي،،  إىل لنريبياث نتسيذ خطينة هي   هيا للغرا ه  خط لمل لالخسريا  مل  حت يي  33-5-1-2
 للغازلمل لل  ق   ك   هل بذ.

خطيي لمل لالخسرييييا  لخ اليييحذ   مليييشل للقميييم  قيييسِنم  قسستييياً نيياهاًل لخيفييياطر لل ميييريسذ للتييي ل، للييي  قييي    ريبيييت ه هيييا  33-5-1-3
 ظستسذ لل ت ذجسذ ضلى يهنا ه ل،  سفاضل هع لخاء( حبست ميك   صي سف  ليك غازلمل هل بذ ض   هالهمسها للتاء )ي ا  يحساانً   للال حذ للس

 لخ ل،  ص سفاً ه اسرياً.
 النطاق 33-5-2
هي  للال حيذ    3-4-4-2و   2-4-4-2ي ريغي ي   طريق ضلى لخ ل، لة يي ة إجيرلءلمل للسصي سف ل ي ،ة   للفقير ني   33-5-2-1

 ه  لل ظام لخ مق ضاخساً.   12-2لل ت ذجسذ وللفصل  
 إجراءات  صنيف املواد اليت  نبعث منها  ازات هلوبة عند مالمستها املاء 33-5-3
حالذ لخسريا  ها،ة  لقا سذ لالشسبال  ي ريغي ي   و  ميك  لسسيف لم ملشل للطريقذ الخسريا  لخ ل، للصلريذ وللما لذ. 33-5-3-1

( جببلهييا  ييساله  هييع لخيياء. وإذل 20º، جييذ حييرل ة للغرفييذ ) و  خسريييا    جيي  هيي  غيياز لل رتوجييني. وختسييع لخييا،ة   شييكلها للس ييا   يير  لال
 و ص نف لخا،ة نتا،ة  طلق غازلمل هل بذ جتر  ييذ لخسريا لمل يخر  ال ح ث   ييذ هرحلذ ه  هرلحل لالخسريا  لشسبال للغاز لخ ريبت  فإن 

حيي ث لشيسبال  لقيا ي للغياز لخ ريبيت وجيا إجيرلء لخرحليذ لاخينة هي  لالخسرييا لمل لسح يي  هبي ل لنريبياث للغياز  مل . وإذلبسالهمها هع لخاء
 هي  لخي ل، إذل نانيت لخيا،ة مليي هيا طريقذ لالخسريا  لخ صى هبا. وضلى يساس نسس ذ لالخسريا  يسقيرن  حت يي  4-5-33للله ب. و ر،   للفقرة 

 .3يو  2يو  1للفئذ /‘3‘ يو ‘2‘ يو ‘1إذل نانت  ص ف    ملشل لحلالذ    جمت ضذ للسبريئذ ‘ ها   سفاضل هع لخاء وحت ي  ابلسايللل 
 طريقة اختبار املواد اليت  نبعث منها  ازات هلوبة عند مالمستها للماء :5-ناالختبار نو  33-5-4
 هق هذ 33-5-4-1

 ضلى ي    ريبت ه ها غازلمل هل بذ ض   هالهمسها للتاء جببلها  اله  لخاء   ظروف خمسلفذ.  ها   سع ق  ة ها،ة خت  
 لةهاز ولخ ل، 33-5-4-2

  يلزم   فن جهاز خمسعلمل خاأل.ال 
 إجرلء لالخسريا  33-5-4-3
لشييسبال  لقييا ي   ييييذ يسبييني لخسريييا  لخييا،ة   شييكلها للس ييا   طريقيياً لليفطيي لمل لخ صيي فذ ي،انل. وإذل حيي ث  33-5-4-3-1

 سفاضل بب ف هع لخاء  يسبني لالنسقال إىل  ال يلزم إجرلء ييذ لخسريا لمل يخر . وإذل نا  هبروفاً ي  لخا،ة ال  هرحلذ ه  هرلحل لالخسريا   فإن 
 . 5-3-4-5-33لرط لمل لل ل ،ة   للفقرة 

ر  ريلييي  ، جيييذ حرل  ييي  هييي  2  اليييع نتسيييذ صيييغنة هييي  لخيييا،ة لخيفسيييعة )قطرمليييا حييي ليل  33-5-4-3-2 م(   حييي ا هييي  لخييياء لخقطيييَّ
20º"يلي: ها س. ويالح 

 ها إذل نا  ي ريبت ي  غاز؛ )ي(
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 ها إذل نا  حي ث لشسبال  لقا ي للغاز. )ب(
هيم(   وسيط و قيذ  رشيسح طافسيذ وسيطحها هميس  ضليى  2  الع نتسذ صغنة ه  لخا،ة لخيفسعة )قطرملا حي ليل  33-5-4-3-3

هيم هيثاًل. وفا ي ة و قيذ للرتشيسح مليي يهنيا  100س وه الي ع   وضياء ه اسيا    طرييق  رييفين قطيرل 20ºسطح هاء هقطيَّر  ريلي  ، جيذ حرل  ي  
 يلي: ها   . ويالح"يك ها حتف" لخا،ة   هكا  ولح  حبست يك   لحستال لالشسبال للسلقا ي ا  غاز    لك للظروف ينع

 ها إذل نا  ي ريبت ي  غاز؛ )ي(
 وها إذل نا  حي ث لشسبال  لقا ي للغاز. )ب(

هيييم هيييع وجييي ، جت ييييف   يضالمليييا.  30هيييم  قريريييياً وقطرمليييا  20 كييي س لخيييا،ة لخيفسيييعة   شيييكل ن هيييذ ل  فاضهيييا  33-5-4-3-4
 يلي: ها ويضاف إىل للس  يف بضع قطرلمل ه  لخاء. ويالح"

 ها إذل نا  ي ريبت ي  غاز؛ )ي(
 وها إذل نا  حي ث لشسبال  لقا ي للغاز. )ب(

ْستامل يقيل قطرمليا ضي   33-5-4-3-5 إذل  هسكيروهرت. و  500  حالذ لخ ل، للصلريذ  ي ريغي فحص للبري ة لك ف وج ، يييذ جصميَ
إذل نانيت لخيا،ة سيهلذ للسفسيت  ي ريغيي ض   يش سيحق للبس يذ نلهيا لسصيريح  يو ٪ )نسليذ( هي  لجملتي ع 1نا  ملشل لخمح ق ي كل ينثير هي  

ْستامل ي  يياء لخ اولييذ ولل قييل. وفستييا ضيي ل ذلييك  ختسييع لخييا،ة   حالسهييا للس ا يييذ    همييح قاً قريييل لخسريا ملييا وذلييك للمييتاح بسقلسييل ح ييم لةصمييَ
س( وحتت للضغط لة  . وي الع لخاء   قتيع 20ºالذ للم ل ل. ويسبني إجرلء ملشل لالخسريا   الث هرلمل   ، جذ حرل ة للغرفذ )  ح نتا

هلي لرت ه  للغاز وي اليع   قيا و ة خمروطسيذ.  250هلي لرت و 100بني  ها غ( لس سج 25للس قسط وي ز  هق ل  ناف ه  لخا،ة )ال يزي  ضلى 
لس قسط لسمتح مبرو  لخاء إىل للقا و ة لخيفروطسذ و  غَّل ساضذ   قست. ويقاس ح م للغاز لخ ريبيت أبييذ وسيسلذ هال تيذ. ويفسح ص ري   قتع ل

 7ويم َّل لل قت للش  يسطلري  لنريباث نل للغاز و ،خش  نلتا يهك   قرلءلمل   ي  اء ذلك. ويسم حماب هب ل  صاض  للغاز ضلى ه   
سياضامل  ي ريغيي  7إذل يخيش   لليزاي،ة ببي   يو ساضامل ضلى فرتلمل ه ة نل ه ها ساضذ ولح ة. وإذل نيا  هبي ل  صياض  للغياز غين ه يسظم 

إذل   اقص  يو  يايم. و  ز إيقاف لالخسريا  للريالغذ ه    مخمذ يايم إذل يصريح هب ل  صاض  للغاز ه سظتاً   5  ي  وقت للقساس لفرتة يقصاملا  
 وإذل   رييذ لرطي  ة مليشل. لسقريير ضي م وجي ب  صي سف لخيا،ة   يو  بريئيذ للتيا،ة فئيذ/وو لحلص ل ضلى بساانمل نافسيذ لسبسيني جمت ضذ ابسسترل 

  ك  مل يذ للغاز للكستسا سذ هبروفذ  يسبني لخسريا  للغاز ه  حست قابلسس  لالشسبال. مل
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 33-5-4-4
 يلي: مما إذل ح ث ي    ريذ لرط  ة ملشل   ها يسبني  ص سف ها،ة 33-5-4-4-1

 لشسبال  لقا ي   خط ة ه  خط لمل لالخسريا ؛ )ي(
 يو لنريباث غاز هل ب مبب ل يزي  ضلى لرت ولح  لكل نسل  غرلم ه  لخا،ة   للماضذ. )ب(

 شي ي لً هيع لخياء   ، جيامل حيرل ة للغرفيذ ويظهير ي  هيا،ة  سفاضيل  فياضالً  1للفئيذ /‘1يص  َر   جمت ضذ للسبريئذ ‘ 33-5-4-4-2
لل   سفاضل بمه لذ هع لخاء ض   ، جامل حيرل ة للغرفيذ حبسيت يكي   هبي ل  صياض   يو ضلسها ضت هاً هسل للغاز لل ا ج إىل لالشسبال  لقا ساً 

 ولح ة.لرتلمل لكل نسل  غرلم ه  لخا،ة خالل ييذ ،قسقذ  10ينع ه    يو للغاز للله ب هماوايً 
ي  ها،ة  سفاضل بمه لذ هع لخاء ض ي  ، جيامل حيرل ة للغرفيذ حبسيت يكي   يقصيى    2للفئذ  / ‘ 2يص  َر   جمت ضذ للسبريئذ ‘  33-5-4-4-3

 . 1للفئذ  / ‘ 1حتقق هباين جمت ضذ للسبريئذ ‘  وال   لرتلً لكل نسل  غرلم ه  لخا،ة   للماضذ    20ينع ه     يو   هب ل لسصاض  للغاز للله ب هماوايً  
ي  هييا،ة  سفاضييل بييريطء هييع لخيياء ض يي  ، جييامل حييرل ة للغرفييذ حبسييت يكيي    3للفئييذ /‘3يييص  َر   جمت ضييذ للسبريئييذ ‘ 33-5-4-4-4

 ‘1حتقيييق هبييياين جمتييي ض  للسبريئيييذ ‘ وال يقصيييى هبييي ل لسصييياض  للغييياز لللهييي ب ينيييع هييي  ليييرت ولحييي  لكيييل نسلييي  غيييرلم هييي  لخيييا،ة   للمييياضذ 
 .2يو  1للفئذ /‘2‘ يو
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 يهثلذ لل سا ج 33-5-4-5

 النتيجة 

 االشتعال التلقائي للغاز 
 )نعم/ال( 

 معدل انبعاث الغاز 
 املادة  )لرت/كغ ساعة( 

ال يصيييييي نف     ريييييييذ لرطيييييي  ة 
 ملشل 

 هرنييا اثين إ سلييني لخ غ سييز )  ييا ي  س نا ابهييامل( صفر ال ي طريق
 ٪ )هانك زيا(88هع هلح للزنك ب مريذ 
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  34القسم 
 إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة  

   الصلبة والسائلة ابملواد املؤكسدة

 الغرض 34-1
هي  للال حيذ لل ت ذجسيذ  2-5-2يبرا ملشل للقمم نظام  ص سف لخ ل، لخ،نم ة للصلريذ وللما لذ )لنظر للقميم  34-1-1

مليشل  . و يا ي  يكي   لسيسيف لم للي ص هقيرتانً ابلرجي ع إىل هرييا،ئ للسصي سف للي ل ،ة  ه  لل ظام لخ ميق ضاخسياً( 14-2و 13-2وللفصلني 
 . 4-34قمم   ووصف لالخسريا لمل لل ل ،   لللخرلجع

 النطاق 34-2
ي ريغييي ي   صيي نف لخيي ل، لة ييي ة وفقيياً للتبيياين هييا مل يكيي  إجييرلء لالخسريييا لمل يهييرلً غيين ضتلييي )بمييريا لريي لأل  34-2-1

 . ولخ ل، لل  يسبش  لخسريا ملا يسبني  ص سفها مبقا نسها هع ب  ، ه ج ،ة. للفسزاي سذ للت سج  هثاًل(

 إجراءات التصنيف 34-3
جهييذ  حبسييت  ييستك  للصييلريذ وللمييا لذ طيي لمل للسصيي سف  قييسِنم  قسستيياً نافسيياً لخيفيياطر لل مييريسذ للتيي ل، لخ،نميي ةخ 

الخسريا لمل ولرعة لخكسمريذ  ي ريغي ي   ك   لألحكام لخبست ة حالذ وج ، لخسالفامل بني نسا ج ل و   ه  إجرلء  ص سف ه اسا.للسص سف  
 ضلى لرعة لخكسمريذ يسريقسذ ضلى نسا ج لالخسريا لمل.

دة 34-3-1  املواد الصلبة املؤكسِّ
ش ة لحرتلق  ها،ة قابلذ لالحرتلق ض    يو ضلى زاي،ة هب ل لحرتلق  ها ر  لخسريا  لسح ي  ق  ة ها،ة صلريذ  

 ‘2‘ يو ‘1جمت ضيذ للسبريئيذ ‘ إذل نيا  يي  ر   مليشل لحلاليذ   وهياهيا،ة ه،نمي ة  هيا إذل نا  سا ل ها هزجاً ناهاًل.. ويسم حت ي هزجهتا هباً 
اغييرلا لل قييل    حالييذ لخيي ل، للصييلريذ لليي   ثييل ينثيير هيي  خاصييسذ ولحيي ة هيي  و  .ضلييى يسيياس نسس ييذ لالخسريييا  3يو  2يو  1للفئييذ /‘3‘ يو

وابل ظييير إىل ي  ح يييم هييي  للال حيييذ لل ت ذجسيييذ.  3-0-2ييضييياً  ر سيييا يسيييريقسامل خصيييا ص لخيفييياطر   للقميييم  خصيييا ص لرطييي  ة  لنظييير
وضليى سيريسل لالسيسث اء  ال  صصي َّف لامسي ة  لةمستامل ل  أت ن نرين ضلى لل سس ذ  فإن   ا ي  يشنر ح م لةميستامل    قريير لالخسرييا .

ا  نسيا ج لخسرييا  حت يي   3-يو سيني 1-هي ل، صيلريذ ه،نمي ة لسيس ا،لً إىل نسيا ج لالخسرييا  سيني للصلريذ لخك نيذ هي  نيرتلمل لاه نسي م ب صيفها
لر لأل ال  ك ف ابلق   للكا  ض  خط  ة ملشل لامس ة. وب اًل ه  ذلك   صص َّف ملشل لامس ة لسس ا،لً إىل للس ا ب ولخبا ف لخكسميريذ 

 .39ئص أل لاخطا  لل    ط   ضلسها. وي ريغي  صص سفها حما لاجرلء لخريني   للقمم 

دة 34-3-2  السوائل املؤكسِّ
ش ة لحرتلق  ها،ة قابلذ لالحرتلق ض   هزجهتا  يو  ضلى زاي،ة هب ل لحرتلق سا ل  ر  لخسريا  لسح ي  ق  ة   

إذل نيا   هيا هباً هزجاً ناهاًل. وطريقذ لالخسريا  لخ صى هبيا ولخريس يذ   مليشل للقميم  قيس  زهي  لليزاي،ة   للضيغط ي  ياء لالحيرتلق. وييسم حت يي 
ضليى يسياس نسس يذ  3يو  2يو  1للفئذ /‘3‘ يو ‘2‘ يو ‘1إذل نا  ي  ر    ملشل لحلالذ    جمت ضذ للسبريئذ ‘ وهامل  ها،ة ه،نم ة  ها سا ل

. واغرلا لل قل    حالذ للم ل ل لل   ثيل ينثير خاصيسذ ولحي ة هي  خصيا ص لرطي  ة  لنظير ييضياً  ر سيا يسيريقسامل خصيا ص لالخسريا 
  ه  للال حذ لل ت ذجسذ. 3-0-2لخيفاطر   للقمم 
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دة 34-4  الصلبة والسائلة طرق اختبار املواد املؤكسِّ
دة :1-االختبار سني 34-4-1  اختبار املواد الصلبة املؤكسِّ
 هق هذ 34-4-1-1

شي ة لحيرتلق  هيا،ة قابليذ  يو تتت طريقذ لالخسريا  ملشل لقساس قي  ة هيا،ة صيلريذ ضليى زاي،ة هبي ل لحيرتلق ص 
ابل ز    1:4و 1:1لالحرتلق ض   هزجهتا هباً هزجاً ناهاًل. وجتر  لخسريا لمل لكل ها،ة هطل ب  قسستها بب  خلطها بملسل ز جاف ب مريذ 

م إىل للميلسل ز.   ابل ز   لعوهامل للري اتسيس  7إىل  3ه  لخا،ة إىل للملسل ز. و قا   خصا ص لحرتلق نل خمل ط هع لخب ل للقساسي ل مريذ 
يقييل ه يي    قييا   يزه ييذ لالحييرتلق أبزه ييذ لحييرتلق لخمييس ايمل لخرجبسييذ  يو فييإذل نييا  زهيي  لالحييرتلق هميياوايً لييزه  لحييرتلق ملييشل لخييزيج للقساسييي 

 .  ابل ز   لعوهامل للري اتسس م إىل للملسل ز  ضلى للرت سا3:2و 2:3  وملي نمريذ 2يو  1للفئذ /‘2‘ يو ‘1جملت ضذ للسبريئذ ‘
 لةهاز ولخ ل، 34-4-1-2
يلزم   فن هلح بروهامل للري اتسس م لل قي  ق ساً نتا،ة هرجبسذ. وي ريغي غربلذ لخلح ولك  ض م طح    و مسيف م   34-4-1-2-1

فف لخا،ة لخرجبسذ ض   ، جذ  0,30هم و 0,15نتا،ة هرجبسذ حريسريامل يرتلوح قطرملا بني  سياضذ  12س حيىت  رييامل للي ز  )خي ة 65ºهم. وجتص
 ضلى لاقل( مث حتف"   جمفِنف )حيس   ضلى ها،ة جمفِنفذ( حىت  ع، و ك   جاملزة لالسسيف لم.

وهرتلً  هسكيير  25( يكي   هس سيط قطيير لللسيف فسيي  حني  1يصميسيف م نتيا،ة قابلييذ لالحيرتلق سييلسل ز يبيسل جمفييَّف ) 34-4-1-2-2
. وجتفييف 7و 5و كيي   نمييريذ  رنسييز لهلسيي  وجني فسيي  بييني  3نيي /م  170هسكييروهرت  و ريليي  نثافسيي  للظاملريييذ حنيي   100ويقييل قطيير حريسريا يي  ضيي  

سياضامل ضليى لاقيل( وحتفي"   جمفيف )حيسي   ضليى  4س حيىت  رييامل للي ز  )خي ة 105ºهيم ض ي   25يزي  مسكها ضلى  ال لالساف   طريقذ
٪ هي  للي ز  لةياف. وإذل  طليا لاهير  0,5ىت  ع، و ك   جاملزة لالسسيف لم. وي ريغيي ي  يكي   ل سي   هي  لخياء يقيل هي  ها،ة جمفِنفذ( ح

 يمستر للس فسف إىل حني لل ص ل إىل ملشل لل مريذ.

 هسصل مبص   طاقذ نهراب سذ وقا،  ضلى لحلفاظ ضلى  يلزم   فن هص   إشبال يسك   ه  سلك ه  فلز خاهل 34-4-1-2-3
 ري يييي  للطاقيييذ ضليييى لل حييي  لخرييييني ي،انل. و بستييي  لخقاوهيييذ للكهراب سيييذ ضليييى هيييا،ة للميييلك. وي صيييى ابسيييسيف لم سيييلك هييي  لل سكيييل/للكروم يو 

 لال ه س م/للكروم و ك   ل  لخ لصفامل للسالسذ:
 سم؛ 1   سم 30للط ل    )ي(

 هم؛ 1للقطر يماو  يو يقل ه   )ب(
 ولمل. 7   ولمل 150 لخري ن،ة   للملك  للطاقذ للكهراب سذ  )ر(

 .1-1-4-34وي كَّل للملك ضلى لل ح  لخريني   لل كل  
هيم وذليك لسحضين لخيفلي ط    70  هغلق   طرف  للضسنق  وقطرل لل لخلي 60ºيلزم   فن قتع زجاجي بزلويذ  34-4-1-2-4

لخ اسييريذ هلييشل للغييرا  وللل حييذ للحييرل ة. حييذ الييبسفذ للس صييسلهييم  وي الييع فيي ق ل   70ملسئييذ ن هييذ ضلييى شييكل خمييروط هقطيي ع قطيير قاض  يي  
. وميكيي  لسييسيف لم ل حييامل 1-.ك1-ولمل/م 0,23س( ºهييم و  صييسلسسها لحلرل يييذ )ض يي  ، جييذ صييفر 6هييم ومسكهييا  150هييم    150 يببا،ملييا

 يخر  ذلمل   صسلسذ حرل يذ مما لذ.
 0,5ه طقيذ جسي ة للسه ييذ هي  ي  ني ع آخير  ضليى ي   كي   سيرضذ  سيا  لهلي لء فسهيا  يو يلزم  ي فن خزلنيذ يئيرة  34-4-1-2-5

 يقل. وي ريغي ي  يك   نظام شفط لائرة ه اسرياً الحس از لائرة للماهذ. يو هرت/اثنسذ
. وإذل نييا  لخمييح ق هسكييروهرت 500 للك ييف ضيي  ييييذ جمييستامل ،قسقييذ يقييل قطرملييا ضيي  ي ريغييي فحييص لخييا،ة 34-4-1-2-6

إذل نانييت لخييا،ة سييهلذ للسفسسييت  وجييا طحيي  ضس ييذ لالخسريييا  أبنتلهييا للحصيي ل ضلييى  يو ٪ )ابليي ز ( هيي  لامجييايل 10ي ييكل ينثيير هيي  
 همح ق قريل لخسريا ملا لسقلسل ح م لةمستامل ي  اء لخ اولذ ولل قل.
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 إجرلء لالخسريا  34-4-1-3
 3:2و 7:3 غ هيي  خمليي ط لخيييا،ة لخرجبسييذ وللمييلسل ز ب ميييريذ 0,1  غ  30,0يييسم إضيي ل، نتسييامل وز  نيييل ه هييا  34-4-1-3-1
غ هيي  خملي ط لخيا،ة ه اليع لالخسريييا    0,1  غ  30,0)ابلي ز ( هي  بروهيامل للري اتسيس م إىل للمييلسل ز وحتضير نتسيامل وز  نيل ه هيا  2:3و

ابليي ز  هيي  لخييا،ة لخ،نمييِ ة إىل للمييلسل ز.  1:1و 1:4  هييع للمييلسل ز ب مييريذ 6-2-1-4-34ضلييى لل حيي  ل يي ،   للفقييرة  حب ييم لةمييستامل
و يا ي  ختلييط نييل نتسييذ خلطيياً هسكانسكسيياً نياهاًل بقيي   لاهكييا  ،و   بييريل لخيفليي ط اجهييا،لمل زل ي ة. و ييا حتضيين نييل ضس ييذ خمليي ط 

 خمل ط نرينة. ،خش ه  نتسذ  وال ميك  ها ضلى ح ة  وي   مسيف م للبس ذ أبسرع
هم حبست  70 ي كل لخيفل ط ابسسيف لم للقتع لخيفروطي لسك ي  ن هذ ضلى شكل خمروط هقط ع قطر قاض    34-4-1-3-2

يغطي سلك لاشبال لخلسف لخ ال ع ضلى للل حذ للضبسفذ للس صسل للحرل ة. و  الع للل حذ   ه طقذ جس ة للسه يذ  و ر  لالخسريا  حتت 
 س.5º  س 20ºحرل ة للضغط لة   و، جذ 

ي يييسبل لخيفلييي ط  مل خييي ة  يييالث ،قيييا ق إذل يو ي صيييل سيييلك لاشيييبال ابلسسيييا  للكهراب يييي طييي لل هييي ة لالخسرييييا  34-4-1-3-3
لحيييرتلق  يو  يي ملج  يو وحيييرتق. ويميي ل زهيي  لالحييرتلق هيي  حلظييذ   صييسل للسسييا  للكهراب ييي حييىت لنسهيياء للسفاضييل للر سمييي )حيي وث هلييا 

حالييذ لنكمييا  سييلك  و  للريقريقييذ  حييي ث ببيي  لنسهيياء للسفاضييل للر سمييي. يو لالضسريييا  ي   فاضييل هسقطييع  هثييل لل يير  ي،خييش   وال هسيي ملج(.
ي، ر   لل سس ذ. ويلزم إجرلء لالخسريا  مخ  هرلمل ضلى لخا،ة.  مل  يك  ولالحاً ي  للكمر مل ها  للسميفني ي  اء لالخسريا   يلزم إضا،ة لالخسريا 

نتيا،ة صيلريذ    صي نف ال إذل نانت لخيا،ة ها لسح ي  يو للفئذ/نل خمل ط هرجبي هطل ب لسبسني جمت ضذ للسبريئذ  وجتر  مخمذ لخسريا لمل ضلى
 . ه،نم ة

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 34-4-1-4
 يلي: ها  قسَّم لل سا ج ضلى يساس 34-4-1-4-1

 لخيفالسط لخرجبسذ؛هقا نذ للزه  لخس سط لالحرتلق هع يزه ذ لحرتلق  )ي(
 ها إذل نا  خمل ط لخا،ة وللملسل ز ي سبل وحيرتق. )ب(

 هباين لالخسريا  لسح ي  خصا ص لخا،ة لخ،نم ة ملي: 34-4-1-4-2
هييي  لخيييا،ة إىل للميييلسل ز  1:1 يو 1:4ي  هيييا،ة ختسيييع   خملييي ط ب ميييريذ  :1للفئيييذ /‘1جمت ضيييذ للسبريئيييذ ‘ )ي(

)ابلي ز ( هي   2:3 سطاً يقل ه  للزه  لخس سط الحرتلق خمل ط ب مريذ )ابل ز ( و صظِهر زه  لحرتلق هس
 بروهامل للري اتسس م إىل للملسل ز.

هييي  لخيييا،ة إىل للميييلسل ز  1:1 يو 1:4ي  هيييا،ة ختسيييع   خملييي ط ب ميييريذ  :2للفئيييذ /‘2جمت ضيييذ للسبريئيييذ ‘ )ب(
 3:2يقيل ضي  لليزه  لخس سيط الحيرتلق خملي ط ب ميريذ  يو )ابل ز ( و صظِهر زه  لحرتلق هس سطاً يمياو 
 .1للفئذ /‘1حتقق هباين جمت ضذ للسريبئذ ‘ وال )ابل ز ( ه  بروهامل للري اتسس م إىل للملسل ز

هي  لخيا،ة إىل  1:1خمل ط ب مريذ  و  1:4ب مريذ ي  ها،ة ختسع   خمل ط  :3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ر(
ر ي  لشيييسبال ولحيييرتلق يكييي   لليييزه  لخس سيييط الحرتلقهيييا ينيييع هييي  لليييزه   يو للميييلسل ز )ابلييي ز ( و صظهيييِ

حتقييق هبيياين جمتيي ض   وال )ابليي ز ( هيي  بروهييامل للري اتسييس م إىل للمييلسل ز 7:3لخ يياظر خيفليي ط ب مييريذ 
 .2و 1للفئسا  /‘2‘ و‘1للسبريئذ ‘

ه  لخا،ة إىل   1:1خمل ط ب مريذ   و   1:4ي  ها،ة ختسع   خمل ط ب مريذ   :لخ ل، للصلريذ لخ،نم ة  خا ر )،(
يكيي   للييزه  لخس سييط الحرتلقهييا ينييع هيي   يو حييي ث هلييا ي  لشييسبال ولحييرتلق وال للمييلسل ز )ابليي ز (

 للملسل ز.)ابل ز ( ه  بروهامل للري اتسس م إىل  7:3للزه  لخ اظر خيفل ط ب مريذ 
نيأ   كي     وابل مريذ لسبسني يسريقسامل لخيفاطر اغرلا لل قل   حالذ لخي ل، للي   سميم مبصيا،  خطي  ة يخير   

 ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ. 3-0-2ينَّالذ  ي ريغي لسسسفاء لشرتلطامل للقمم  يو ساهذ

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

412 

 يهثلذ لل سا ج 34-4-1-5
لالخسريييا لمل لخريس ييذ نأهثلييذ   الييسحسذ فقييط ا  لل سييا ج لليي   سحقييق ابسييسيف لم هييا،ة ي ريغييي ي   مييسيف م نسييا ج  الحظة:م

 ه،نِم ة هبس ذ سسبست  ضلى ح م لةزيئامل وضلى ض لهل يخر .

 النتائج

 املادة متوسط مدة االحرتاق )اثنية(

  1:4 ه ة يخر  1:1

3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘
 لاه نس م   ا ي نره هامل 55 189 )ي(

 نرتلمل لاه نس م )بل  لمل( 161 74 3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘

2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘
 نرتلمل للكالمس م )ال ها سذ( 10 25 )ب(

 نرتلمل للكالمس م ) ال ي ملس  لمل( 268 142 لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة

2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘
 نرتلمل لاه نس م للمنوهسذ 10 36 )ر(

1للفئذ /‘1جمت ضذ للسبريئذ ‘
 اثلت ينمس  للكروم 3 33 )ي(

 نرتلمل للك ابلت )س لسي ملس  لمل( 205 390 لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة

 نرتلمل لل سكل 101 221 )ب( لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة

 نرتلمل للري اتسس م 8 15 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘

 ف ق نل  لمل للري اتسس م 9 33 2للفئذ /‘2للسبريئذ ‘جمت ضذ 

 بره غ امل للري اتسس م 17 51 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘

 نل  لمل للص ،ي م 5 13 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘

2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘
 نرتلمل للص ،ي م 15 22 )ب(

2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘
 للص ،ي منرتلمل  56 39 )ب(

 نرتلمل للمرتونس م )ال ها سذ( 107 237 )ب( لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة

 يزه ذ لالحرتلق خيفالسط لخا،ة لخرجبسذ وللملسل ز   

 بروهامل للري اتسس م/سلسل ز 7:3 100 

 زبروهامل للري اتسس م/سلسل   3:2 54 

 بروهامل للري اتسس م/سلسل ز 2:3 4 
 حالساً  ولك  ض   ح و،ملا.2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ي( 
 حالساً. 3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ب( 
 .غن هص نف حالساً نتا،ة صلريذ ه،نم ة  )ر( 
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 : لوحة االختبار وسلك اإلشعال1-1-4-34الشكل 

 

 سلك للسميفني )ابء( هم( 70قاض ة خمروط للبس ذ )قطر  )يلف(
   ل حذ البسفذ للس صسل للحرل ة )جسم(
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دة :2-االختبار سني 34-4-2  اختبار السوائل املؤكسِّ
 هق هذ 34-4-2-1

نثافيذ لالحيرتلق  خيا،ة  يو  ف طريقذ لالخسريا  ملشل إىل قساس قي  ة هيا،ة سيا لذ ضليى زاي،ة هبي ل لالحيرتلق هت 
  ابليي ز   هييع سييلسل ز ويميييفَّ  1:1لسكيي ي  خلييسط ي ييسبل  لقا سيياً. و لييط للمييا ل ب مييريذ  يو قابلييذ لالحييرتلق ض يي  خلييط لخييا، ني خلطيياً اتهيياً 

 .(2)34لرلسط   وضاء الغط وحي ، هب ل ل  فاع للضغط
 لةهاز ولخ ل، 34-4-2-2
‘(. 1)ر(‘1يلييييزم وضيييياء الييييغط هيييي  لل يييي ع لخمييييسيف م   لخسريييييا  للزه /للضييييغط )لنظيييير لةييييزء لاول  لالخسريييييا   34-4-2-2-1

(. وي يكل ضليى جيانريني 1-2-4-34هيم )لنظير لل يكل  60هم وقطرل لرا جي  89ويسك   لةهاز ه  وضاء الغط ف الذ  يسط لين ط ل  
هييم( وذلييك لسمييهسل همييك لةهيياز ض يي  والييع قيياب  لاشييبال  50 ضيياء إىل هسقييابلني هيي  لل ضيياء همييطحا  )فسقييل قطيير لخقطييع للبرالييي لل

هيم وي يكل فسي  جت ييف هل ليا لرتنسيا  19هيم  ويصطي   طرفيال إىل للي لخل حيىت ضتيق  20وس ل،ة للس فس . ويريل  للقطر للي لخلي لل ضياء 
وسييسلذ لسصييريف للضييغط    شييكل ذ لع . و ثريييت (BSP)همييتا  هل لييا قسيياس إنييا )ب صييذ( ولحيي  حمييا لخقييايس  للعيطانسييذ لألانبسييا 

، جييذ ابل مييريذ للتمييطحني لخ ييكَّلني ضلييى  90 هييم هيي  يحيي  طرفسيي  وبزلويييذ قيي  ملا 35جييانيب    للمييطح لخ حيي  ل ضيياء للضييغط ضلييى ببيي  
ل ليا خقياس هم و  يكسل ل ليا فسي  لقريي ل طيرف لليش لع لةيانيب لخ 12جانريني هسقابلني  و ر  ذلك للسثريست ض  طريق حفر جت يف ضتق  

نصف إنا )ب صذ( حما لخقيايس  للعيطانسيذ لألانبسيا. وإذل ،ضيت لحلاجيذ   ثرييت حلقيذ لضيتا  ضي م  ميرب للغيازلمل. ولليش لع لةيانيب 
هييم. و طيي   هنايييذ للييش لع لةييانيب وي ييكل فسهييا ل لييا لقرييي ل حميي لل الييغط  6هييم خييا ر جمييم وضيياء للضييغط وقطيير جت يفيي   55ميسيي  خمييافذ 

ب  ل ج للسحلل وي   ك   قا، ة ضلى لالسس ابذ  يو  لسسيف لم ييذ وسسلذ لقساس للضغط شريطذ ض م أت رملا ابلغازلمل للماخ ذح ايب. وميك   
 هلني اثنسذ. 5 س اوز  ال نسل ابسكال   فرتة  2 070و 690ال  فاع للضغط مبب المل  رتلوح بني 

 صقفل هنايذ وضياء للضيغط لاببي  ضي  لليش لع لةيانيب بقياب  إشيبال جمهيز بقطرييني  يحي  ا هبيزول ضي  جميم للقياب    34-4-2-2-2
ابونيي لً ضلييى لانييا    320)   نسل ابسييكال   2 200ولآلخيير هيي، ا بيي . و صقفييل لل هايييذ لاخيير  ل ضيياء للضييغط بقييرأل لنف ييا  )الييغط لالنف ييا  حيي ليل  

هم. وإذل ،ضت لحلاجذ  يمسيف م هيع قياب  لاشيبال هيانع  ميرب هي  هيا،ة خاهليذ لضيتا  ضي م    20ل لخلي  لخربع(( هثريت بم ل،ة  ثريست قطرملا ل 
( لسثريسسيي    لل الييع للصييحسح ي  يياء لسييسبتال . ويسييألف ملييشل لحلاهييل هيي  قاضيي ة  2-2-4-34 مييرب للغييازلمل. وير كييز لةهيياز ضلييى حاهييل )لل ييكل  

 هم.   4     70     70هم ويببا، هقطب     185هم وقطاع جم ف هربع لخقطع ط ل     6  هم     184هم      235همطحذ ه  للف الذ لللني يببا،ل  
يصقطييع جييزء هيي  نييل جانييا هيي  جييانريني هسقييابلني ض يي  يحيي  طيير  للقطيياع لجمليي ف لخربييع لخقطييع حبسييت  سكيي   هيي    34-4-2-2-3

  60طرفيا مليشي  لةيانريني لخميطحني بزلوييذ قي  ملا  هيم. ويصقطيع    86ذلك  رنسريذ هلا  جال  همطحسا لةانا يبل  ا جزء صي  وقي هسكاهيل ط لي   
  46هيم وضتقي     22، جذ هع لالجتال لافقي ويلحم للطرفا  ابلقاض ة لخمطحذ. وي كل   جانا ه  للطرف للبل   ةزء للقاض ة شق ضرال   

ل لخك َّ  ه  لةيزء للصي  وقي. و صلحيم  هق هس  طرف قاب  لاشبال    لحلاه  و    هم حبست ي خل فس  للش لع لةانيب ض   إنزلل وضاء للضغط  
هم   لةانا لل لخلي لاسفل لل زء للص  وقي ني  بتل نتصرياض . ويثريت وضاء للضغط   ه الب     6هم ومسكها  30ح  ة ف الذيذ ضرالها 

ني هي  للفي الذ ضيرا نيل  هم هثريسني بل ليا   لل جي  لخقابيل. وير كيز وضياء للضيغط هي  يسيفل  ضليى شيريط   7 حكام مبمتا ي  جم حني هقاس 
كص     12ه هتا    هم هلح هني   للقطبسني لةانريسسني لللسني   سهي هبتا قاض ة لةزء للص  وقي.   6هم ومسص

يوم/م. ويليييف  3,85هيييم وهقاوهسييي   0,6سيييم وقطيييرل  25يسكييي   جهييياز لاشيييبال هييي  سيييلك نسكيييل/نروم ط لييي   34-4-2-2-4
هم    شكل هلف وي صل بقطيب  بذ لاشبال. وي ريغي ي  أيخش لخلف شيكاًل هي  لل يكلني لخريس يني  5للملك  ابسسيف لم قضسا قطرل 

هيم. وإذل نيا  للقطرييا  غين قيابلني للضيريط   20. و ك   لخميافذ بيني قياع لل ضياء ولةانيا للميفلي خليف لالحيرتلق 3-2-4-34  لل كل 

__________ 

نمي ة. و    ببل لحلاالمل  ق    لِن  لخ ل، زاي،ة   للضغط )ابلغيذ لال  فياع يو ابلغيذ لالخنفياا( بميريا  فياضالمل نستسا سيذ لسميت هي  خصا صيها لخ،  (2)
"(  بيي الً هيي  للمييلس ل ز وذلييك Kieselguhrاهلييذ  هثييل لليي اي  هست )نسمييسل غيي   "ملييشل لحليياالمل  قيي  يكيي   هيي  للضييرو    كييرل  لالخسريييا  هييع هييا،ة خ

 .لس السح طريسبذ للسفاضل
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 10ضزل هناي  سلك لاشبال بني لخلف وقاع لل ضاء بغت  ه  لرزف. ويميفَّ  للملك مبصي    سيا  نهراب يي اثبيت  ريلي  شي     فإن   ا
 يهرين ضلى لاقل.

هسكييروهرتلً   25( يكي   هس سيط قطيير لللسيف فسيي  حني  3يصميسيف م نتيا،ة قابلييذ لالحيرتلق سييلسل ز يبيسل جمفييَّف ) 34-4-2-2-5
. 7,5و 5و كيي   نمييريذ  رنسييز لهلسيي  وجني فسيي  بييني  3نيي /م  200و 150هسكييروهرت  و ريليي  نثافسيي  للظاملريييذ بييني  100  ويريليي  قطيير حريسريا يي  حنيي 

س حييىت  ريييامل لليي ز  )خيي ة ي بييع سيياضامل ضلييى لاقييل( وحتفيي"   جمفييف 105ºهييم ض يي   25يزييي  مسكهييا ضيي   ال وجتفييف لالسيياف   طريقييذ
٪ هي  للي ز  لةياف. وإذل 0,5)حيس   ضلى ها،ة جمففيذ( حيىت  يع، و كي   جياملزة لالسيسيف لم. وي ريغيي ي  يكي   ل سي   هي  لخياء يقيل هي  

  طلا لاهر  يمستر للس فسف إىل حني لل ص ل إىل ملشل لل مريذ.
 ٪ محل نرتيك ها ي.65٪ حمل ل نل  لمل ص ،ي م ها ي و40٪ محل ف ق للكل  يك و50، هرجبسذ  يلزم نت ل 34-4-2-2-6
ي ريغيييي ي  حيييي ،   للسقريييير  رنسيييز لخيييا،ة لخيفسيييعة. وإذل نانيييت للمييي ل ل لخيفسيييعة مليييي حمالسيييل ه يييريبذ  فإنييي   يييا  34-4-2-2-7

 س.20ºحتضنملا ض   ، جذ حرل ة ق  ملا 
 إجرلء لالخسريا  34-4-2-3
ي الييع لةهيياز للكاهييل للرتنسييا هييع جهيياز حت يييل طاقييذ للضييغط وجهيياز للسميييفني  ولكيي  بيي و   رنسييا قييرأل  34-4-2-3-1

وي ريغيي يواًل إجيرلء لخسرييا  للسميرنب ضليى وضياء لالنف ا    هكان   ضلى حاهل حبست يك   لةانا لخ ج ،ة فس   بذ لاشبال إىل يسفل. 
غ هييي  للميييلسل ز لةييياف   قيييا و ة زجاجسيييذ ابسيييسيف لم  0,01   2,50غ هييي  للميييا ل لخطلييي ب لخسرييييا ل هيييع  0,01   2,50فيييا غ. و ليييط 

قضسا  قلسا يو ي  ي،لة خلط غن هب نسذ ه اسريذ يخر  )هثاًل للري  سال   للبقسق( خ ة ،قسقسني ضلى لاقل. و قاس لخ ة للالزهذ لليفلط 
ولردواعي السرالمة، ينبغري أن وررى عمليرة اخللرط مرع وجرود  .ابل ميريذ ةتسيع لخيفيالسطب لسطذ جهاز   قسيت وي ريغيي ي   كي   هسمياويذ 

 )وال يلييييزم إجيييرلء لخسريييييا لمل يخيييير  إذل لشييييسبل لخيفلييي ط ي  يييياء للقسييييام ببتلسييييذ لرلييييط .حررراجز واق برررني القرررائم بعمليرررة اخللرررط وامل لررروط
 وضيياء للضيغط هييع للسأنيي  هيي  ي  لخيفلي ط هبريييأ حيي ل هلييف ابلسبريئيذ(. ويضيياف لخيفليي ط  ضليى ،فبييامل صييغنة هييع للطيرق لرفسييف  إىل يو

. وه  لخهم يال يسغن شكل لخلف خالل ضتلسذ للسبريئذ وي ريغي ي  يك   هغطى ابلكاهل ابخيفل ط بب  للسبريئيذ.لاشبال وهاله  ل  جس لً  
 بريئس  إىل حاهل لاشبال  ولجتال قرأل للسف ن  وي الع قرأل لالنف ا    هكان  و ثريت  حكام س ل،ة للسثريست لخل لريذ. وي قل لل ضاء بب 

  خزلنيذ إشيبال. وي صيل هصي   للكهيرابء بطير  للس صيسل لريا جسني ل يتبذ لاشيبال  يو إىل يضلى  وي الع   خزلنذ يئرة ه  ضذ ه اسريذ
قيى اثبسيذ   نيل سلميلذ لخسرييا  يو حيىت يهرين. و ضريط للق  ة للكهراب سذ قريل  بريئذ لل ضاء وي ريغي ي   ري 0,5   10حبست  ك   ش ة للسسا  

ي قطع للملك. وي ريغي ي  يك   لل قت للش  ي قضي بيني بي ء ضتلسيذ لرليط و  يغسل هفسياح   صيسل للسسيا  للكهراب يي يقصير هيا ميكي  وي  
ضلييى   ميي َّل لاشييا ة للصييا، ة ضيي  جهيياز حت يييل طاقييذ للضييغط 2-3-2-4-34يريقى اثبساً لكل جمت ضذ ه  جمت ضامل لالخسريا لمل.

جهاز ه اسا يمتح بسقسسم للبالقذ بيني لليزه  وللضيغط وواليع بساانهتيا   سي ل ،ل يم )هثيل جهياز  مي سل ه،قيت هسصيل جبهياز لسمي سل 
يتمررزق قرررد  مل وإذااثنسييذ ضلييى لاقييل.  60إىل ي    قضييي فييرتة  يو للرسيي هامل للريسانسييذ(. ويميييفَّ  لخيفليي ط إىل ي  يستييزق قييرأل لالنف ييا 

وجتير  مخي   .االنفجار، فننري ينبغري  ررك امل لروط ليرربد قبرل فرك اجلهراز حبررد واختراذ االحتياطرات السرتيعاب أيرة زايدة يف الضرغط
نسل ابسكال ف ق للضيغط   2 070نسل ابسكال إىل   690جتا ب ضلى لخيفل ط ونل ها،ة هرجبسذ. ويم ل للزه  للالزم ال  فاع للضغط ه  

 خس سطذ ملي لل   مسيف م للسص سف.لة  . وللفرتة للزه سذ ل
 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 34-4-2-4
 يلي: ها يسم  قسسم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس 34-4-2-4-1

 ها إذل نا  خمل ط لخا،ة هع للملسل ز ي سبل  لقا ساً؛ )ي(
نسل ابسييكال هييع للييزه  لخس سييط   2 070إىل  690وهقا نييذ للييزه  لخس سييط للييالزم ال  فيياع للضييغط هيي   )ب(

 لخ اظر   حالذ لخ ل، لخرجبسذ.
 فستا يلي هباين لالخسريا  لسح ي  لرصا ص لخ،نِم ة للتا،ة: 34-4-2-4-2

  :1للفئذ /‘1جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ي(
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   ابل ز   ه  لخا،ة لخيفسعة إىل للملسل ز؛1:1لخا،ة   سبل  لقا ساً   خمل ط ب مريذ  ‘1’
ابلي ز  هي  لخيا،ة إىل للميلسل ز  1:1يو يك   للزه  لخس سط ال  فاع للضغط   خمل ط ب مريذ  ‘2’

٪ 50ابل ز  ه  محل ف ق نل  يك ، جيذ  رنسيزل  1:1يقل ه  للزه  لخس سط خيفل ط ب مريذ 
 لملسل ز.إىل ل

  :2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ب(
ابليي ز  هيي  لخييا،ة إىل للمييلسل ز  1:1يكيي   للييزه  لخس سييط ال  فيياع للضييغط   خمليي ط ب مييريذ  ‘1‘

ابلي ز  هي  حمليي ل  1:1يقيل ضي  لليزه  لخس سيط ال  فياع للضيغط   خملي ط ب ميريذ  يو يمياو 
 ٪ إىل للملسل ز؛65للص ،ي م ، جذ  رنسزل  ها ي ه  نل  لمل

 .1للفئذ /‘1وال حتقق لخا،ة هباين جمت ضذ للسبريئذ ‘ ‘2‘
  :3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ر(

يقيل ضي   يو إىل للملسل ز يماو  1:1يك   للزه  لخس سط ال  فاع للضغط   خمل ط ب مريذ  ‘1‘
ابل ز  ه  حملي ل هيا ي حلتيل لل رتييك  1:1للزه  لخس سط ال  فاع للضغط   خمل ط ب مريذ 

 ٪ إىل للملسل ز؛40، جذ  رنسزل 
 .2و 1للفئسا  /‘2‘ و‘1وال حتقق لخا،ة هباين جمت ض  للسبريئذ ‘ ‘2‘

  :لخ،نم ة ما لذلخ ل، للخا ر )،( 
  2 070ابلييي ز  هييي  لخيييا،ة إىل للميييلسل ز يقيييل هييي   1:1يكييي   ل  فييياع للضيييغط خيفلييي ط ب ميييريذ  ‘1‘

 نسل ابسكال؛
ابليي ز  هييي  حمليي ل هييا ي هييي   1:1يو يكيي   للييزه  لخس سيييط ال  فيياع للضييغط خيفلييي ط ب مييريذ  ‘2‘

 ٪ إىل للملسل ز.65محل لل رتيك ، جذ  رنسزل 
نيأ   كي   خطي  ة يخير     وابل مريذ لسبسني يسريقسامل لخيفاطر اغرلا لل قل   حالذ لخي ل، للي   سميم مبصيا،  

 ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ. 3-0-2ينَّالذ  ي ريغي لسسسفاء لشرتلطامل للقمم  يو ساهذ

 يهثلذ لل سا ج 34-4-2-5

 النتيجة 

الزمن املتوسط الر فاع الضغط مل لوط  
 املادة  مع السليلوز )ملي اثنية(   1:1بنسبة 

 نروهامل لاه نس م  حمل ل ها ي ه ريع  ا ي   20 800 لس  ها،ة سا لذ ه،نم ة

 نرتلمل للكالمس م  حمل ل ها ي ه ريع 6 700 لس  ها،ة سا لذ ه،نم ة

 نرتلمل لحل ي   حمل ل ها ي ه ريع 4 133 3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘

 ف ق نل  لمل لللسثس م  حمل ل ها ي ه ريع 1 686 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘

 ف ق نل  لمل لخغ مس م  حمل ل ها ي ه ريع 777 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘

 نرتلمل لل سكل  حمل ل ها ي ه ريع 6 250 لس  ها،ة سا لذ ه،نم ة

3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘
   لخا ذ 65محل نرتيك   رنسز  )ي(4 767 )ب( 
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 النتيجة 

الزمن املتوسط الر فاع الضغط مل لوط  
 املادة  مع السليلوز )ملي اثنية(   1:1بنسبة 

121 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘
   لخا ذ 50محل ف ق نل  يك   رنسز  )ي(

   لخا ذ 55محل ف ق نل  يك   رنسز  59 1للفئذ /‘1ضذ للسبريئذ ‘جمت  

   لخا ذ 30نرتلمل للري اتسس م  حمل ل ها ي نمريذ  رنسزل  26 690 لس  ها،ة سا لذ ه،نم ة

 نرتلمل للفضذ  حمل ل ها ي ه ريع )ر( لس  ها،ة سا لذ ه،نم ة

   لخا ذ 40للص ،ي م  حمل ل ها ي نمريذ  رنسزل   نل  لمل )ي(2 555 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘

   لخا ذ 45نرتلمل للص ،ي م  حمل ل ها ي نمريذ  رنسزل  4 133 3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘

 ها،ة خاهلذ  

 هاء: سلسل ز )ر( 

 للقستذ لخس سطذ ه  للس ا ب لخقا نذ فستا بني لخيفسعلمل. )ي(
ه  للال حذ  3-0-2)لنظر للقمم  ه  ج ول يسريقسامل لخيفاطر 8‘ نسس ذ لالخسريا   ولك  للر ريذ 3للسبريئذ ‘جمت ضذ ي قل الت   )ب(

 .لل ت ذجسذ(
  نسل ابسكال.  2 070مل يسم لل ص ل إىل للضغط لاقصى ومل   )ر(
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 : وعاء الضغط1-2-4-34الشكل 

 

 )يلف( ب و  وضاء للضغط )ابء( س ل،ة  ثريست قرأل لالنف ا 
 )جسم( قاب  لاشبال )،لل( ه  للرصاأل لللنيحلقذ 

 )ملاء( قرأل لالنف ا  )ولو( ذ لع جانيب
 )زل ( ل لا هقساس للضغط )حاء( حلقذ حناس

 )ايء( قطا هبزول )ناف( قطا ه، ا
 )الم( للبزل )هسم( قتع ف الذ 

 )ن  ( حز  ب سق حلقذ للزنق  
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 : حامل االر كاز2-2-4-34الشكل 
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 : جهاز اإلشعال3-2-4-34الشكل 

 

 ميك  لسسيف لم يح  لل كلني لخريس ني. :مالحظة 
 ضازل )ابء( هلف إشبال )يلف(
  بذ إشبال )،لل( قطريا  )جسم(
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دة  االختبار الثقايل :3-االختبار سني 34-4-3  للمواد الصلبة املؤكسِّ
 هق هذ 34-4-3-1

شي ة لحيرتلق  هيا،ة قابليذ  يو تتت طريقذ لالخسريا  ملشل لقساس قي  ة هيا،ة صيلريذ ضليى زاي،ة هبي ل لحيرتلق ص 
  ابل ز  1:4و 1:1لالحرتلق ض   هزجهتا هباً هزجاً ناهاًل. وجتر  لخسريا لمل لكل ها،ة هطل ب  قسستها بب  خلطها بملسل ز جاف ب مريذ 

  2:1ه  لخا،ة إىل للملسل ز. و قا   خصا ص لحرتلق ملشل لخيفالسط هع لخزيج لخرجبي لخك   ه  ف ق ينمس  للري اتسس م وللملسل ز ب مريذ  
ابليي ز . وحييي ، نقصييا  للكسلييذ   لخيفييالسط ي  يياء لالحييرتلق ابسييسيف لم هسييزل  ه صيي ل جبهيياز  ميي سل ه اسييا للريسيياانمل  ويميي ل ن للييذ   

ينيع ه ي   يقيا   ببي  ذليك  يو  3للفئيذ /‘3‘ ذل نا  هب ل لالحرتلق )غ/ث( هماوايً خب ل لحرتلق لخزيج لخرجبي جملت ضذ للسبريئذللزه . فإ
 (.3-4-34 )لنظر لة ول   للفقرة 2يو  1للفئذ /‘2‘ يو ‘1مبب ل لحرتلق لخيفالسط لخرجبسذ جملت ضذ للسبريئذ ‘

لخ مييق ضاخسيياً لسصيي سف لخيي ل، للكستسا سييذ وومسهييا إىل ملييشل لالخسريييا  ييضيياً للسصيي سف وي يين نظييام لاهييم لخسحيي ة  
ضيامل الت    ريذ خط  ة لخ ل، للصلريذ لخ،نم ة. وللرت سا وفقاً لق  ة لانم ة  يمسيف م لل ظام لخ مق ضاخساً  الث فئامل  قابيل  اهياً جمت  

‘  ضليى 3‘ و‘2‘و‘1س  فإ  فئامل لل ظام لخ مق ضاخساً  قابل هرياشرة جمت ضامل للسبريئيذ ‘للسبريئذ لخمسيف هذ   نظام نقل للريضا ع لرطرة. وضل
 للس ليل. 

وهي  لخفسي  لحلصي ل ضليى هبل هيامل يولسيذ ضي  لريي لأل لالنف ا ييذ ل ستليذ للتيا،ة قرييل إجيرلء لالخسرييا   وميكيي   
 ضلى لاناسس  للف قسذ للبض يذ. وال للله بذ يو ى لخ ل، لخسف رةي طريق ملشل لالخسريا  ضل وال .6لالطالع ضلى إجرلءلمل للفرز   للسشيسل 

 لخ ل، 34-4-3-2
نتييا،ة    1,0    75يلييزم  يي فن فيي ق ينمييس  للكالمييس م لخمييح ق سييحقاً انضتيياً ولل قييي  ق سيياً و، جييذ  رنسييزل 34-4-3-2-1

 ، ر ضلى  لل    لن  لخاء ي  اء لالحرتلق ه يففضاً  اهنا ق لخك انمل   يو  ه،نم ة هرجبسذ. وي ريغي ي  يك    رنسز لل  ل ا هثل للكل  ي لمل
 .(3). وميك  لسسيف لم ف ق ينمس  للكالمس م للش  يليب لخ لصفامل ي،انل ه  ،و  هباةذ يولسذسل ك لحرتلق لخيفالسط لخرجبسذ
 2CaO:   75    0,1  
 2Ca(OH):  20٪  25إىل٪ 
 3CaCO:  0٪  5إىل٪ 
 جزء ابخلس   نح  يقصى 500   نل  ي : 
 هسكرو   ه ها  75٪ 99ح  ي،ىن   ح م لةمستامل: 
 هسكرو   20٪ 50ح  ي،ىن     

هسكروهرتلً  ويقل   25يك   هس سط قطر لللسف فس  حن    (1)يصمسيف م نتا،ة قابلذ لالحرتلق سلسل ز يبسل جمفَّف 34-4-3-2-2
 . وجتفف لالساف   طريقذ7و 5و ك   نمريذ  رنسز لهلس  وجني فس  بني   3ن /م  170  و ريل  نثافس  للظاملريذ  هسكروهرت  100قطر حريسريا   ض   

سياضامل ضليى لاقيل( وحتفي"   جمفيف )حيسي   ضليى هيا،ة جمفِنفيذ( حيىت  4س حىت  ريامل لل ز  )خي ة 105ºهم ض    25يزي  مسكها ضلى  ال
٪ ه  لل ز  لةاف. وإذل  طلا لاهر  يمستر للس فسف إىل 0,5 ع، و ك   جاملزة لالسسيف لم. وي ريغي ي  يك   ل س   ه  لخاء يقل ه   

يكفيي( حبسيت ميكي  لسيسسباب  مبيا مسيف م   لالخسريا  )ضالسيذحني لل ص ل إىل ملشل لل مريذ. وي ريغي ي   ك   للكثافذ لامجالسذ للملسل ز لخ
 غ( بكاهل    للقتع لخيفروطي. 0,1  غ  30,0) 3للفئذ /‘3لخيفل ط ه الع لالخسريا  جملت ضذ للسبريئذ ‘

 500ي ريغيييي فحيييص لخيييا،ة  ب يييكلها لليييش  سيييسق َّم بييي   للك يييف ضييي  يييييذ جميييستامل ،قسقيييذ يقيييل قطرمليييا ضييي   34-4-3-2-3
إذل نانيت لخيا،ة سيهلذ للسفسسيت  وجيا طحي  ضس يذ  يو ٪ )ابل ز ( ه  للكسلذ لامجالسيذ 10نا  لخمح ق ي كل ينثر ه    هسكروهرت. وإذل

__________ 

 (.4ميك  لحلص ل ضلى لخبل هامل ه  هرنز لال صال لل ط  لسفاصسل لالخسريا    يخانسا )لنظر للسشيسل  (3)

 (.4ميك  لحلص ل ضلى لخرجع لخص   ه  هرنز لال صال لل ط  لسفاصسل لالخسريا    فرنما )لنظر للسشيسل  (  1)
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هسكييييروهرت قريييييل لخسريا ملييييا لسقلسييييل ح ييييم لةمييييستامل ي  يييياء  500لالخسريييييا  أبنتلهييييا للحصيييي ل ضلييييى همييييح ق يقييييل قطيييير جمييييستا   ضيييي  
، ر ضليييى خصيييا ص لخيييا،ة لخ،نمييي ة  ميكييي   صييي سف هيييا،ة ه،نمييي ة خ ييي ذ   جمت ضيييذ ولل قيييل. ونظيييرلً إىل ي  ح يييم لةميييستامل يييي  لخ اوليييذ
  بس تا ميك  ل  ضسذ ينثر نب هذ ه  لخا،ة نفمها ي   ري   هب ل لحرتلق يسرع وق   مفر ض   صي سفامل خمسلفيذ حبميا 3للفئذ /‘3‘ للسبريئذ

 اغرلا لل قل خمصصذ اشكال خمسلفذ ه  لخا،ة نفمها.   بريئذ جمت ضامللل ظام لخ مق ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسها وض  
 (4)لةهاز 34-4-3-3
 USBيليييزم  ييي فن هسيييزل  ه اسيييا  مبييي   و،قيييذ هال تيييني وقييي  ة ضليييى نقيييل للريسييياانمل وجمهيييز بميييطح بسييي  )هثيييل  34-4-3-3-1
 يرجمسيامل لسيسيف لم وميكي  ملن ز. 5 ض  يقل ال بس ل ر ويفضل  (للكسلذ للزه  ) لخطل بذ للريساانمل و م ل .للريساانمل حبسازة يمتح (RS232 يو

  .إيقاف ساضذ ب لسطذ للزه  هرلقريذ لخفس  ه  يك   وق  للعجمسامل للزه  للس ل ر ه  ابلسحقق وي صى .لخسزل  خرر لسم سل هال تذ
يلزم   فن هص   إشبال يسك   ه  سلك هي  فليز خاهيل هسصيل مبصي   للطاقيذ للكهراب سيذ قيا،  ضليى لحلفياظ  34-4-3-3-2

 للكهراب سيييييذ ضليييييى هيييييا،ة للميييييلك. وي صيييييى ابسيييييسيف لم سيييييلك هييييي  لل سكيييييل/للكرومضليييييى للطاقيييييذ لخريييييي ،ة ل ييييي ،ة ي،انل. و بستييييي  لخقاوهيييييذ 
 لال ه س م/للكروم و ك   ل  لخ لصفامل للسالسذ: يو

 سم؛ 1   30 للط ل   )ي(
 ؛هم 1يقل يو يماو   للقطر )ب(
 ولمل. 7   150للطاقذ للكهراب سذ لخري ،ة   للملك    )ر(

. وهي  لخهيم ي   كي   لل صيلذ بيني 2-3-4-34رييني   لل يكل وي ريغي ي  يكي   شيكل للميلك ضليى لل حي  لخ 
  هغلييق 60ºيلييزم  يي فن قتييع بزلويييذ  3-3-3-4-34يكفي لسفا،  ي  أت ن ضلى سالهذ ضتل لخسزل . مبا  هص   للق  ة وسلك للسميفني هرنذ
هم  وي الع ف ق  70هقط ع قطر قاض    هم وذلك لسحضن لخيفل ط   ملسئذ ن هذ ضلى شكل خمروط    70  طرف  للضسنق  وقطرل لل لخلي  

 ل حذ اب ،ة نسستذ ذلمل   صسل حرل   البسف.
للغيييرا  هليييشل يليييزم  ييي فن ل حيييذ لخسرييييا  ضازليييذ لسفيييا،  فقييي  للطاقيييذ ب لسيييطذ للس صيييسل لحليييرل  . وللل حيييذ لخ اسيييريذ 34-4-3-3-4

يقل. وميك  لسسيف لم  يو 1-.ك1-ولمل/م 0,23س  ماو  ºهم و  صسلسسها لحلرل يذ ض   ، جذ صفر  6هم ومسكها    150هم      150 يببا،ملا
ل حيييامل يخيييير  ذلمل   صييييسلسذ حرل ييييذ مما لييييذ. ولييييزاي،ة ضتييير ل حييييذ لالخسريييييا   ميكيييي   غطسسهيييا بصييييفسحذ خزفسييييذ  قسقيييذ يكيييي   هلييييا للس صييييسلسذ 

 ذلهتا. لحلرل يذ
 0,5طقيذ جسي ة للسه ييذ هي  ي  ني ع آخير  ضليى ي   كي   سيرضذ  سيا  لهلي لء فسهيا ه  يو يلزم  ي فن خزلنيذ يئيرة  34-4-3-3-5

 .وينبغي أن يكون نظام شفط األخبرة قادرا  على احتجاز األخبرة السامةيقل.  يو هرت/اثنسذ
ي    يو   )نيالف الذ لرتنسا لحلاهل لراأل ابخسريا  لالحرتلق ضلى لخسزل   يلزم ل حذ قاض ة هص  ضذ هي  هيا،ة صيلريذ   34-4-3-3-6

 ها،ة ه اسريذ( ول حذ لضريط لخ الع هص  ضذ ه  ها،ة هقاوهذ للحريق )ي صى ابسسيف لم ها،ة ل حذ لالخسريا  نفمها( وقضريا    جس . 
ييي، ر  سييا  لهليي لء لخيفصييص للسه يييذ ضلييى لخسييزل  ويغيين ابلسييايل هيي  نسييا ج لالخسريييا . ويفضييل وسييسلذ  ال  ييا ي  34-4-3-3-7

 للريسئذ ل سطذ. يو م حاجا للريح حلتايذ ناهل هب لمل لالخسريا  ه  للسسا لمل لل امجذ ض  للسه يذلشلك ملي ابسسيف ل
 يييا ي    اليييع ن هيييذ لالحيييرتلق لخيفروطسيييذ ،ل تييياً   وسيييط لخسيييزل . وهييي  لخهيييم ييضييياً ي   سييي فر للتسيييزل  ي  ييياء  34-4-3-3-8

ق. ولسحقسق ذلك  ي صى اب رياع للس يكسلذ للباهيذ للسالسيذ )  ين لاحيرف بيني لالخسريا  محايذ ه  لحلرل ة وه  لةمستامل لل امجذ ض  لالحرتل
 (:1-3-4-34ق سني إىل لل كل 

__________ 

م وللسييي  يا ضليييى للفسييي ي  هييي  هرنيييز لال صيييال للييي ط  لسفاصيييسل لالخسرييييا    يخانسيييا )لنظييير ميكييي  لحلصييي ل ضليييى لخبل هيييامل للسق سيييذ ب يييأ  للسصيييتسم لخال ييي  (4)
 (.4 للسشيسل
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 مسيف م ،ل تاً ل حسا  لضتا  لخ الع نفم  ضلى لخسزل  وحلتايس . و ك   ل حذ للقاض ة )حاء( ينيع  )ي(
ريسيذ ضليى لةانيا للميفلي ه  لخسزل  وهص  ضذ ه  هيا،ة صيلريذ. وي صيى ابسيسيف لم ببيل لحلا فيامل لخث

للحيي  هيي  لالملسييزلزلمل لل امجييذ ضيي  للريسئييذ ل سطييذ. ويثريييت قضييسريا  إىل ي ببييذ قضييريا  ،لسلسييذ ضلييى للل حييذ 
لضيييتا  لل اليييبسذ ذلهتيييا لل حيييذ اليييريط لخ اليييع )ولو(  1-3-4-43ملييي  هرييييني   لل يييكل  نتيييا  للميييفلسذ

يكفييي  مبييا   ل حييذ لالخسريييا  صييلريذول حييذ لالخسريييا  )ر( ضلييى لخسييزل  ي  يياء لالخسريييا . وي ريغييي ي   كيي  
ه  للري يل  يو هم  4ابقاء للقضريا  لل لسلسذ ،ل تاً   والبسذ اثبسذ )نأ   ك   هثاًل ه  للف الذ بمتك  

 هم(. و ا ي  ي الع لخسزل  ،ل تاً   لخ قع لخرنز  نفم  ضلى ل حذ للقاض ة؛ 16يهس  بمتك 

 ص ع ل حذ الريط لخ الع )ولو( ه  ها،ة البسفذ للس صسل للحرل ة وهضا،ة للحريق   ك   خصا صها  )ب(
(. وي ريغييي ي  يكيي   قطيير للثقيي ب لخيفصصييذ 4-3-3-4-34مما لييذ رصييا ص ل حييذ لالخسريييا  )لنظيير 

 هم؛ 8للقضريا  لل لسلسذ   ل حذ الريط لخ الع ينع ه  قطر للقضريا  نفمها مبق ل  

للقضيييريا  ،ل تييياً   هرنييز للثقييي ب خ يييع حييي وث  يياس بيييني ل حيييذ اليييريط لخ اليييع )ولو(   ييا ي    اليييع )ر(
وللقضريا   ه  يجل ض م للسأ ن ضلى ضتل لخسزل . وي ريغيي  ثريسيت ببيل ضالهيامل لخرلجبيذ ضليى ل حيذ 

 الريط لخ الع )ولو( لسثريست ه الع ل حذ لالخسريا  )جسم(   ه قبها للصحسح   هرنز لخسزل . 

يكفيييي لسفيييا،   مبيييا  كييي   لل صيييلذ للكهراب سيييذ بيييني هصييي   للسغشييييذ وسيييلك للسمييييفني هرنيييذ ي ريغيييي ي  )،(
لحلرنيذ. وميكي  حتقسيق ذليك ابسيسيف لم سيلك  يو للس لخل هع حريذ حرنذ نفذ لخسزل  ه  جرلء لخقاوهيذ

هيير  وحاهييل ل  كيياز قريييا هيي  ل حييذ لالخسريييا . وييي فر لييف للمييلك بييني لحلاهييل ول حييذ لالخسريييا  هرونييذ 
 سذ.إالاف

ي  ي اليييع حيي ل ناهيييل هبييي لمل  يو ميكيي  ي  ي يييكل حاجيييا للييريح )،لل( جيييزءلً هييي  للل حييذ للميييفلسذ )ه(
لالخسريييا . وي ريغييي ي  يكيي   حاجييا للييريح خالسيياً هيي  للف يي لمل   لاسييفل  وي ريغييي ي  يكيي   هغلقيياً 

  سم خ ع  سا لمل لهل لء ه  لاضلى. 10ويضلى ه  لخب لمل مبق ل  
 ريا إجرلء لالخس 34-4-3-4

 لزم للبس امل للسالسذ:  

 نسبة املزج ابلوزن  املكوانت العينة 

 1:1 لخا،ة ه الع لالخسريا  وللملسل ز 1:1خمل ط لخا،ة ه الع لالخسريا  
 1:4 لخا،ة ه الع لالخسريا  وللملسل ز 1:4خمل ط لخا،ة ه الع لالخسريا  

 1:3 لخرجبسذ وللملسل زلخا،ة  1للفئذ /‘1لخيفل ط لخرجبي جملت ضذ للسبريئذ ‘
 1:1 لخا،ة لخرجبسذ وللملسل ز 2للفئذ ‘2لخيفل ط لخرجبي جملت ضذ للسبريئذ ‘
 2:1 لخا،ة لخرجبسذ وللملسل ز 3للفئذ ‘3لخيفل ط لخرجبي جملت ضذ للسبريئذ ‘

غ هيي  نييل خمليي ط هيي  لخيفييالسط لخرجبسييذ ونتسييامل وز  نييل  0,1  غ  30,0يييسم إضيي ل، نتسييامل وز  نييل ه هييا  34-4-3-4-1
غ هيي  خمليي طي لخييا،ة ه الييع لالخسريييا . و ييا ي  ختلييط نييل نتسييذ خلطيياً هسكانسكسيياً نيياهاًل خيي ة ،قسقييذ ولحيي ة ضلييى  0,1  غ  30,0ه هييا 

 ،خش ه    وال ميك  ها لاقل  ،و   بريل لخيفل ط اجها،لمل زل  ة. و ا حتضن نل ضس ذ خمل ط ضلى ح ة  وي   مسيف م للبس ذ أبسرع
 نتسذ خمل ط نرينة. 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

424 

هييم.  70 خيفليي ط ابسييسيف لم للقتييع لخيفروطييي لسكيي ي  ن هييذ ضلييى شييكل خمييروط هقطيي ع قطيير قاض  يي ي ييكل ل 34-4-3-4-2
  ذليك للصيفسحذ )إ  وجي مل(  ويقليا لال  يا .  مبيا و  كل للك هذ بطرق للقتع طرقاً خفسفاً ببي  هلئي   ويغطيى للقتيع بل حيذ لالخسرييا  

ي ي   غطييي للك هيذ لآل  سييلك لاشيبال لخلفيي ف لخر كيز ضلييى ل حيذ لالخسريييا . ويطيرق للقتييع طرقياً خفسفيياً قرييل إزللييذ ل حيذ لالخسريييا . وي ريغي 
٪  وذلك للح  ه  لهسصاأل للملسل ز للرط بذ 60س و ط بذ نمريسذ يقل ه   5º   س  20ºو ر  لالخسريا  حتت للضغط لة   و، جذ حرل ة  

 ي  اء لخ اولذ.
ذنييير يضيييالل ضليييى للصيييفر. وي صيييل سيييلك لاشيييبال ابلسسيييا   نتيييا  ييييسم اليييريط لخسيييزل  لخ الييي ع   ه طقيييذ للسه ييييذ 34-4-3-4-3

ي سبل لخيفل ط وحيرتق. وي ريغي ي  يري ي مجع للريساانمل قريل وصل للسسا  للكهراب ي  مل خ ة  الث ،قا ق إذل يو  للكهراب ي ط لل ه ة لالخسريا 
حالييذ لنقطيياع سييلك  و  غ. 1 ولحيي ة يقييل هيي إىل ي  يصييريح فقيي  للكسلييذ خييالل ،قسقييذ  يو ببيي ة  يي لٍ   وي  يس لصييل حييىت لنسهيياء للسفاضييل
 ي، ر   لل سس ذ.  مل يك  ولالحاً ي  للَقْطع مل ها للسميفني ي  اء لالخسريا   يلزم إضا،ة لالخسريا 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 34-4-3-5
 يلي: ها  قسَّم لل سا ج ضلى يساس 34-4-3-5-1

 لالحرتلق هع يزه ذ لحرتلق لخيفالسط لخرجبسذ؛هقا نذ للزه  لخس سط  )ي(
 ها إذل نا  خمل ط لخا،ة وللملسل ز ي سبل وحيرتق. )ب(

 ميك   قمسم لحرتلق للك هذ لخيفروطسذ إىل  الث فرتلمل زه سذ: 34-4-3-5-2
 ٪ ه  للفق  للكلي للكسلذ؛20٪ و0فرتة للري ليذ: بني  )ي(

 ٪ ه  للفق  للكلي للكسلذ؛80٪ و20وفرتة لالحرتلق للر سمسذ: بني  )ب(

 ٪ ه  للفق  للكلي للكسلذ وهنايذ للسفاضل.80وفرتة لنسهاء للسفاضل: بني  )ر(
و  فرتة لالحرتلق للر سمسذ يك   فق  للكسلذ   وح ة للزه  اثبساً إىل حي  هيا. وليشلك ميكي  لسيسيف لم للرتلجيع  

 سذ للريساانمل لجملتنبذ.لرطي )لسس ا،لً إىل طريقذ لخرببامل لاقل( للسحقق ه  ن ض
ضليى واغيرلا مليشل لالخسرييا  يبيرنف يبست  هبي ل لالحيرتلق ضليى شي ة لالحيرتلق ونتسيذ للميلسل ز   لخيفلي ط.  34-4-3-5-3

ملي لل قيت بيني  20t-80ولخ ة  .20t-80٪ ه  للكتسذ لامجالسذ للملسل ز   للك هذ لخيفروطسذ ضلى ه ة لالحرتلق للر سمسذ 60ين  حاصل قمتذ 
لل قت   ويبرنف ضلى ين  لالحرتلق قريل لالشبال ولنسهاء ها ٪ ه  للفق  للكلي للكسلذ. وللفق  للكلي للكسلذ مل  للفرق ابل ز  بني80٪ و20

 .غ ابل قسقذ. 1هب ل فق  للكسلذ  للش  ال يسب   بب ل
 ب لسطذ لخبا،لذ للسالسذ: 20BR-80وابلسايل حيما هب ل لالحرتلق  

 
 حست: 
  80-20BR = ب ح لمل غ/اث80٪ و20 بني لالحرتلق هب ل ٪ 
  cellulosem = ابلغرلهامل لخيفل ط   للملسل ز نسلذ 

  80-20t =  لامجالسذ ابلث لين٪ ه  للكسلذ 80٪ و20ه ة لالحرتلق بني 
يسبييني  فحييص و وي ريغييي إجييرلء مخمييذ لخسريييا لمل صيياحلذ لكييل خمليي ط هرجبييي وخمليي ط لخييا،ة ه الييع لالخسريييا .  

لرصييا ص للباهييذ لكييل لخسريييا  لالحييرتلق برسييم فقيي  للكسلييذ ن للييذ   للييزه . وميكيي  ييضيياً لسييسيف لم للرسييم للريسيياين   لختيياذ للقييرل  وي ريغييي 
٪  20 ضلييى لاقييل بييني 0,90خ حيي  للكسلييذ   نييل لخسريييا  لالحييرتلق  (R²)وي ريغييي ي  يميياو  هباهييل للييرتلبط  لسييسيف له    حالييذ لل ييك.
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يس ياوز جمتي ع لالحنرلفيامل لخبسا ييذ خبي المل لالحيرتلق   لالخسرييا لمل  يال وي ريغيي وجا إضا،ة جتربذ لالحرتلق. وإال ٪ ه  فق  للكسلذ 80و
 ٪.20لرتمذ ملشل 

 ضلى يساس خصا ص لخا،ة لخ،نم ة ملي: فئامل/هباين لالخسريا  لسح ي  جمت ضامل  بريئذ 34-4-3-5-4
  :1للفئذ /‘1جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ي(

ر هبيي ل  1:1 يو 1:4ي  هيا،ة ختسيع   خملي ط ب ميريذ    هي  لخيا،ة إىل للميلسل ز )ابلي ز ( و صظهيِ
)ابلييي ز ( هييي  فييي ق ينميييس   1:3لحيييرتلق هس سيييطاً ينيييع هييي  لخبييي ل لخس سيييط الحيييرتلق خملييي ط ب ميييريذ 

 للكالمس م إىل للملسل ز.
 :2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ب(

ر هبيي ل  1:1 يو 1:4ي  هيا،ة ختسيع   خملي ط ب ميريذ    هي  لخيا،ة إىل للميلسل ز )ابلي ز ( و صظهيِ
)ابلي ز ( هي  فيي ق  1:1يزيي  ضلييى لخبي ل لخس سيط الحيرتلق خمليي ط ب ميريذ  يو لحيرتلق هس سيطاً يمياو 

 .1للفئذ /‘1حتقق هباين جمت ضذ للسريبئذ ‘ وال ينمس  للكالمس م إىل للملسل ز
 :3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ر(

هي  لخيا،ة إىل للميلسل ز )ابلي ز (  1:1خملي ط ب ميريذ  و  1:4،ة ختسع   خمل ط ب ميريذ ي  ها  
ر هبييي ل لحيييرتلق هس سيييطاً يمييياو   2:1يزيييي  ضليييى لخبييي ل لخس سيييط الحيييرتلق خملييي ط ب ميييريذ  يو و صظهيييِ

‘ 1حتقييييييييق هبييييييياين جمتيييييييي ض  للسبريئييييييييذ ‘ وال )ابلييييييي ز ( هيييييييي  فييييييي ق ينمييييييييس  للكالمييييييييس م إىل للميييييييلسل ز
 .2و 1 ا للفئس/‘2و‘

 :لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة )،(
 هي  لخيا،ة إىل للميلسل ز )ابلي ز ( 1:1خملي ط ب ميريذ  و  1:4ي  ها،ة ختسع   خمل ط ب ميريذ   

يك   لخب ل لخس سط الحرتلقها يقل ه  لخب ل لخ اظر خيفلي ط  يو حي ث هلا ي  لشسبال ولحرتلق وال
 )ابل ز ( ه  ف ق ينمس  للكالمس م إىل للملسل ز. 2:1ب مريذ 

   نييأ   كيي   سيياهذولسبسيني يسييريقسامل لخيفيياطر اغييرلا لل قييل   حالييذ لخيي ل، لليي   سمييم مبصييا،  خطيي  ة يخيير  
 ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ. 3-0-2ينَّالذ  ي ريغي لسسسفاء لشرتلطامل للقمم  يو
إذل لشسري  ب سس ذ ه جريذ خاطئذ  فإ  لل سا ج لل  يسم لحلص ل ضلسها ض   لخسرييا  لخيا،ة خمل طيذ هيع هيا،ة خاهليذ  34-4-3-5-5

 و/يو ض   إجرلء لالخسريا    ج  خاهل ي ريغي ي   ،خش   لالضسريا  ض    فمن لل سا ج.
 رنسريذ لالخسريا  لل   يو   فق  للكسلذ ي  لالخسريا  غن صاحل  ي ريغي  فحص إجرلءلمل لرلطإذل بنين شكل ه ح  34-4-3-5-6

   ، ر ضلى حريذ حرنذ نفذ لخسزل .
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 يهثلذ لل سا ج 34-4-3-6
ي ريغييي ي   مييسيف م نسييا ج لالخسريييا لمل لخريس ييذ   ملييشل لةيي ول نأهثلييذ   الييسحسذ فقييط ا  لل سييا ج لليي   سحقييق  الحظة:م

مل لراصييذ اباهثلييذ ي  ليقصيي  هيي  نسييا ج لالخسريييا   وال ابسييسيف لم هييا،ة ه،نمييِ ة هبس ييذ سييسبست  ضلييى ح ييم لةزيئييامل وضلييى ض لهييل يخيير .
  لةزء للثاين ه  لل ظام لخ ميق ضاخسياً لسصي سف لخي ل، للكستسا سيذ  14-2ه  للفصل  1-2-4-14-2  كل يساساً للسص سف )لنظر للفقرة 

   للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ  ضلى للس ليل(. 5-2ه  للفصل  1-1-2-5-2وومسها وللفقرة 
 النتيجة )ميكرون( القيمة املتوسطة حلجم اجلسيمات، املادة

3‘/للفئذ 3جمت ضذ للسبريئذ ‘ 300 اثين نروهامل لاه نس م
 )ر(

3‘/للفئذ 3جمت ضذ للسبريئذ ‘ 1 050 نرتلمل للكالمس م ) ابضي ملس  لمل(
 )ر(

 )ر(لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة 1 200 نرتلمل للك ابلت )س لسي ملس  لمل(

 )ر(لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة 1 200 نرتلمل لل سكل

1‘/للفئذ 1جمت ضذ للسبريئذ ‘  200 نرتلمل للري اتسس م
 )ي()،(

2‘/للفئذ 2جمت ضذ للسبريئذ ‘  220 ف ق نل  لمل للري اتسس م
 )ر(

2‘/للفئذ 2جمت ضذ للسبريئذ ‘  30 ف ق نل  لمل للري اتسس م
)،( 

1‘/للفئذ 1جمت ضذ للسبريئذ ‘ 200 بره غ امل للري اتسس م
 )ي()ر()،(

1‘/للفئذ 1جمت ضذ للسبريئذ ‘  220 نل  لمل للص ،ي م
 )ي()،(

2‘/للفئذ 2جمت ضذ للسبريئذ ‘  320 نرتيت للص ،ي م
 )ب()ر(

2‘/للفئذ 2جمت ضذ للسبريئذ ‘  200 نرتلمل للص ،ي م
 )ب()ر(

 )ر(لس  ها،ة صلريذ ه،نم ة 250 نرتلمل للمرتونس م )ال ها سذ(

 حالساً. 2للفئذ /‘2جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ي(
 حالساً. 3للفئذ /‘3جمت ضذ للسبريئذ ‘ )ب(

 .طريقذ س لفا  (ر)
 .BAMطريقذ  (،)
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 لألمم املتحدة  3-: خمطط  شكيلة االختبار س1-3-4-34الشكل 

 

 ل حذ الريط لخ الع )ولو( خمروطسذن هذ  )يلف(
قضييريا  لسثريسييت ل حييذ الييريط لخ الييع وليي ح  لالخسريييا     )زل ( سلك للسميفني )ابء(

 ل حذ لالخسريا  )جسم( لخ لالع ل  ،ة ضلى لخسزل 
 ل حذ للقاض ة )حاء( حاجا للريح )،لل(
   هسزل  هع سطح بس  )ملاء(

Ø
 7

0

1
5
0
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 وسلك اإلشعال: لوحة االختبار 2-3-4-34الشكل 

 

 سلك للسميفني )ابء( ن هذ خمروطسذ )للقاض ة( )يلف(
   ل حذ لالخسريا  )جسم(
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  35القسم 
  ديد عدم االستقرار الكيميائي للغازات وخماليط الغازات

 مقدمة 35-0
برا ملشل للفرع نظام لاهم لخسح ة لسص سف للغازلمل وخمالسط للغازلمل ب صفها غن همسقرة نستسا سياً. وي ريغيي ي 

هي  لل ظييام لخ ميق ضاخسيياً لسصي سف لخيي ل، للكستسا سييذ  2-2ي  يكي   لسييسيف لم للي ص هقييرتانً ابلرجي ع إىل هريييا،ئ للسصي سف لليي ل ،ة   للفصييل 
   ملشل للقمم. وومسها  وطرق لالخسريا  لخبروالذ

 الغرض 35-1
خيفليي ط غييازلمل ضيي  طريييق  يو  مييسيف م طريقييذ لالخسريييا  ملييشل لسح ييي  هيي   ضيي م لالسييسقرل  للكستسييا ي لغيياز 35-1-1

 لخسريا لمل لاشبال   وضاء هغلق   ، جذ لحلرل ة وللضغط ل سطني ولخر فبني.
   طريق للسبا يف للسالسذ اغرلا طريقذ لالخسريا  ملشل: 35-1-2

خمل ط غازلمل احي لث  فاضيل خطير حيىت   غسياب ي  شيريك  يو ه   هسل غاز : م لالسسقرل  للكستسا يض 
 لانم ني( ض  طريق للسحلل وللسمريا بشلك   ل  فاع لحلرل ة و/يو للضغط؛ يو   للسفاضل )ناهل لء

   ملشل؛خمل ط للغازلمل للش  يسبني  قسست  بطريقذ لالخسريا يو للغاز :لغاز ه الع لالخسريا ل 
حاليذ للغيازلمل ه اليع لالخسرييا  للي   و  س.65ºللضغط للش   ير  فسي  لالخسرييا  ض ي   :لضغط لاويل لخقابلل 

س لسييس ا،لً إىل للضييغط )الييغط لخييلء( لاقصييى ض يي  65º كيي   غازيييذ  اهيياً  ي ييكل للضييغط لاويل لخقابييل للضييغط للييش  حي  يي  للغيياز ض يي  
 س.65ºحالذ للغازلمل لخمسنلذ ه الع لالخسريا   يك   للضغط لاويل مل  الغط للرييفا  ض    و  ، جذ حرل ة للغرفذ.

 النطاق 35-2
ال  غطي طريقذ لالخسريا  حتلل للغاز   ظروف للس هسز   لخصيانع للكستسا سيذ وللسفياضالمل لرطيرة ل ستليذ بيني  35-2-1

 خمسلف للغازلمل   خمالسط للغازلمل.
وللغيازلمل ال  بسع خمالسط للغازلمل  لل  ميكي  ي   سفاضيل هك انهتيا  فياضاًل خطيرلً فستيا بس هيا  نالغيازلمل للله بيذ  35-2-2

 لخ،نم ة  غن همسقرة نستسا ساً ابخب  لخقص ،   طريقذ لالخسريا  ملشل.
ي  خمل طاً للغيازلمل غين هلي ب  لنسفيت اليرو ة إجيرلء  ISO 10156:2010إذل يظهرمل لحلماابمل مب جا لخبسا   35-2-3

 للسص سف. لالخسريا لمل لسح ي  ه   ض م لالسسقرل  للكستسا ي اغرلا
خمالسط للغازلمل للله بذ هرشحاً للسص سف نتا،ة  يو   طريسق  ي  لرعلء للفصل فستا إذل نا  يح  للغازلملي ريغي   35-2-4

يكييي   مل ييياك جميييال لل يييك   ن هنيييا هميييسقرة. ولجملت ضيييامل  ال غييين هميييسقرة نستسا سييياً  وذليييك  الفسييياً الخسرييييا لمل غييين اليييرو يذ للغيييازلمل حيييني
لالقرتلنسييذ  وللرلبطييامل  يو تسييا ي   للغييازلمل ملييي للرلبطييامل للثال سييذ  وللرلبطييامل للث ا سييذ لخس يياو ةلل ظسفسييذ لليي    يين إىل ضيي م لالسييسقرل  للكس

 للث ا سذ لخهل  ذ  ولحللقامل لخس  رة.
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 حدود الرتكيز 35-3
 حدود الرتكيز العامة 35-3-1
 ا  وال نستسا ساً خمالسط غن همسقرة نستسا ساً ال  بسع خمالسط للغازلمل لل  حتس   ضلى غاز ولح  غن همسقر   35-3-1-1

 لخسريا ملا ابلسايل اغرلا للسص سف إذل نا   رنسز للغاز غن لخمسقر نستسا ساً ي،ىن ه  يضلى ح  ه  ح و، للرتنسز للباهذ للسالسذ:
 لحل  لا،ىن النف ا  للغاز غن لخمسقر نستسا ساً؛ )ي(

 ه المل   لخا ذ. 3يو  )ب(

 دود الرتكيز النوعيةح 35-3-2
 سضيييت  لةييي لول للسالسيييذ هبل هيييامل ضييي  ببيييل للغيييازلمل فستيييا يسصيييل بسصييي سفها نغيييازلمل غييين هميييسقرة نستسا سييياً.  35-3-2-1

 بسيع خميالسط للغيازلمل للي  حتسي   ضليى غياز ولحي  فقيط غين هميسقر نستسا سياً    رنسيزلمل  وال و بطى فسها ح و، للرتنسيز لل  ضسيذ خيفالسطهيا.
  ا لخسريا ملا ابلسايل اغرلا للسص سف. وال ح  للرتنسز لل  ضي خمالسط غن همسقرة نستسا ساً  ي،ىن ه 

: معلومات عن الغازات فيما يتصل بعدم استقرارها كيميائيا  وحدود  ركيز خماليطها اليت  صنف امل اليط دوهنا  1-35اجلدول 
 كم اليط  ري مستقرة كيميائيا  

 علومات عن خماليطي م معلومات عن الغاز الصايف 

لالسم 
 للكستسا ي 

للصسغذ  
 لةزيئسذ 

ي قام ،ل رة  
لخمسيفلصامل  

 للكستسا سذ 

ي قام لاهم  
 لخسح ة

 ح  للرتنسز لل  ضي   للسص سف 
 ( 2و  1)لنظر لخالحظسني  

 2H2C 74-86-2 1001 يسسسلني
3374 

غيييين هميييييسقر نستسا سييييياً  
 ه  للفئذ يلف

 2-35لنظر لة ول 
ابخيفييالسط لاخيير : الييغط    يسبلييق فستيا

 اب  هطلق 1جز ي ه  

بروهيييييي   ال ييييييي  
 فل  و إ سلني

3BrF2C 598-73-2 2419   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

  هييييييييييييييييييييييييي المل ٪ )لحلييييييييييييييييييييييييي  لا،ىن  8,4
 لالنف ا ( 

غن هص ف نغاز غن   6H4C 590-19-2 1010 2,1-ب ات،لي 
 همسقر نستسا ساً 

 

غن هص ف نغاز غن   6H4C 106-99-0 1010 3,1-ب ات،لي 
 همسقر نستسا ساً 

 

   1-ب  ني
 إ سل يسسسلني

6H4C 107-00-6 2452   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

 يييييي ز  طريسييييييق حيييييي و، للرتنسييييييز لل  ضسييييييذ  
 2-35لألسسلني  لنظر لة ول 

ابخيفييالسط لاخيير : الييغط    يسبلييق فستيا
 اب  هطلق 1جز ي ه  

نليييي  و  ال ييييي  
 فل  و إ سلني

3ClF2C 79-38-9 1082   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

هييييييييييييييييييييييييي المل ٪ )لحلييييييييييييييييييييييييي  لا،ىن    4,6
 لالنف ا ( 
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 علومات عن خماليطي م معلومات عن الغاز الصايف 

ينميييييييييييييييييييييييييييييييييييس   
 لايثسلني

O4H2C 75-21-8 1040   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ يلف

هيييييي ل ٪   حالييييييذ لخيفييييييالسط لليييييي     15
هييي ل    30غيييازلمل ان، ة. و حتسييي   ضليييى

  ٪   حالذ لخيفالسط لاخر 

إيثييييييييييييير هثسيييييييييييييل  
 للفس سل

O6H3C 107-25-5 1087   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

 ه المل ٪ 3

غيييين هميييييسقر نستسا سييييياً   4H3C 463-49-0 2200 برواب،ليني
 ه  للفئذ ابء

 يييييي ز  طريسييييييق حيييييي و، للرتنسييييييز لل  ضسييييييذ  
 2-35لألسسلني  لنظر لة ول 

ابخيفييالسط لاخيير : الييغط    يسبلييق فستيا
 اب  هطلق 1جز ي ه  

غيييين هميييييسقر نستسا سييييياً   4H3C 74-99-7 3161 بروابي 
 ه  للفئذ ابء

 يييييي ز  طريسييييييق حيييييي و، للرتنسييييييز لل  ضسييييييذ  
 2-35لألسسلني  لنظر لة ول 

ابخيفييالسط لاخيير : الييغط    يسبلييق فستيا
 اب  هطلق 1جز ي ه  

 ابضييييييي فليييييي  و  
 إ سلني

4F2C 116-14-3 1081   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

هييييييييييييييييييييييييي المل ٪ )لحلييييييييييييييييييييييييي  لا،ىن    10,5
 لالنف ا ( 

 ال يييييييي فلييييييي  و  
 إ سلني

3HF2C 359-11-5 1954   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

هييييييييييييييييييييييييي المل ٪ )لحلييييييييييييييييييييييييي  لا،ىن    10,5
 لالنف ا ( 

بروهسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   
 للفاي سل

Br3H2C 593-60-2 1085   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

هييييييييييييييييييييييييي المل ٪ )لحلييييييييييييييييييييييييي  لا،ىن    5,6
 لالنف ا ( 

نل  يييييييييييييييييييييييييييييييييييي   
 للفاي سل

Cl3H2C 75-01-4 1086   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

هييييييييييييييييييييييييي المل ٪ )لحلييييييييييييييييييييييييي  لا،ىن    3,8
 لالنف ا ( 

فل  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   
 للفاي سل

F3H2C 75-02-5 1860   ًغيييين هميييييسقر نستسا سيييييا
 ه  للفئذ ابء

 ه المل ٪ 3

 لاقصى حم و،لً  الفساً للسكثسف.ي ريغي ي  يك   للضغط  :1مالحظة 
ال   طريق طريقذ لالخسريا  ضلييى خمييالسط للغييازلمل لخمييسلذ. وإذل نييا  هيي  لختكيي  ي   صييريح لحلالييذ للغازيييذ لخس يياوزة خيفليي ط  :2مالحظة 

 للمالهذ.للغازلمل لخمسلذ غن همسقرة نستسا ساً بب  للمحا  ي ريغي لابالغ ض  ذلك ض  طريق صحسفذ بساانمل 
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)إثيل    1-: حدود الرتكيز النوعية للم اليط الثنائية مع األستيلني. وجيوز  طبيق حدود الرتكيز ه ه أيضا  على البواتين2-35اجلدول 
 أستيلني( والربوابدايني والربوابين. 

 حد الرتكيز لألستيلني  
 ابملول ٪ 

 ضغط )امللء( األقصى ابلبار يف حالة اخللط مع 

2N 2CO 3NH 2H 4CH 8H3C 4H2C 

3,0 200,0    200,0   

4,0 100,0       

5,0    40,0   40,0 

6,0 80,0       

8,0 60,0       

10,0 50,0 38,0 5,6 20,0 100,0 6,0 20,0 

15,0 30,0 30,0  10,0   10,0 

20,0 25,0 20,0 6,2 5,0 50,0 6,6 7,5 

25,0 20,0 15,0     5,0 

30,0 10,0 10,0 6,9  25,0 7,3  

35,0   7,3     

40,0     15,0 8,2  

45,0        

50,0     5,0 9,3  

60,0      10,8  

 طريقة االختبار 35-4
 مقدمة 35-4-1
حالذ خميالسط للغيازلمل  ضليى ، جيذ  و  يس قف هسل للغاز إىل للسحلل إىل ح  نرين ضلى للضغط و، جذ لحلرل ة  35-4-1-1

غن لخمسقر نستسا ساً. و ر   قسسم لحستال ح وث  فاضالمل للسحلل   ظروف ذلمل صلذ ابخ اولذ ولالسسيف لم ولل قل. و ر   رنسز لخك    
 ابلسايل ن ضا  ه  لالخسريا لمل:
   ، جذ حرل ة لة  وحتت للضغط ل سط  )ي(

 °س وحتت للضغط لاويل لخقابل.65ض   ، جذ حرل ة  )ب(

 اجلهاز واملواد 35-4-2
( هيي  وضيياء لخسريييا  هقيياوم للضييغط )ميكيي   ميييفس  ( هصيي  ع هيي  1-35يسييألف جهيياز لالخسريييا  )لنظيير لل ييكل  35-4-2-1

للف الذ لخقاوم للص ي  وهص   إشبال  ونظام للقسياس وللسمي سل هي  يجيل  مي سل للضيغط ،لخيل وضياء لاشيبال  وهصي   للغياز  ونظيام 
 ة بصتاهامل وحماب   بتل ض  بب .  فس  هزو، بقرأل لنف ا   ويانبسا إالافسذ هزو،

 وضاء لالخسريا  لخقاوم للضغط )ي(
 1 سيييألف وضييياء لالخسرييييا  هييي  وضييياء هييي  للفييي الذ لخقييياوم للصييي ي ذ  سيييبذ ،لخلسيييذ  ريلييي  حنييي ي 
هييم. ويثرييت هصيي   إشيبال سييلكي لنف يا     قيياع لل ضياء. ولل ضيياء  80وقطير ،لخلييي يريلي   3،سيسترت

جمهز بغالف  ميفني هسصل ب ح ة حتكم   ، جذ لحلرل ة  يميف  لةي ل  لريا جي لل ضياء ب قيذ  ريلي  
نلف . ووضاء لالخسريا  هبزول مبا،ة هقاوهذ للحرل ة  الفساً لفق ل  لحلرل ة وللس  ر لحلرل  . ويك     2   

 هسغاابسكال(. 50اب  ) 500هقاوهاً للضغط حىت  وضاء لالخسريا 
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  بل للملكي لالنف ا  لخ )ب(
ص   لاشبال مل  جهاز إشبال سيلكي )صيتاهي( لنف يا   مما يل ليشلك لخرييني   لخبسيا  ه 

ASTM E 918 وEN 1839 يييييبل هييييي  قطرييييييني هبيييييزولني  فصيييييل بس هتيييييا هميييييافذ  يييييرتلوحلخ. ويسيييييألف  
هيم. وييي فر طاقيذ لاشييبال حميي ل  0,12  بمييلك هيي  لل سكيل قطييرل هيم  وه صييل   طرفسي  6هييم و 3 بيني

( ف لط  حي ل للطاقذ لفرتة زه سيذ قصينة 115) 230يهرين/ -نسل  ف لط   1,5ضازل للف لطسذ  ريل  ق     
 س ياوز نصيف  ال إىل ملشل لخف ر. فس صهر للملك  ويس ل  ق س نهراب ي بني للقطريني خي ة  سي  لفيرتة

( هلي اثنسذ(. و سسح وح ة حتكم إلكرتونسذ حت يل فرتلمل خمسلفذ ه  للزه  8,3)10  )فرتة ف لطسذ لخص 
 3جييي ل    15 يييبل. و ريلييي  للطاقيييذ لخقابليييذ لخييي فَّرة لخل صيييف لخ جيييذ للف لطسيييذ خصييي   للطاقيييذ لام إىل 

 ج ل. وميك  قساس للطاقذ بسم سل للسسا  وللف لطسذ ي  اء لاشبال.
 هب لمل  م سل للضغط ولحلرل ة )ر(

قيياس للضييغط ،لخييل وضيياء لاشييبال ضيي  طريييق جهيياز حت يييل لطاقييذ للضييغط هقيياوم للضييغط ي 
. ويك   نطاق للقساس ينع ه  للضغط لاويل مبقي ل    يذ   لخا 0,1هيرة. و كي   لحلماسيسذ  20وهبنَّ

   لخا ذ ه  لل طاق للكاهل. 0,5ضلى لاقل ه  لل طاق للكاهل  و ك   لل قذ يفضل ه  
هييم هيي  لل يي ع  3 قيياس ، جييذ حييرل ة وضيياء لاشييبال و ضييريط ضيي  طريييق همييع حييرل   مسكيي  و  

 هم ،لخل وضاء للضغط. 50"ك" )نسكل نروم/نسكل يل ه س م( هرنا يسفل للمطح للبل   بط ل 
( p0 ل إشيييا ة للضيييغط للرقتسيييذ ابحلاسييي ب. ويميييست  للضيييغط لاويل )ببييي  لاشيييبال   مييي و  

 ( ه  للريساانمل لاولسذ.pexويضلى الغط )
 هص   للغاز )،(

  للضرو     فن ن ضني خمسلفيني هي  هصيا،  للغياز  يحي  ا للغيازلمل ه اليع لالخسرييا  للي  ه 
للغييازلمل ه اليع لالخسريييا     كي     حاليذ غازيييذ  ولآلخير للغييازلمل لخميسلذ ه اليع لالخسريييا . و قياس 

 بقساس للس فق  و قاس للغازلمل لخمسلذ ه الع لالخسريا  ابل ز  للثقايل. يو لحلالذ للغازيذ ابخرت لخكبا
 قرأل لالنف ا  )مل(

  لخفييرتا ي  حيتييي قييرأل لالنف ييا  وضيياء لالخسريييا . ومليي  ه صيي ل أبنرييي ب   فييس  لغيياز هيي  
هم.  15 هم  وللقطر لل لخلي لألنري ب ض   10نف ا  ض   يقل للقطر لحلر لقرأل لال يال  للبا،م. و ا

 هسغاابسكال(. 25اب  ) 250ويريل  للضغط للش  يفسح ض  ل قرأل لالنف ا  
 لاانبسا وللصتاهامل لاالافسذ )و(

اب   500 ك   لاانبسا وللصتاهامل لخرنرييذ هرياشيرة   وضياء لالخسرييا  هقاوهيذ للضيغط حيىت  
 هسغا ابسكال(. و ا   غسل جهاز لالخسريا  ض  طريق صتاهامل  بتل ض  بب . 50)

 إجراء االختبار 35-4-3
ل للغيياز ه الييع لالخسريييا    وضيياء هيي  للفيي الذ لخقيياوم للصيي ي وللضييغط هييع الييريط ، جييذ لحلييرل ة وللضييغط.  35-4-3-1 حيتيين

لالخسرييا  جبهياز إشيبال سيلكي لنف يا  . ويميس سج ي   فاضيل حتلليي حيي ث ويك   لل ضاء جمهزلً بقرأل لنف ا . ويسم إشبال للغياز ه اليع 
 ه  ل  فاع للضغط لل ا ج.

   فش لالخسريا لمل وفقاً للرت سا للسايل: 35-4-3-2
 لالخسريا  ض   ، جذ حرل ة للغرفذ وحتت للضغط ل سط )ي(
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للميلكي   يبللخنسل  ابسيكال(  ي اليع   101,3اب  ) 1,01°س و20 حالذ لالخسريا  ض     
لالنف ا     وسط وضاء لالخسريا . و لى وضاء لالخسرييا  ولاانبسيا. ويبرييأ للغياز ه اليع لالخسرييا    
وضيياء لالخسريييا  ب لسييطذ للصييتاهامل لليي   بتييل ضيي  ببيي  حييىت بليي غ للضييغط ل ييسط )للضييغط لاويل(. 

جيي ل لييسال  فييرط  15 ييبل. و كيي   طاقييذ لاشييبال حيي ليل لخوببيي  إغييالق للصييتاهامل  يييسم إطييالق 
لاشيبال   وضياء لالخسرييا  ض ي  مليشل للضيغط لخي يففل نميريساً. ويكي   هبسيا  للسفاضيل ل  فياع للضيغط 

حيي ث مليشل لال  فياع   للضيغط   مل (. وإذلf = pex/p0 > 1.20  لخا ذ ببي  لاشيبال ) 20أبنثر ه  
  ا إجرلء لخسريا ي  إالافسني.

  لخا يييييذ   ي  هييييي   20 فاضييييياً   للضيييييغط يس ييييياوز إذل يظهييييير للغييييياز ه اليييييع لالخسرييييييا  ل  و  
  101,3°س وحتت الغط هبسا   هق ل ل  20لالخسريا لمل   ا  ص سف  غازلً "غن همسقر نستسا ساً ض    

 يطلا إجرلء لخسريا لمل يخر . وال نسل  ابسكال".
 لالخسريا  ض   ، جذ حرل ة والغط هر فبني )ب(

)ي(   2-3-4-35   لخا ذ وفقاً للفقيرة   20للضغط أبنثر ه   حي ث ي  اء لالخسريا  ل  فاع     مل   ذل إ  
°س وحتت للضغط لاويل لخقابل. وطريقذ لالخسرييا  مليي ذلمل للطريقيذ لخريس يذ  65جتر  لخسريا لمل إالافسذ ض    

)ي(  ولك  ي ريغي   خي لحلش  ه  لحستال وج ، غازلمل غن هميسقرة حتيت للضيغط.  2-3-3-35  للفقرة  
  لخا يذ   يا إجيرلء    20حيي ث ل  فياع   للضيغط أبنثير هي    مل   جي ل. وإذل   15و ك   طاقذ لاشبال حن   

 لخسريا ي  إالافسني. 
  ي  هيي    لخا ييذ  20إذل يظهيير للغيياز ه الييع لالخسريييا  ل  فاضيياً   للضييغط ب مييريذ  س يياوز و  

°س و/يو 20 لالخسريييا لمل  يصيي ف للغيياز ب صييف  غييازلً "غيين همييسقر نستسا سيياً ض يي  ، جييذ حييرل ة  س يياوز
 نسل  ابسكال".  101,3حتت الغط يس اوز 

 احتياطات السالمة 35-4-4
 ةهياز حبسييت يا  ي فن للسيي  يع لخ اسيا ةهيياز لالخسرييا  ه بيياً لإلصيابذ   حالييذ  يزق لخبيي لمل. ويسبيني هتسئييذ ل 35-4-4-1
،لم لل ضيياء حيسيي   ضلييى للغيياز ه الييع لالخسريييا . وللرييي يل ضيي  ذلييك ي  يييسم للفصييل بييني  هييا يضييطر لخ ييغل إىل ي  يكيي     للغرفييذ نفمييها ال

هي  لخكيا  ل تيي ابلي  ع  إال يكي      يسط هصي   لاشيبال ممك ياً  يال جهاز لالخسريا  ولخ غل ض  طريق حياجز هضيا، لالنف يا . وي ريغيي
 ه  وضاء لالخسريا . 

يرنا   وضاء لالخسريا  قرأل لنف ا  ه ص ل أبنري ب   فس  يسسح   فس  غاز للبا،م بطريقذ هأه نذ. وابلسايل   35-4-4-2
 مسساً(. يو  ا ي   رلضى إهكانسذ ي  يك   غاز للبا،م نفم  غازلً خطنلً )نأ  يك   هل ابً 

نذ للغياز للي  حتسي   ضليى للغياز ه اليع لالخسرييا  بصيتام هيانع لال جتياع  ويفصيل بس هيا وبيني جهياز جتهيز يسيط ل 35-4-4-3
 لالخسريا  قريل إطالق لخ بل  الفساً ال   ل، لاطالق ،لخل لاسط لنذ. و ا إغالق صتام لاسط لنذ هرياشرة بب  لالنسهاء ه  لخلء.

نستسا سياً بب يف شي ي   وئاصيذ حتيت هميس ايمل للضيغط لخر فبيذ.   ميك  ي    ف ر ببل للغازلمل غين لخميسقرة 35-4-4-4
 وابلسايل  ي صى ب  ة بري ء للس ا ب ض   همس   للضغط لة  .

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 35-4-5
ذ حيييرل ة خميييالسط للغيييازلمل غييين لخميييسقرة نستسا سييياً ب صيييفها "غييين هميييسقرة نستسا سييياً ض ييي  ، جييي  يو  صييي ف للغيييازلمل 34-4-5-1
°س و/يو حتت الغط 20 "غن همسقرة نستسا ساً ض   ، جذ حرل ة  س اوز يو  نسل  ابسكال"   101,3°س و/يو حتت الغط هبسا   يريل   20

 نسل  ابسكال" وفقاً ل سا ج لالخسريا  للسالسذ:  101,3يس اوز 
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  101,3°س وحتت الغط هبسا   يريل  20يص ف للغاز ب صف  "غن همسقر نستسا ساً ض   ، جذ حرل ة  )ي(
نسليي  ابسييكال( ل  فاضيياً     101,3اب  ) 1,01°س وض يي  20نسليي  ابسييكال" إذل يظهيير لالخسريييا  ض يي  

   لخا ذ ه  للضغط لخطلق لاويل. 20للضغط  زي  نمريس  ضلى 
°س و/يو حتت اليغط يس ياوز 20مسقر نستسا ساً ض   ، جذ حرل ة  س اوز يص ف للغاز ب صف  "غن ه )ب(

°س وحتيييت للضيييغط لاويل لخقابيييل 65نسلييي  ابسيييكال" إذل يظهييير لالخسرييييا  ض ييي  ، جيييذ حيييرل ة   101,3
  لخا يييذ هييي  للضيييغط لخطليييق لاويل هيييع ضييي م حييي وث مليييشل  20ل  فاضييياً   للضيييغط  زيييي  نميييريس  ضليييى 

 نسل  ابسكال(.  101,3اب  ) 1,01 °س وحتت الغط20حرل ة  لال  فاع   للضغط ض   ، جذ
يظهر ل  فاضاً   للضغط  زي   مل ال يص ف للغاز وفقاً لطريقذ لالخسريا  ملشل )ي  ين  يك   همسقرلً نستسا ساً( إذل 35-4-5-2

   لخا ذ ه  للضغط لخطلق لاويل   ي  ه  ملشل لالخسريا لمل. 20نمريس  ضلى 
 ق م اجرلء للسص سف   ملشل للقمم ب صفها "غن همسقرة   مل  ي ريغي  ص سف للغازلمل غن لخمسقرة نستسا ساً لل  الحظة:م

 ه  لل ظام لخ مق ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسها(. 2-2نستسا ساً  ه  للفئذ يلف )لنظر للفصل 
  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

436 

 : جهاز اختبار الضغط1-35الشكل 

 

 مسل(هص   للغاز ه الع لالخسريا  )ه )ابء( هص   للغاز ه الع لالخسريا  )غاز ( )يلف(

 سيفنا  نهراب ي قابل للضريط )،لل( وضاء لخسريا  هقاوم للضغط )جسم(

 ه بل سلكي لنف ا   )ولو( ضزل حرل   )ملاء(

 قرأل لنف ا   )حاء( (PIRجهاز لسس با  للضغط  بسا  للضغط و م سل  ) )زل (

 (ER م سل للطاقذ ) )ايء( جهاز إشبال إلكرتوين (طاء)

 غاز للبا،م )الم( هضيفذ  فري  )ناف(

 ملسلس م هضغ ط )ن  ( صتام يسم للسحكم فس  مبحرك )هسم(

 (TIC)جهاز لسس با  لحلرل ة  بسا  لحلرل ة والريطها  )ضني( للغاز ه الع لالخسريا  )سني(

ER
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 حم  ز[  - 36]للقمم 
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  37لقسم ا
   ابملواد األكالة للفلزات إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة

 الغرض 37-1
هيي  للال حييذ للس ظستسييذ    2-8-2و   1-8-2)لنظيير للقمييتني  نظييام  صيي سف لخيي ل، لانالييذ للفلييزلمل    يبييرا ملييشل للقمييم  37-1-1

 (. ه  لل ظام لخ مق ضاخساً   16-2وللفصل   لل ت ذجسذ 
  يو   404  قييم هي  مليشل لليي لسل طريقيذ لخسرييا  للسننيل. وحتي َّ، طريقييذ للسننيل   لةلي    للس جسي     4-37ويصيف للقميم   37-1-2
هي     2-3  وللفصيل  هي  للال حيذ للس ظستسيذ لل ت ذجسيذ   8-2ه    جسهامل ه ظتذ للس تسذ وللسبياو  لالقسصيا،  وهبياين للسصي سف   للفصيل    435   قم 

 . وإذل  رينيَّ ي  ها،ًة ملي ينَّالذ لل ل   فلس  ه  للضرو   ض   ش إجرلء لخسريا لمل للسننل لخب ين اغرلا للسص سف. لل ظام لخ مق ضاخساً 
هي  للال حيذ لل ت ذجسيذ   رلضيى    8-2هي  للفصيل    2-2-8-2ل    بسيني جمت ضيذ للسبريئيذ خيا،ة يو خملي ط وفقياً للفقيرة   37-1-3

ضلسهيا    لرعة للري ريذ لخمست ة ه  حاالمل  برنا لانما  ضرالاً. و  حالذ ض م وج ، خعة ب يريذ  يميس   للسصي سف إىل للريسياانمل للي  و لحلصي ل 
(. وميكيي   OECDسييذ   لخسيي ل  لالقسصييا،  ) هيي  لخريييا،ئ للس جسهسيييذ الخسريييا لمل ه ظتيييذ للسبيياو  وللس ت   435يو لخرييي ي    404هيي  للس ييا ب وفقيياً للترييي ي  

هي  لخرييا،ئ للس جسهسييذ الخسرييا لمل    435يو لخريي ي    404لضسريا  لخا،ة لل  مل حت ، ضلى يهنا ينالذ يو لخيفل ط للش  مل حي ، ضلى ين  ينيال وفقياً للتريي ي  
 ل لل ل  اغرلا للسص سف ب و  إجرلء هزي  ه  لالخسريا لمل. ه ظتيذ للسباو  وللس تسذ   لخس ل  لالقسصا،  ها،ة غن ينالذ يو خمل ط غن ينا 

 النطاق 37-2
‘( هيي  للال حييذ 2)ر()‘5-2-8-2ي ريغييي ي   طريييق ضلييى لخيي ل، لة ييي ة إجييرلءلمل للسصيي سف ل يي ،ة   للفقييرة  37-2-1

غيين ضتلييي )بمييريا لريي لأل للفسزاي سييذ للت ييسج  يكيي  إجييرلء لالخسريييا لمل يهييرلً  مل هييا  هيي  لل ظييام لخ مييق ضاخسيياً  2-16-2لل ت ذجسييذ وللفقييرة 
 . ابخقا نذ هثاًل(. ولخ ل، لل  يسبشن  لخسريا ملا يسبنيَّ  ص سفها

 إجراءات التصنيف  37-3
 تتت طرق لالخسريا  للسالسذ لسقسسم خماطر للسننل حبست ميك  إجرلء  ص سف ه اسا.ص 

 طرق اختبار آتكل املعادن 37-4
 مقدمة 37-4-1

: لخسريا  يه ف إىل حت ي  خ لأل للسننل   للم ل ل ولاجمام للصلريذ للي  ميكي  ي   صيريح 1-لالخسريا  جسم 37-4-1-1
 1‘/للفئذ 3سا لذ و ثل ها،ة ينالذ للفلزلمل  جمت ضذ للسبريئذ ‘

 اجلهاز واملواد  37-4-2
هيييم  2ل ميييريذ للسبيييرنا إىل لل سيييط ه اليييع للسصييي سف  ي ريغيييي ي   سيييألف للبسن يييامل هييي  صيييفا ح  ريلييي  مسانسهيييا اب 

 هص  ضذ ه  ي  ه  لخ ل، للسالسذ: 
   AZ5GU-T6 يو T6-7075لال ه س م أبن لض  غن لخغلَّفذ  •
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 S275J2G3+CRلل ييييي ع  يو ( ST 37-2؛ ضليييييى للسييييي ليل 1.0037) S235JR+CRوللفييييي الذ هييييي  لل ييييي ع  •
  G10200 (UNS)  نظيييييام للرتقيييييسم لخ حيييييَّ  ISO 3574لل ييييي ع  يو ( St 44-3  ضليييييى للسييييي ليل 1.0144)
 (.1-4-37)لنظر لل كل  SAE 1020لل  ع  يو

 : عينة 1-2-4-37الشكل 

 
جمت ضامل هي  للبسن يامل لكيل هبي   )يل ه سي م  في الذ(. ويميسبتل للسفاضيل وضياء    3يقل ض    ها ال  ي ريغي لسسبتال  
ليي   ال ييذ يض يياق ذلمل ح ييم ه اسييا    2-2-4-37مليي  هريييني   لل ييكل   نتييا   هييا،ة  ابضييي ض ييي  فليي   لال سلييني(  يو   ي ييري  للكيي ب )هيي  للزجييار 

  وض ق  لبع ذو ح م ناف السيسسباب  1-2-4-37  لل كل  مل  هرينين   نتا   ( السسسباب للبسن ذ NS 14اباالافذ إىل ض ق  NS 29/32)هثاًل  
خ ع حي وث  هكثِنف ل   ل،. وي ريغي ي  يك   ،خ ل لهل لء إىل لل ضاء ه،ه اً. وميك  لخسريا  ضسن امل لال ه س م وللف الذ   يوضسذ  فاضل خمسلفذ. و 

 (. 2-2-4-37فق    للما ل يزون، لةهاز مبكثِنف ل   ل، )لنظر لل كل  
 2-2-4-37الشكل 

 
 لييرت  وذلييك لضييتا  ي   كيي   نتسييذ 1,5يقييلن ح ييم لخييا،ة لخييرل،  صيي سفها ضيي   ال ي ريغييي  اجييرلء لالخسريييا   ي  

ببل لاحسا   ق   بطي فرتلمل لالخسريا  للط يلذ ج لً ه  ،و   غسن ل لي ل نسيا ج  و  لخا،ة لخسفاضلذ نافسذ خالل ه ة للسبريل بكاهلها.
 ويسبنين ه  يجل لحلص ل ضلى نسا ج صحسحذ و فا،  إضا،ة إجرلء لالخسريا  ي   ،خش للري  ، للسالسذ ببني لالضسريا :سالريذ. 

 ي   ك   ل السل للطازجذ هس فرة طسلذ ه ة لالخسريا ؛ )ي(
 ي  يكييييي   ح يييييم للبسِن يييييذ نريييييينلً ب  جيييييذ  كفيييييي خ يييييع حييييي وث ي   غييييينن هلحييييي ظ   قابلسسهيييييا للسننيييييل )ب(

 .سريا ي  اء لالخ

3 
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إذل نا  ه  لخس قع ح وث ببل لخ انل  فإن  ي ريغي ض   هنايذ لالخسرييا  إجيرلء حتلسيل لرتنسيا للبس يذ لسح يي    مالحظة:
 لل فا،. يو ق  حي ث نسس ذ للسرييفنر نتا  ه   للسغنن للش  طري ضلى  رنسريها 

 إجراء االختبار 37-4-3
 سبي    ال . ويسبنين وز  للبسن امل لخب نسذ ب قيَّذ120سريا   ا ي   صقل للصفا ح لخب نسذ ب  ق س فرة ضسا  حري  

غ بب  للسيفلص هي  بقيااي للصيقل ب لسيطذ للكحي ل   محيام يبتيل ابليرت،،لمل في ق للصي  سذ وإزلليذ لل يحم اباسيسس  . وي ريغيي  0,0002  
نرييت  يو للس تسا  لخل( ه باً حلي وث ي  "لسيسثا ة" سيطحسذ فسي  )نيالسثريسط يو لالهس اع ض  إجرلء ييذ هباةذ نستسا سذ للمطح )نالس ظسف

ي ريغييي ضيي م  نتييا  ق للبسن ييامل ،لخييل لل ضيياء ب لسييطذ خسيي ط غيين هريث قييذ هصيي  ضذ هيي   ابضييي ض ييي  فليي   لا سلييني.للفاضلسييذ(. وميكيي  ي   بليين 
لسسبتال لاسالك لخب نسذ هلشل للغرا. و ا ي  يري ي لالخسريا  ضلى لخبا،    نف  للس م للش  حضنرمل فسي  للحسل ليذ ،و    يكل طريقيذ 

نيل لخسريييا  ي ريغييي ي   غطي  إحيي   للبس ييامل  و  اسيريذ حلفيي" للبسن ييامل  هسي لً لالخسريييا لمل للقا،هييذ. سنيفييش للسيي لبن لخ  مل هيا ينميس  ضلسهييا 
 بكاهلها   ل لي ل  و غطي  للثانسيذ حيىت نصيفها فقيط  بس تيا ميكي  ي   ي ىلن للثالثيذ   للرييفيا  لخسصياض  ه ي . و يا ي   كي   لخميافذ بيني

 هم. وي ريغي لحلرأل ضلى جت نا ي  فق ل  للما ل.  10  ل ل ل وسطح للما ل لحلافذ للبل يذ للبسِن ذ لل  غطمت بكاهلها 
  ذلييك ، جييذ حييرل ة  مبييا س طيي لل فييرتة لالخسريييا 1º  س 55ºي ريغييي ل افظييذ ضلييى ، جييذ حييرل ة لالخسريييا  ض يي   

 للرييفا   للتحل ل. للط  
 ساضذ(.  1   168  ) قل ض  يسري ع ولح ال  ا ي   برنا للصفا ح هلشل للظروف للثابسذ خ ة 
ف ب لسييييطذ فرشيييياة ذلمل شييييبر لصييييط اضي   وببيييي  لنسهيييياء لالخسريييييا   ي ريغييييي ي    ييييطف للبسن ييييامل لخب نسييييذ و  ظييييَّ

 طريسبي )غن هب ين(. وميك  لسسيف لم حمالسل   ظسف هثريَّطيذ لليسيفلنص هي  للريقيااي للي  يصيبا إزللسهيا بطريقيذ هسكانسكسيذ )ني ل ج للسننيل يو
 ليك لحلياالمل ي ريغيي ي   بياد ضس يذ شيامل ة غين هبرناليذ بي ف  للطريقيذ )لليزه   ، جيذ لحليرل ة  للرتنسيز  حتضين  و  للرتسنريامل لخلسصيقذ(. يو

للمييطح( لسح ييي  فاقيي  للكسلييذ لل ييا ج ضيي  حمليي ل للس ظسييف. و ييا طييرح ملييشل للقستييذ قريييل إجييرلء  قسييسم خفبيي ل للسننييل. وي ريغييي حت ييي  وز  
 نسذ بب  لالنسهاء ه    ظسفها ابلكح ل ولاسسس     محام يبتل ابلرت،،لمل ف ق للص  سذ وجتفسفها. و فس  هبرفذ للكسلذ لل اجتذ  للبسن امل لخب

 بب  يخش للكسلذ لل  ضسذ للتب   ابالضسريا     حت ي  سرضذ للسننل.

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 37-4-4
 أت نلمل للسننل.ا للستسسز بني منطني ه    

  قسسم لالخسريا    حالذ للسننل لخ سظم 37-4-4-1
 حالذ للسننل لخ سظم   ا لسسبتال فاق  للكسلذ لخسبلق أبنثر للبسن امل آتناًل. و بسيع نسس يذ لالخسرييا  ضليى   

 ول للسايل:يهنا ه جريذ إذل نا  فاق  للكسلذ ضلى سطح للبسن ذ لخب نسذ يضلى ه  للقستذ لخشن  ة   لة 

 فاقد الكتلة األدىن للعّينات بعد فرتات  عريض خمتلفة :1-4-4-37اجلدول 

 )ابألايم(   فرتة التعريض _ابلنسبة املئوية(  فاقد الكتلة 

13,5  7 

26,5  14  

39,2  21  

51,5  28  

 هم/س ذ. 6,25حتما ملشل للقسم ضلى يساس هب ل آتنل قستس   الحظة:م
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  قسسم لالخسريا    حالذ للسننل لخ البي  37-4-4-2
ب اًل ه    يضياف ضتيق يضتيق  قيا  يو   ها حي ث آتنل ه البي   للمطح إىل جانا للسننل لخ سظم فس ض 

يميييسيف م فقيييط لسح يييي  للسننيييل للبتسيييق. وإذل فييياق للسننيييل لاضتيييق )لليييش  سييي ف حيييي َّ، بطريقيييذ  يو فسييي   ي  ينيييع نقصيييا    للميييتانذ 
  هسال غرلفسذ( للقسم لخشن  ة   لة ول للسايل  فإ  لل سس ذ  بسع ضلى يهنا ه جريذ.

 العمق األدىن للتآكل بعد فرتة التعريض :2-4-4-37اجلدول 
  عمق التآكل األدىن 

 )ابألايم(   التعريضفرتة  )ابمليكرون( 

120  7  

240 14  

360  21  

480  28  
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  38القسم 
 إجراءات التصنيف وطرق االختبار 

   أل راض النقل 9 واد وسلع الر بة  واملعايري املتصلة

 مقدمة 38-1
 9سضيييت  مليييشل للقميييم إجيييرلءلمل للسصييي سف وطيييرق لالخسرييييا  ولخبييياين لخسصيييلذ ابخييي ل، وللميييلع لخصييي فذ   للر رييييذ ي 

  .اغرلا لل قل

 القابلة للتحلل ال ايت املداومة األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم 38-2

 الغرض 38-2-1
 لامسيي ة لخك نييذ هيي  نييرتلمل لاه نسيي م ة لسصيي سف يبييرا ملييشل للقمييم هيي  ،لسييل لالخسريييا لمل نظييام لاهييم لخسحيي  38-2-1-1

  للال حييذ للس ظستسييذ لل ت ذجسييذ(. وطريقييذ لالخسريييا   193ولحلكييم لريياأل  2071لاهييم لخسحيي ة  )لنظييراغييرلا لل قييل  9 للر ريييذ لخصيي فذ  
 ضلى للسحلنل للشليت لخ لوهذ. لامس ة لخك نذ ه  نرتلمل لاه نس مهصتتذ لسح ي  قابلسذ مسا، ه  

 النطاق 38-2-2
برييييف ي ريغييي ي  جتيير  ضليييى لخ س ييامل لة يييي ة لخق هييذ لل قيييل إجييرلءلمل للسصييي سف إذل نييا   رنسريهيييا ه ييت اًل بس 38-2-2-1

 . وي ريغي ي  جتر  إجرلءلمل للسص سف قريل  ق مي ه سج ج ي  لل قل.2071لاهم لخسح ة  لخا،ة

 إجراءات التصنيف 38-2-3
إذل نييا  للسحلييل للييش  بيي ي   ه طقييذ ه الييبسذ سس س يير   للكسلييذ  هييا ي ريغييي ي   طريييق طريقييذ لالخسريييا  لسح ييي  38-2-3-1

لخصي فذ لامس ة لخك نذ ه  نيرتلمل لاه نسي م إذل نانت لخا،ة ملي  ها . وحت ي 4-2-38بكاهلها. وطريقذ لالخسريا  لخ صى هبا  ر،   للفقرة 
 ال  يك   ضلى يساس نسس ذ لالخسريا . يم  اغرلا لل قل 9  للر ريذ 

-38. اغرلا لل قل  9لخص فذ   للر ريذ    لامس ة لخك نذ ه  نرتلمل لاه نس م‘ مجسع  3 ص  َر   جمت ضذ للسبريئذ ‘ 38-2-3-2
 .39ير، شرٌح لإلجرلءلمل للباهذ لراصذ بسص سف لامس ة لخك نذ ه  نرتلمل لاه نس م   للقمم  2-3-3
 

قابليررة األمسرردة احملتويررة علررى النرررتات للتحلررل الرر ايت املداومررة اختبررار احلرروض لتحديررد  :1-ثاالختبررار قررا 38-2-4
ر للحرارة  واملصدِّّ

 هق هذ 38-2-4-1
برَّف للمتا، للقابل للسحلل للشليت لخ لوهيذ أبني  مسيا، يريي ي للسحليل لخ اليبي فسي  ابالنس يا    نسلسي  بكاهلهيا. ي 

ملشل لالخسريا   ي لَّ  حتلل ه البي    و    للسحلل  جرلء لخسريا  لحل ا.وميك  حت ي  هسل مسا، ها  سسطلا نقل   للسبرنا هلشل لل  ع ه
 طريقذ ه  للمتا، ه ال ضذ   ح ا هرنا يفقساً. ويقاس ه   لنس ا  للسحلل بب  إزللذ هص   لحلرل ة لخ لِن ة ل .
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 لةهاز ولخ ل، 38-2-4-2
هيييم وطرفييي  لاضليييى  500   150   150( هييي  حييي ا يببيييا،ل لل لخلسيييذ 1-4-2-38يسكييي   لةهييياز )لل يييكل  38-2-4-2-1

هيم ومسيك  1,5يصي ي( طي ل اليلع  ق هبيا حني   ال هفس ح. ويصصي ع مليشل لحلي ا هي  شيريكذ ذلمل فسحيامل هرببيذ )يفضيل ي   كي   هي  في الذ
ي ريغيي واليع لحلي ا ضليى حاهيل هيم. و  2هيم ومسكهيا  15هم و ر كيز ضليى إطيا  هصي  ع  هيثاًل  هي  قضيريا  ف الذييذ ضراليها  1,0يسالنها 

ه اسا. ولامس ة لل  يس زع ح م جصَمْستاهتا ضلى حن   بل نتسذ نرينة ه ها  مقط ه  خالل للثق ب ي ريغي ي  ختسيع   حي ا هصي  ع 
  ح ا هريط  ب ريكذ ذلمل فسحامل يصغر. وض   ب ء لالخسريا   ي ريغيي  ي فن قي   نياف  - نري يل  - يو ه  شريكذ ذلمل فسحامل يصغر 

   لحلرل ة بص  ة همسترة ا ا، جريهذ حتلل ه سظم.ه
 ي صى بطريقسني ب يلسني للسميفني   ا: 38-2-4-2-2

يصي ي ،لخيل  ال ولمل(   صي  وق هي  في الذ 250.   الع وح ة  ميفني نهراب يي )للقي  ة للسميفني ابلكهرابء 
هييم. وي ريغييي  3هييم ومسييك ج  لنيي   10   145   145(. ويببييا، للصيي  وق للفيي الذ  ملييي 2-4-2-38لحليي ا  ض يي  يحيي  طرفسيي  )لل ييكل 

هييم(. وميكيي  محايييذ جانييا للصيي  وق لخبييرا  5يالهيي  للمييتا، حبيياجز حييرل   )صييفسحذ ضازلييذ مسكهييا  ال محايييذ جانييا للصيي  وق للييش 
 بصفسحذ ه  للف الذ غن للقابل للص ي. يو للحرل ة برقاقذ ه  لال ه س م
هم( ،لخل لحل ا  ض ي  يحي  طرفسي   حبسيت  3هم و 1  الع صفسحذ ف الذيذ )يرتلوح مسكها بني  .ه لق  للغاز 

و مييف  للصيفسحذ مب قي ي  هثريسيني   حاهيل لحلي ا وقيا، ي  ضليى (. 1-4-2-38 ك   هالصقذ لل ريكذ لخصي  ضذ هي  للميلك )لل يكل 
 س  ي  بل   حرل ة يمحر ،لن .800ºس و400ºإبقاء ، جذ حرل ة للصفسحذ بني 

للحسل لذ ،و  لنسقال لحليرل ة  ضليى طي ل لةانيا لريا جي للحي ا  يصرنيا حياجز حيرل    ضرييا ة ضي  صيفسحذ  38-2-4-2-3
 سم  قريرياً ه  طرف لحل ا للش   ر  للسميفني ض  ل. 5هم(  ضلى بب   2ف الذيذ )مسكها 

يصي ي. ومليشل لاهير لي  ي سيذ خاصيذ إذل نيا  لحلي ا  ال ميك  إطاليذ ضتير لةهياز بصي ع مجسيع يجزل ي  هي  في الذ 38-2-4-2-4
 هص  ضاً ه  شريكذ سلكسذ.

و م سل لل قت للش  حي ث ض  ل ل  فاع ميك  قساس لالنس ا  ابسسيف لم هز،وجامل حرل يذ ه ال ضذ   لخا،ة  38-2-4-2-5
 هفاجئ   ، جذ لحلرل ة ض   وص ل جريهذ للسفاضل إىل لخز،وجذ لحلرل يذ.

 إجرلء لالخسريا  38-2-4-3
  ه طقيذ هفس حيذ ميكي  لألئيرة ي   يو يصرنا لةهاز حتت غطياء ل يفط لائيرة ازلليذ غيازلمل للسحليل للمياهذ  38-2-4-3-1

ع يني  ليس  مل ياك خطير حي وث لنف يا  ض ي  إجيرلء لالخسرييا   فإني  هي  لخفضيل واليع حياجز ولق  هي  بالسيسسك  س ست فسها بميه لذ. وهي 
 شفاف ه اسا هثاًل  بني هرلقا لالخسريا  ولةهاز.

مب لقي   يو ميصأل لحل ا ابلمتا،  ابل كل لخب  لل قل  و صري ي ضتلسذ للسحلل ض   يح  طر  لحل ا إهيا نهراب سياً  38-2-4-3-2
مل  هريني يضالل. ويمستر للسمييفني إىل ي  يالحي" ي  للميتا، قي  بي ي   للسحليل ابلفبيل وي  جريهيذ للسحليل قي  لنس يرمل )خميافذ  نتا  زللغا

سيم  قريريياً(  وإذل نانيت لخ س يامل ذلمل لسيسقرل  ) رييامل( حيرل   ضيايل لل  جيذ  قي  يسبيني ه لصيلذ للسمييفني سياضسني.  5سم و 3 رتلوح بني 
 هساًل للشواب   وجا للسميفني برفق  ي  بلها البسف.وإذل يب مل لامس ة 

،قسقيييذ  قريريييياً هييي  للس قيييف ضييي  للسمييييفني  يصميي ل ه اليييع جريهيييذ للسحليييل. وميكييي  حت يييي  مليييشل لخ اليييع  20ببيي   38-2-4-3-3
رل ة للي   ريس هيا يزولر مبقا نذ ، جيامل لحلي  يو مبالحظذ لخسالف للل    ه  للري  هثاًل )للمتا، غن لخسحلل(  إىل لابسل )للمتا، لخسحلل(.

هي  قيرلءلمل لخز،وجيامل  يو هس او ة ه  لخز،وجامل لحلرل يذ لل  حتسط مب طقذ للسحلل. وميك  حت ي  هب ل لالنس ا  ابخرلقريذ و م سل لل قت
 ها.إذل نا  حي ث لنس ا    لخا،ة بكاهل ها يو يك  مل اك لنس ا  بب  وقف للسميفني مل إذل ها لحلرل يذ. وي ريغي  م سل

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج 38-2-4-4
 إذل لنس ر للسحلل   لخا،ة بكاهلها  يبسع ي  للمتا، قابل للسحلل للشليت لخ لوهذ. 38-2-4-4-1
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 لخ لوهذ.ي ط   ضلى خطر للسحلل للشليت  ال ي س ر للسحلل   لخا،ة بكاهلها  يبسع ي  للمتا، مل إذل 38-2-4-4-2
 يهثلذ لل سا ج 38-2-4-5
ض   حت ي  ق  ة للميتا، ضليى  ها يصمرتش  ب ما لل سرتوجني وللف سف   وللري اتسس م لخ ج ،ة   مسا، يال ي ريغي الحظة:م

 للسحلنل للشليت لخ لوهذ ا  ملشل يبست  ضلى ين لع لخ ل، للكستسا سذ لخ ج ،ة.
 املادة مسافة االنتشار )سم( النتيجة

22-11-17مسا، هرنا ه  لل رتوجني وللف سف   وللري اتسس م  50 +
 )ي(

 )ي(8-11-15مسا، هرنا ه  لل رتوجني وللف سف   وللري اتسس م  10 -

14-14-14مسا، هرنا ه  لل رتوجني وللف سف   وللري اتسس م  10 -
 )ي(

14-14-21مسا، هرنا ه  لل رتوجني وللف سف   وللري اتسس م  10 -
 )ي(

18-12-12مسا، هرنا ه  لل رتوجني وللف سف   وللري اتسس م  50 +
 )ب(

 حيس   ضلى نل  ي . )ي(
   لخا ذ. 1حيس   ضلى هقا،ير الئسلذ ه  للك ابلت ولل حاس  ولك  نمريذ للكل  ي   قل ض   )ب(
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 : حوض شبكي مع موقدين مثبتني يف دعامة 1-4-2-38الشكل 

 

هييم ومسكهييا  150صييفسحذ ف الذيييذ هرببييذ )طيي ل الييلبها  )يلف(
 هم( 3هم و 1يرتلوح بني 

 هثالً(ب م    ه ق ل غاز )ه  ن ع  سكل  يو )ابء(

هييم  15حاهييل )هصيي  ع هييثالً هيي  قضييريا  هيي  للفيي الذ ضرالييها  )،لل( هم( 2حاجز ولق ه  لحلرل ة )مسك  )جسم(
 هم( 2ومسكها 

   هم( 500   150   150ح ا شريكي )يببا،ل  )ملاء(
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 وات(  250: جهاز التس ني الكهرابئي )القدرة 2-4-2-38الشكل 

 

للفيييي الذ غيييين للقابييييل للصيييي ي  صييييفسحذ هيييي  لال ه سيييي م يو )يلف(
 هم( 3)مسكها 

 هم( 5صفسحذ ضازلذ )مسكها  )ابء(

للفيييي الذ غيييين للقابييييل للصيييي ي  صييييفسحذ هيييي  لال ه سيييي م يو )جسم(
 هم( 3)مسكها 

 ه الع جهاز للسميفني   لحل ا )،لل(
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 بطارايت فلز الليثيوم وأيوانت الليثيوم 38-3
 الغرض 38-3-1

يبرا ملشل للقمم لاجرلءلمل لل  يسبني ل رياضها لسص سف خالاي وبطا ايمل فليز لللسثسي م وخيالاي وبطيا ايمل ييي انمل   
هييييي  للال حيييييذ للس ظستسيييييذ    3-3ولاحكيييييام لراصيييييذ لخ طريقيييييذ هييييي  للفصيييييل    3481و   3480و   3091و   3090لللسثسييييي م )لنظييييير ي قيييييام لاهيييييم لخسحييييي ة  

 لل ت ذجسذ(. 

 النطاق 38-3-2
. وختضييع مجسييع ينيي لع للريطييا ايمل 8-ولالخسريييا   لء 6-إىل  لء 1-ضييع مجسييع ينيي لع لرييالاي لالخسريييا لمل هيي   لءخت 38-3-2-1

. وختضيع مجسيع يني لع 7-و لء 5-إىل  لء 1-غن للقابلذ اضا،ة لل ح   مبا فسها  لك لخك نذ ه  خالاي سيريق لخسريا مليا  لالخسرييا لمل هي   لء
. 7-ولالخسريييا   لء 5-إىل  لء 1-لل ييح   مبييا فسهييا  لييك لخك نييذ هيي  خييالاي سييريق لخسريا ملييا  لالخسريييا لمل هيي   لءللريطييا ايمل للقابلييذ اضييا،ة 

. وختسيع لرلسيذ غين 7-واباالافذ إىل ذلك  ختضع للريطا ايمل لاحا،يذ لرلسذ للقابلذ لل ح  لخيزو،ة حبتاييذ هي  لل يح  للزل ي  لالخسرييا   لء
فقيط. وختسيع لرلسيذ للي    قيل ه فصيلًذ ضي  للريطا ييذ  8-و لء 6-للي    يكل جيزءلً ه هيا مب جيا لالخسرييا ي   لءلخ ق لذ ه فصلًذ ض  للريطا ييذ 
. يها للريطا يذ يو لرلسذ لل    كل جزءلً ال يس زي ه  هب لمل و ستثل وظسفسها   8-ولالخسريا   لء  6-إىل  لء  1-مب جا لالخسريا لمل ه   لء

  وللي  ال  ص قيل إال ومليي هرننرييذ   لخبي لمل فيستك  ي  ختضيع لالخسرييا لمل لل لجيا  طريسقهيا ض ي ها  كي     فن هص   طاقذ لسليك لخبي لمل
 هرننريذ   لخب لمل.

جتيييير  ضلييييى خييييالاي وبطييييا ايمل فلييييز لللسثسيييي م ويييييي انمل لللسثسيييي م لخسريييييا لمل ضلييييى لل حيييي  لخطليييي ب   لحلكتييييني  38-3-2-2
للريطا ايمل  يو للريطا ايمل. ولرالاي يو لس ظستسذ لل ت ذجسذ قريل نقل ن ع هبني ه  لرالايه  للال حذ ل  3-3ه  للفصل    230و  188 لراصني

 لل  ختسلف ض  ن ع جر  لخسريا ل:
ل ليييي ل  يو للقطييييا لخ جييييا يو   حالييييذ لرييييالاي لاولسييييذ وللريطييييا ايمل   غيييين نسلييييذ للقطييييا للمييييالا )ي(

 كسلذ  يينهتا ينع؛   لخا ذ ه  لل 20 يو غ 0,1للكهراب ي ب مريذ  زي  ضلى 
ساضذ ب مريذ  -يو   حالذ لرالاي وللريطا ايمل للقابلذ اضا،ة لل ح    غن   للطاقذ لالمسسذ   لل لمل   )ب(

   لخا ذ؛  20زاي،ة   للف لط لالمسي أبنثر ه   يو   لخا ذ 20 زي  ضلى 
 يو  غسن ق  ي،،  إىل ف ل ي  ه  لالخسريا لمل  )ر(

 ن ضاً ج ي لً وجتر  ضلسها لالخسريا لمل لخطل بذ. بسع  
ميك  ي  يسضت  ن ع للسغسن للش  ميك  لضسريا ل خمسلفاً ض  لل  ع لخيفسع حبست يك   ه  ل ستل ي  يي،،  إىل  الحظة:م

 يقسصر ضلى ذلك: ال يلي  ولك   ها ف ل ا  ه  نسا ج لالخسريا لمل 
 لالكرتولست؛ يو للفاصل يو للكا  ، يو  غسن   ها،ة لان ، )ي(

 فسها لاجهزة وللعجمسامل؛ مبا و غسن   وسا ل لحلتايذ  )ب(
 للريطا ايمل  هثل صتام للس فس ؛ يو و غسن    صتسم للمالهذ   لرالاي )ر(
 و غسن   ض ، لرالاي لخك نذ للريطا يذ؛ )،(
 و غسن   طريقذ   صسل لرالاي لخك نذ للريطا يذ. )مل(
   غسين gnيسبي    ال و ميا ع ذ و  4-حالذ للريطا ايمل للي  يسبيني لخسريا مليا مب جيا لالخسرييا   لءو   )و(

 وي،،  إىل ف ل.  4-  للكسلذ ميك  ي  ي، ر سلرياً ضلى نسس ذ لالخسريا   لء
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لرطي لمل ينثير هي  لشيرتلطامل لالخسرييا    سيفيش  يو للريطا ايمل ولح لً  يو و  حالذ ض م لسسسفاء ن ع ه  لرالاي 
 للريطا يذ ه  ج ي . يو يوج  للقص   لل  ي،نمل إىل ف ل للس ربذ وذلك قريل لخسريا  لرلسذ يو للالزهذ لسال  وج 

 اغرلا للسص سف   مسيف م للسبا يف للسالسذ: 38-3-2-3
 طا يذ.جمت ع ل س   ه  لللسثس م ابلغرلم   لرالاي لل   سك   ه ها للريل س   لامجايل ه  لللسثس م: 

ينثر ه صلسا  إلكرتونساً فستا بس هتا وهزو،ات  ب سا ل الرو يذ لالسسيف لم  هثل للغالف ويطيرلف للس صيسل  يو بطا يسا  يو خلسسا بطا يذ: 
 batteryلل ح لمل لل   متى ضا،ة "جمت ضذ بطا ايمل" )وللبالهامل ووسا ل لحلتايذ. واغرلا للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ وملشل لل لسل  

packs) يو ( "وحييي لمل  رنسريسيييذ"modules) يو ( "جتتسبيييامل بطيييا ايمل"battery assemblies   وللييي   كييي   وظسفسهيييا للر سميييسذ  ييي فن هصييي )
 لنظر  بريف "لرلسذ" و"للريطا يذ يحا،يذ لرلسذ".للطاقذ خب لمل يخر   باهَل ابضسريا ملا  بطا ايمل. 

  ريذ يقل ل  فاضها لل اهل ض  قطرملا.بطا يذ صغنة ،ل يو خلسذبطا يذ للز ن:  يو خلسذ
وح ة نهرنستسا سذ وحس ة هغلَّفذ )وهلا قطا نهراب ي )للكيرتو،( إ يايب وآخير سيليب( وي جي  فيرق في لط بيني طرفسهيا وقي  حتسي   ضليى خلسذ: 

 لنظر  بريف "للريطا يذ" و"للريطا يذ يحا،يذ لرلسذ". وسا ل للحتايذ.
  بسع لرلسذ للب صر بطا يذ يحا،يذ لرلسذ. وال بطا يذ.خلسذ ه ال ضذ   لرلسذ للب صر: 

 بطا يذ قابلذ اضا،ة لل ح . يو سلملذ هسساببذ ولح ة ه  لل ح  للكاهل مث للسفري  للكاهل رلسذ،و ة: 
  ب  لفظذ  فكك  زق غالف خلسذ يو بطا يذ يمفر ض  قشف هك انمل صلريذ. فكك: 
قري ل   ي  ياء لخسرييا  بطا ييذ يو خلسيذ ض صير. و يا ي   كي   طاقيذ لخكي انمل قشف لخك انمل لل لخلسذ يهر ه مالحظة:

 لخقشوفذ حم و،ة  وميك  قساسها ناآليت:
 7يو  6هييم   شييريكذ نثافسهييا  0,25ال ختييرتق شييريكذ هيي  للمييلك )سييلك يل ه سيي م هليي َّ  حييرل ايً قطييرل  )ي(

 سم ه  لرلسذ؛ يو 25يسالك   للم سسترت( ه ال ضذ ضلى بب  
 ميك  قساس للطاقذ اب رياع طريقذ يصثريَت يهنا هطابقذ لسلك لل ل ، شرحها   للفقرة للفرضسذ )ي( يضالل. ()ب

  مرنب ه ها. يو بطا يذ ض   ح وث   فس  فسها يو للغاز للش   رر ه  خلسذ يو للما للخا،ة لخسمربذ: 
 للريطا يذ ه الع لالخسريا .  يو لللها لخ ريبت ه  لرلسذ لحلريق:

 يول ،و ة  بقا لسسكتال مجسع ضتلسامل للسص سع.لل و ة لاوىل: 
 بطا يذ قابلذ اضا،ة لل ح  شصح ت نهراب ساً حىت  صل إىل طاقسها لخق َّ ة حما للسصتسم. يو خلسذه ح نذ ابلكاهل: 

 إهنا:  ب  هفرغذ ابلكاهل
بطا يذ قابلذ اضا،ة لل يح  فرنِغيت نهراب سياً إىل  يو ؛ يو خلسذ  لخا ذ 100ب مريذ ازللذ طاقسها لخق َّ ة بطا يذ فيصرنِغت نهراب ساً  يو خلسذ يونلسذ

 للف لت لاخن ل  َّ، ه  ِقريل لخَص ِنع.
 ن .  12بطا يذ ه  يي انمل لللسثس م بكسلذ إمجالسذ  زي  ضلى  يو بطا يذ ه  فلز لللسثس م :بطا يذ نرينة
  غرلم. 500 خلسذ  ريل  نسلسها لامجالسذ ينثر ه  :خلسذ نرينة

 وسيييا ل لخ اوليييذ  يو فقييي  هيييا،ة )ابسيييسث اء غيييالف للريطا ييييذ  يو للريطا ييييذ  يو هيييا،ة يخييير  هييي  لرلسيييذ يو لريييرور لخر يييي الكرتولسيييت : ميييرب
 . 1-3-38للريطا يذ حبست يس اوز فاق  للكسلذ للقسم لل ل ،ة   لة ول  يو بطاقامل لل سم( ه  لرلسذ يو
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حالذ لرلسذ يبي  نسليذ لللسثسي م   للقطيا لخ جيا رلسيذ فليز  و  ي طريق ضلى خالاي وبطا ايمل فلز لللسثس م وسريسكذ لللسثس م  :حمس   لللسثس م
ا  كي   لرلسييذ   حاليذ للسفريي  و قيياس   لرلسيذ للقابليذ اضييا،ة لل يح    حالييذ سيريسكذ لللسثسيي م  ويقياس   لرلسيذ لاوَّلسييذ ض ي ه يو لللسثسي م

 لل ح  للكاهل. وحمس   للريطا يذ ه  لللسثس م يماو  جمت ع غرلهامل ل س   ه  لللسثس م   لرالاي لخك ِننذ للريطا يذ. 
ا،ة لل ح  يك   للقطرييا  للكهراب سيا  لا يايب وللميليب فسهيا هيصرنريني بطا يذ نهرنستسا سذ قابلذ اض يو خلسذ :بطا يذ يي انمل لللسثس م يو خلسذ

شيري  ذ     شيريسكذ هيا،ة للقطيا للكهراب يي( وصيص َبت بي و  لسثسي م هبي ين   ي  هي   يو هصقحتني )ي ج  لللسثس م لخقحم   شيكل ييي ين
ليي   ميسيف م فسهيا نستسياء يييي انمل لللسثسي م  ضليى لل حي  لخ صيي ف بطا يييذ لللسثسي م لخستيا رة )بي لستر( ل يو للقطرييني للكهيراب سني. وختضيع خلسيذ

 بطا يذ يي انمل لسثس م.  يو مل ا  للق لض  للس ظستسذ ابضسريا ملا خلسذ
 ي،انل.1-3-38نقصا    للكسلذ يس اوز لا قام لل ل ،ة   لة ول فاق  للكسلذ: 

 : حدود فاقد الكتلة 1-3-38اجلدول 

 البطارية أو الكتلة ك لل لية حدود فاقد الكتلة

 ك > غرلم ولح  0,5٪

 غرلم 75 ≥ك  ≥غرلم ولح   0,2٪

 غرلم 75 < ك 0,1٪

 بغسذ قساس نتسذ للكسلذ لخفق ،ة  يطريق لاجرلء للسايل: الحظة:م

    فاق  للكسلذ )٪( 
 (2ك - 1)ك

x 100 
 1ك

 1-3-38 س يياوز للكسلييذ لخفقيي ،ة لا قييام لليي ل ،ة   لةيي ول  ال مليي  للكسلييذ ببيي  لالخسريييا . وض يي ها 2مليي  للكسلييذ قريييل لالخسريييا  وك 1حسييت ك
 يبسع ين  "مل حي ث فاق    للكسلذ".

حتي ، حتيت ظيروف حمي ،ة  سياضذ  للي  -للريطا ييذ  هبيعلً ض هيا ابلي لمل  يو ومليي قستيذ طاقيذ لرلسيذسياضذ:  - قي ير للي لمل  يو للطاقذ لالمسسيذ
  ساضذ. - ويصرح ض ها لخص ع. وحتما للطاقذ لالمسسذ بضرب للف لطسذ لالمسسذ ابلمبذ لخق  ة هبعلً ض ها ب ح لمل لاهرين

 بطا يذ. يو حت ي  خلسذ يو لخمسيف م    بسني للف لطللقستذ للسقريريسذ  للف لطسذ لالمسسذ:
 خا جي.   فق  سا  ض مبطا يذ   حالذ  يو فلطسذ ضع قطيب خلسذلل ف لطسذ لل ل رة لخفس حذ:

 يبا، شح ها نهراب ساً. يو بطا يذ لسمت هصتتذ حبست   ح  يو : خلسذبطا يذ يونلسذ يو خلسذ
 ع. بطا يذ طرفاملا شكال  همسطسال  هس اهبا  وهسماواي  وهس لزاي   وج لنريها هس لزيذ لاالال يو : خلسذبطا يذ ه    يذ يو خلسذ

جتبيل للسسيا  يسي فق   لجتيال ولحي   يو : وسيا ل هثيل للصيهنلمل وللصيتاهامل للث ا سيذ وحمي ،لمل للسسيا  للي   قطيع  ي فق للسسيا  وسا ل لحلتايذ
 حت ن ه    فق للسسا    ،ل رة نهراب سذ. يو فقط 

ض ي  قساسيها بسبريضيها حلتيل و، جيذ حيرل ة ونقطيذ في لط  سياضذ   -لخليي يهريين  يو سياضذ - بطا ييذ  اباهريين يو : طاقذ خلسيذللطاقذ لخق َّ ة
 حي ،ملا لخ ِسج.

   فر هباين للل  ذ للكهراب سذ للسق سذ لل ولسذ للسالسذ   جسهامل وه ه سذ لسح ي  للطاقذ لخق َّ ة: الحظة:م
 (: خالاي وبطا ايمل اثن يذ حتس   ضلى إلكرتولست قل  12-2003)للطريبذ لاوىل    IEC 61960لخبسا    (1)

 خالاي وبطا ايمل اثن يذ ه  لللسثس م للسطريسقامل ل ت لذ؛ -إلكرتولست آخر غن محضي  يو
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 (: خالاي وبطا ايمل اثن يذ حتس   ضلى إلكرتولست قل  10-2002)للطريبذ لاوىل    IEC 62133لخبسا    (2)
رتلطامل للميييالهذ لليفييالاي للثان يييذ ل كتييذ لاغييالق ول ت ليييذ  لشيي  -إلكرتولسييت آخيير غيين محضييي  يو

 وللريطا ايمل لخص  ضذ ه ها  لالسسيف لم   للسطريسقامل ل ت لذ؛
(: خالاي اثن يذ ه  يي انمل لللسثس م لسمسن لل اح امل 01-2011)للطريبذ لاوىل    IEC 62660-1لخبسا    (3)

  ء.: لخسريا  لا،ل1لةزء  -للعيذ للكهراب سذ 
 بطا يذ هصتتذ لسبا، شح ها نهراب ساً. يو : خلسذبطا يذ قابلذ اضا،ة لل ح  يو خلسذ
  مرب ولس  قشف ه ل، صلريذ.  يو خا جي يمفر ض  ن ف يو بطا يذ ان ج ض  سريا ،لخلي يو : ضطل هسكانسكي   غالف خلسذ زق

 بطا يذ ذلمل هما  مبقاوهذ صفريذ  قريرياً لس فق للسسا . يو رلسذ:   صسلذ هرياشرة بني للطرف لخ جا وللطرف للمالا ،ل ة قصر
بطا يييذ يخيير  هصييتتذ لسيي فن للطاقييذ  هثييل وسييا ل  يو خلسييذ هييزو،ة خا جسيياً ب سييا ل الييرو يذ لالسييسيف لم   لخبيي لمل بطا يييذ يحا،يييذ لرلسييذ:

 لحلتايذ. لنظر  بريفي لرلسذ وللريطا يذ.
اغييرلا  ضريييا ة ضيي  "خلسييذ" و ييا لخسريا ملييا مب جييا لشييرتلطامل لخسريييا  "لرييالاي"للريطا يييذ يحا،يييذ لرلسييذ ملييي  الحظة:م

 للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ وملشل لل لسل.
 ن . 12  زي  ضلى ال بطا يذ ه  يي انمل لللسثس م بكسلذ إمجالسذ يو : بطا يذ ه  فلز لللسثس مبطا يذ صغنة
 غ. 500 س اوز نسلسها لامجالسذ  ال : خلسذخلسذ صغنة

 للريطا ايمل.  يو : نظام نهراب ي نستسا ي و صتسم فسزاي ي هبس ا  لليفالايلل  ع
 جز ساً.  يو  فرَّغ نلساً  مل بطا يذ يولسذ يو : خلسذخلسذ غن هفرَّغذ

 للسفكك. يو بطا يذ بطريقذ  ست ى ويغرلا  صتستها خ ع للستزق يو :   فس  للضغط لل لخلي للزل   ه  خلسذللس فس 
   للف لط لامسي.خب َّل ابل لمل/ساضذ ق ير ل

  بطا يذ مب جيا مليشل للقميم للفرضيي  يكي   ضي ، وحاليذ لريالاي وللريطيا ايمل للي  ختسيع يو ض  ها  سع ن ع خلسذ 38-3-3
 يلي ابلكتسذ لخ الحذ: نتا

يلي ابلكتسامل  ها    سع5-إىل  لء 1-ض   لخسريا  خالاي وبطا ايمل يولسذ   إطا  لالخسريا لمل ه   لء )ي(
 لخ الحذ:

 غن هفرغذ؛  حالذ ض ر خالاي  ‘1‘
 هفرنغذ ابلكاهل؛  حالذ وض ر خالاي  ‘2‘
 غن هفرغذ؛   حالذوي بع بطا ايمل صغنة  ‘3‘
 هفرنغذ ابلكاهل؛   حالذوي بع بطا ايمل صغنة  ‘4‘
 غن هفرنغذ؛   حالذوي بع بطا ايمل نرينة  ‘5‘
 هفرنغذ ابلكاهل. حالذ  وي بع بطا ايمل نرينة  ‘6‘

    سييع5-إىل  لء 1-ض ي  لخسرييا  خيالاي وبطييا ايمل قابليذ اضيا،ة لل يح    إطييا  لالخسرييا لمل هي   لء )ب(
 ابلكتسامل لخ الحذ:  يلي ها
 ه ح نذ ابلكاهل؛   حالذ خالاي   لل و ة لاوىل  ومليمخ   ‘1‘
 ،و ة   سهي حبالذ ه ح نذ ابلكاهل؛ 25ومخ  خالاي بب   ‘2‘
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 ؛   لل و ة لاوىل  وملي   حالذ ه ح نذ ابلكاهلوي بع بطا ايمل صغنة  ‘3‘
 ؛،و ة   سهي حبالذ ه ح نذ ابلكاهل 25وي بع بطا ايمل صغنة بب   ‘4‘
 ؛وبطا يسا  نرينات    لل و ة لاوىل  وملي   حالذ ه ح نذ ابلكاهل ‘5‘
 .،و ة   سهي حبالذ ه ح نذ ابلكاهل 25وبطا يسا  نرينات  بب   ‘6’

 يلي ابلكتسامل لخ الحذ: ها    سع6ض   لخسريا  لرالاي لاولسذ وللقابلذ اضا،ة لل ح    لالخسريا   )ر(
 هفرغذ ابلكاهل؛   حالذ غن هفرغذ ومخ  خالاي   حالذ لليفالاي لاولسذ  مخ  خالاي ‘1‘
  حاليذ غن هفرغذ ومخي  خيالاي    حالذ ك ِننذ للريطا ايمل لاولسذ  مخ  خالايولليفالاي لخ ‘2‘

 هفرغذ ابلكاهل؛
٪ ه  للطاقذ لخق ن ة 50ولليفالاي للقابلذ اضا،ة لل ح   مخ  خالاي   لل و ة لاوىل ب مريذ  ‘3‘

  لخا يييذ هييي  للطاقيييذ لخقييي ن ة  50،و ة   سهيييي ب ميييريذ  25ومخييي  خيييالاي ببييي   حميييا للسصيييتسم
 حما للسصتسم؛

ولليفيييالاي لخك ِننيييذ للريطيييا ايمل للقابليييذ اضيييا،ة لل يييح   مخييي  خيييالاي   للييي و ة لاوىل ب ميييريذ  ‘4‘
   50،و ة   سهيييي ب ميييريذ  25ومخييي  خيييالاي ببييي   ٪ هييي  للطاقيييذ لخقييي ن ة حميييا للسصيييتسم50

 .لخا ذ ه  للطاقذ لخق ن ة حما للسصتسم
للريطييا ايمل يحا،يييذ لرلسييذ للقابلييذ اضييا،ة لل ييح    يو سريييا  للريطييا ايمل للقابلييذ اضييا،ة لل ييح ض يي  لخ )،(

 يلي ابلكتسامل لخ الحذ: ها    سع7-لالخسريا   لء
ه يييييح نذ    حاليييييذ وملييييي  ي بييييع بطيييييا ايمل صييييغنة قابليييييذ اضيييييا،ة لل ييييح    للييييي و ة لاوىل ‘1‘

 ابلكاهل؛
‘3‘،و ة   سهي حبالذ ه ح نذ ابلكاهيل؛ 25بب  ة لل ح  وي بع بطا ايمل صغنة قابلذ اضا، ‘2‘

 و ا   حالذ ه ح نذ ابلكاهل؛  وبطا يسا  نرينات    لل و ة لاوىل 
 ريحالذ ه ح نذ ابلكاهل.،و ة   سهس 25وبطا يسا  نرينات  بب   ‘4‘

لخييزون،ة حبتايييذ هيي  لل ييح  للزل يي  للريطييا ايمل يحا،يييذ لرلسييذ غيين  يو ال ختضييع ل ييرط ملييشل لالخسريييا  للريطييا ايمل 
   هب لمل  سسح ملشل لحلتايذ. يو ولخصتنتذ لالسسيف لم فقط   لرالاي لخك نذ لريطا يذ يخر 

ض   لخسريا  لرالاي لاولسذ ولرالاي للقابلذ اضا،ة لل ح  ولرالاي لخك نذ لريطا ايمل يخر    لالخسريا   )مل(
 حذ:يلي ابلكتسامل لخ الن  ها    سع8- لء
   حالذ هفرغذ ابلكاهل؛ض ر خالاي يولسذ  ‘1‘
   حالذ هفرغذ ابلكاهل؛وض ر خالاي هك نذ  ‘2‘
 هفرغذ ابلكاهل؛   حالذ وملي  وض ر خالاي قابلذ اضا،ة لل ح    لل و ة لاوىل ‘3‘
هفرغيذ   حاليذ ومليي   وض ر خالاي هك نذ لريطيا ايمل قابليذ اضيا،ة لل يح    للي و ة لاوىل ‘4‘

 ابلكاهل؛
‘6‘ ،و ة   سهييييييي حباليييييذ هفرغييييييذ ابلكاهييييييل؛ 25وض ييييير خييييييالاي قابليييييذ اضييييييا،ة لل ييييييح  ببييييي   ‘5‘

هفرغييييذ حبالييييذ ،و ة   سهيييي  25وض ييير خييييالاي هك نيييذ لريطييييا ايمل قابليييذ اضييييا،ة لل يييح  ببيييي   
 ابلكاهل.
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ض يي ها  -فسهييا إمجييايل حمسيي   لللسثسيي م   مجسييع لاقطيياب لخ جريييذ ال يزييي  ض ي  لخسريييا  جتتسبييذ بطييا ايمل  )و(
ساضذ /ملول 6 200يزي  فسها هب ل لل لمل/ساضذ ضلى  ال يو غ  500ضلى  - ك   ه ح نذ ابلكاهل

جمتبذ ه  بطا ايمل لجسازمل مجسع لالخسريا لمل لخ طريقذ  ختسع  ك     حالذ بطا يذ يي انمل لللسثس م  و 
  ونيييشلك لالخسرييييا  5و 4و 3-ه يييح نذ ابلكاهيييل   نطييياق لالخسرييييا لمل  لء جتتسبيييذ بطيييا ايمل ولحييي ة

   حالذ للريطا ايمل للقابلذ اضا،ة لل ح . 7- لء
 يزييي  ض ي ها  كي   للريطييا ايمل للي  لجسييازمل مجسيع لالخسريييا لمل لخ طريقيذ هسصييلذ نهراب سياً لس ييكِنل بطا ييذ )ز(

 غرلم 500ضلى  -ض  ها  ك   ه ح نذ ابلكاهل-فسها إمجايل حمس   لللسثس م   نل لاقطاب لخ جريذ 
ولمل/سييياضذ   حاليييذ بطيييا ايمل ييييي انمل لللسثسييي م  فيييإ   6 200يزيييي  فسهيييا هبييي ل لل لمل/سييياضذ ضييي   يو

 يلي: ها حتسار إىل لخسريا  إذل نانت ه  ن ع قا،  ضلى ه ع ال جتتسبذ للريطا ايمل
 لل ح ؛فرط  ‘1‘
 و،ل لمل للقصر؛ ‘2‘
 طا ايمل.ريللللسفري  بني وفرط  ‘3‘

   لة ول للسايل: 3-3-38و 1-2-3-38ير، ه جز احكام للفقر ني  38-3-3-1
 : موجز االختبارات املطلوبة لل الاي والبطارايت األولية 2-3-38اجلدول 

 اخلالاي والبطارايت األولية

 )ج( اجملموع  8- لء 7- لء 6- لء 5- لء 4- لء 3- لء 2- لء 1- لء  

  ص قل ه فصلذً لرالاي لل  ال 
 20   5      غن هفرغذ  

 10  5      هفرغذ ابلكاهل

 لرالاي
 40   5 10 غن هفرغذ  

 10  5 10 هفرغذ ابلكاهل

 )ي(للريطا ايمل يحا،يذ لرلسذ 
 40   5 10 غن هفرغذ  

 10  5 10 هفرغذ ابلكاهل

 للريطا ايمل للصغنة 
 8    4 غن هفرغذ  

    4 هفرغذ ابلكاهل

 8    4 غن هفرغذ   للريطا ايمل للكرينة 
    4 هفرغذ ابلكاهل

سيييعة   للريطييا ايمل لجملتبيييذ هييي  بطيييا ايمل خمص
   غن هفرغذ  غ. ه  لللسثس م  500 ≥ 

1 
   

1 

سيييعة  بطيييا ايمل جمتبيييذ هييي  بطيييا ايمل خمص
        ه  لللسثس م  )ب(غ.  500< 

 صفر

لرلسذ لل  حتس   ضلى خلسذ خمسعة  إال إذل  ريني ي   غسنلً    صتسم لرلسذ ميك  ي  يفضي إىل ض م ال ختضع لالخسريا  للريطا ايمل يحا،يذ  )ي(
 جتاوز يح  لالخسريا لمل.

 إذل  ريني ي  جتتسبذ للريطا ايمل ملي ه  ن ع مي ع ها يلي: )ب(
 فرط لل ح ؛ '1' 
 و،ل لمل للقصر؛  '2' 
 وفرط للسفري  بني للريطا ايمل. '3' 
 يصقص  ابجملت ع ض ، لالخسريا لمل لخطل بذ  ال ض ، لرالاي يو للريطا ايمل لخيفسعة. )ر(
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 : جدول موجز لالختبارات املطلوبة ابلنسبة إىل اخلالاي والبطارايت القابلة إلعادة الشحن 3-3-38اجلدول 
 اخلالاي والبطارايت القابلة إلعادة الشحن

 )د( اجملموع  8- لء )ي(7- لء 6- لء 5- لء 4- لء 3- لء 2- لء 1- لء    

لرييييييالاي لليييييي  ال  ص قييييييل ه فصييييييلًذ ضيييييي   
 بطا يذ 

لل و ة لاوىل  ه ح نذ 
   لخا ذ 50ب مريذ 

     
5   

30 
  ه ح نذ ب مريذ 25لل و ة 

   لخا ذ 50
     5   

لل و ة لاوىل  هفرغذ 
 ابلكاهل

       
10 

   هفرغذ ابلكاهل25لل و ة 
       

10 

 لرالاي

لل و ة لاوىل  ه ح نذ  
 ابلكاهل 

5    

40 

  ه ح نذ 25لل و ة 
 ابلكاهل

5    

لل و ة لاوىل  ه ح نذ 
   لخا ذ 50ب مريذ 

     
5   

  ه ح نذ ب مريذ 25لل و ة 
   لخا ذ 50

     5   

لل و ة لاوىل  هفرغذ 
 ابلكاهل

       
10 

 ابلكاهل  هفرغذ 25لل و ة 
       

10 

 )ب(للريطا ايمل يحا،يذ لرلسذ 

لل و ة لاوىل  ه ح نذ  
 ابلكاهل 

5  
4  

48 

  ه ح نذ 25لل و ة 
 ابلكاهل

5    

لل و ة لاوىل  ه ح نذ 
   لخا ذ 50ب مريذ 

     
5   

  ه ح نذ ب مريذ 25لل و ة 
   لخا ذ 50

     5   

  ه ح نذ 25لل و ة 
 ابلكاهل

      
4  

لل و ة لاوىل  هفرغذ 
 ابلكاهل

       
10 

   هفرغذ ابلكاهل25لل و ة 
       

10 

 للريطا ايمل للصغنة 
لل و ة لاوىل  ه ح نذ  

 ابلكاهل 
4  

4  

  ه ح نذ 25لل و ة  16
 ابلكاهل

4  
4  

 للريطا ايمل للكرينة 
لل و ة لاوىل  ه ح نذ  

 ابلكاهل 
2  

2  

ه ح نذ   25لل و ة  8
 ابلكاهل

2  
2  

سييعة   للريطييا ايمل لجملتبييذ هيي  بطييا ايمل خمص
  500 ≥ سيييييييييياضذ يو    -ولط    6  200 ≥ 

 غ. ه  لللسثس م 

 ه ح نذ ابلكاهل
  

1  
1  

2 

سيييعة   بطيييا ايمل جمتبيييذ هييي  بطيييا ايمل خمص
  500 سيييييياضذ يو <   -ولط    6  200 < 

 غ. ه  لللسثس م 

 
        

 صفر

للريطا ايمل يحا،يذ لرلسذ غن لخزوَّ،ة حبتايذ ه  إفرلط لل ح  ولخصتتذ لالسسيف لم فقط نب صر ه  بطا يذ يخر  يو ال ختضع لالخسريا   )ي(
 هب لمل يخر    فر ملشل لحلتايذ؛

إذل  ريني ي   لخسبلق  فرلط لل ح   ال ختضع لالخسريا  للريطا يذ يحا،يذ لرلسذ لل  حتس   ضلى خلسذ خمسعة إال 7-ابسسث اء لالخسريا   لء )ب(
  غسنلً    صتسم لرلسذ ميك  ي  يفضي إىل ض م جتاوز يح  لالخسريا لمل؛
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 إذل  ريني ي  جتتسبذ للريطا ايمل ملي ه  ن ع مي ع ها يلي: )ر(
 فرط لل ح ؛ '1' 
 و،ل لمل للقصر؛  '2' 
 وفرط للسفري  بني للريطا ايمل. '3' 

 لرالاي يو للريطا ايمل لخيفسعة.يصقص  ابجملت ع ض ، لالخسريا لمل لخطل بذ  ال ض ،  )،(

 إجراء االختبار  38-3-4
 6-للريطا يييذ ذلهتييا. وي ريغييي إجييرلء لالخسريييا   لء يو ابلسسييابع ضلييى لرلسييذ 5-إىل  لء 1-ر  لالخسريييا لمل هيي   لءجتييص  

ابسيسيف لم بطيا ايمل غين هسضير ة سييريق  7-ختسيع بطيرق يخير . و يي ز إجيرلء لالخسرييا   لء مل بطيا ايمل يو ابسيسيف لم خيالاي 8-ولالخسرييا   لء
 اغرلا لخسريا  للريطا ايمل لخ و ة.  5-إىل  لء 1-لسسيف لهها   لالخسريا لمل ه   لء

 : حماناة لال  فاع1-لالخسريا   لء 38-3-4-1
 للغرا  38-3-4-1-1

 اني ملشل لالخسريا  لل قل لة     ظروف للضغط لخ يففل.حي 
 إجرلء لالخسريا   38-3-4-1-2

يقييل ضي  سييت سياضامل ب  جييذ  ال خيا يقيل يو نسل ابسييكال  11,6خيالاي وبطييا ايمل لالخسرييا  حتييت اليغط  ز ختي  
 س(.5º  س 20ºحرل ة حمسطذ )

 لل رط  38-3-4-1-3
 قييل  مل حييي ث  مييرب  و  فييس   و فكييك  و ييزق  وحريييق  وإذل مل مييس   لرييالاي وللريطييا ايمل ملييشل لل ييرط إذل  
 ٪ ه  ف لطسسها قريل إجرلء ملشل لالخسريا  هرياشرة. ولل رط لخسبلق ابلف لطسذ90بطا يذ بب  لالخسريا  ض    يو  خلسذف لطسذ لل ل رة لخفس حذ لكل  

 ي طريق ضلى خالاي وبطا ايمل لالخسريا  وملي هفرغذ ابلكاهل. ال
 : لالخسريا  لحلرل  2-لالخسريا   لء 38-3-4-2
 للغرا 38-3-4-2-1

للسمرب ولل صالمل للكهراب سذ لل لخلسيذ. و ير  مليشل لالخسرييا   حي لث قسم ملشل لالخسريا  سالهذ إحكام ه ع ي 
  غنلمل سريبذ وابلغذ   ، جامل لحلرل ة.

 إجرلء لالخسريا   38-3-4-2-2
س  مث 2º   72يقييلن ضي  سييت سيياضامل ب  جييذ حييرل ة لخسريا يييذ  ميياو   ال خييا ز  خييالاي وبطييا ايمل لالخسريييا ختي  

س. وللفييرتة للزه سييذ للقصيي   بييني ، جييامل لحلييرل ة للقصيي   2º   40- حييرل ة لخسريا يييذ  ميياو يقييل ضيي  سييت سيياضامل ب  جييذ  ال خييا ختييز 
سياضذ ب  جيذ حيرل ة  24،و لمل ببي ملا مجسيع خيالاي وبطيا ايمل لالخسرييا  خي ة  10حيىت لنستيال  ،قسقذ. ويكر  ملشل لاجيرلء 30لالخسريا  ملي 

 ساضذ.  12 قلن ض   يال وللريطا ايمل للكرينة ل  جامل لحلرل ة للقص   فس ريغيفرتة  بريل لرالاي  يها س(.5º   20حمسطذ )
 لل رط 38-3-4-2-3

 قييل  مل حييي ث  مييرب  و  فييس   و فكييك  و ييزق  وحريييق  وإذل مل مييس   لرييالاي وللريطييا ايمل ملييشل لل ييرط إذل  
 ا قريل إجرلء ملشل لالخسريا  هرياشرة. ولل رط لخسبلق ابلف لطسذ٪ ه  ف لطسسه90بطا يذ بب  لالخسريا  ض    يو  ف لطسذ لل ل رة لخفس حذ لكل خلسذ

 ي طريق ضلى خالاي وبطا ايمل لالخسريا  وملي هفرغذ ابلكاهل. ال
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 : لالملسزلز 3-لالخسريا   لء 38-3-4-3
  للغرا 38-3-4-3-1

 اني ملشل لالخسريا  لالملسزلز   ي  اء لل قل.حي 
 إجرلء لالخسريا   38-3-4-3-2

ثريت لرالاي وللريطا ايمل  ثريسساً حمكتاً   ه صذ آلذ لالملسزلز ،و     ي  لرالاي وذلك ني ي سقل لالملسزلز لنسقااًل   
،قسقيذ. و كيرَّ  مليشل  15ملر يز   فيرتة  7ملر يز ويبي ، إىل  200و 7،قسقاً. ويك   لالملسزلز   شكل ه جذ جسريسذ مب   ل غا يستي ييرتلوح بيني 

سيياضامل لكييل والييع هيي  لاواليياع للثال ييذ لخسباهيي ة لليفلسييذ. و ييا ي  يكيي   يحيي  لجتاملييامل لالملسييزلز  3السييذ قيي  ملا هييرة خيي ة إمج 12لليي و ة 
 ضت ،ايً ضلى سطح للطرف.
ن  )لرالاي وللريطا ايمل للصغنة(  ض       12و سلف ه   للرت،، للل غا  ي   حالذ لرالاي وللريطا ايمل حىت  

 ثر )للريطا ايمل للكرينة(. ين يو ن   12حالذ للريطا ايمل زنذ 
ملر ز وي سهيي  7  مبب ل  ر،، يري ي ب ng1  حالذ لرالاي وللريطا ايمل للصغنة: حياف" ضلى ذ وة  ما ع هق ل ملا  

 ng 8 (50هم إمجايل ه   لالملسزلز( ويزل، للرت،، حىت يريل  هب ل  ما ع ذ و    6,1هم ) 8,0ملر ز. مث يريقى ضلى سبذ لالملسزلز للريالغذ   18ب  
 ملر ز. 200حىت يز،ل، للرت،، إىل  ng 8ملر ز  قريرياً(. مث حياف" ضلى ذ وة للسما ع للريالغذ 

 18 ملر ييز وي سهييي ب 7   مببيي ل  يير،، يرييي ي بng 1  حالييذ للريطييا ايمل للكرييينة: حييياف" ضلييى ذ وة  مييا ع هقيي ل ملا  
 ng 2 (25هي   لالملسيزلز( ويييز،ل، لليرت،، حييىت يريلي  هبيي ل  ميا ع ذ و يي   هيم إمجييايل 6,1هييم ) 8,0ملر يز. مث يريقيى ضلييى سيبذ لالملسييزلز للريالغيذ 

 ملر ز. 200حىت يز،ل، للرت،، إىل  ng 2حياف" ضلى ذ وة للسما ع للريالغذ  ملر ز  قريرياً(. مث
 لل رط  38-3-4-3-3

حيي ث  ميرب  و  فيس   و فكيك  و يزق  وحرييق ي  ياء لالخسرييا   مل وللريطا ايمل ملشل لل يرط إذلمس   لرالاي   
٪ ه  ف لطسسها قرييل 90ض   للثالثذ بطا يذ بب  لالخسريا    والبسذ  رنسريها للبت ،يذ يو  قل ف لطسذ لل ل رة لخفس حذ لكل خلسذ مل وبب ل  وإذل

 ي طريق ضلى خالاي وبطا ايمل لالخسريا  وملي هفرغذ ابلكاهل. ال ابلف لطسذإجرلء ملشل لالخسريا  هرياشرة. ولل رط لخسبلق 
 : للص م 4-لالخسريا   لء 38-3-4-4
 للغرا 38-3-4-4-1

 قسم ملشل لالخسريا  صالبذ لرالاي وللريطا ايمل جتال للص هامل للرتلنتسذ.ي 
 إجرلء لالخسريا   38-3-4-4-2

ثريت خالاي وبطا ايمل لالخسريا  إىل آلذ لالخسريا  ب لسطذ حاهل  ثريست صلا يم   مجسع يسطح للسثريست لكل   
 بطا يذ لخسريا . 

هليي اثنسيذ. ونريي يل ضي  ذليك  6وفرتة نريل  ريل   ng 150وختضع نل خلسذ لص هذ نصف جسريسذ بسما ع ذ و    
 هلي اثنسذ.  11وفرتة نريل  ريل   ng 50 و   ميك  ي  ختضع لرالاي للكرينة لص هذ نصف جسريسذ بسما ع ذ

هلي اثنسذ  6لص هذ نصف جسريسذ بسما ع  بست  ذ و   ضلى نسلذ للريطا يذ. و ريل  فرتة لل ريل  بطا يذ نل ختضعو  
 هلي اثنسذ للريطا ايمل للكرينة. و بطى لخبا،المل ي،انل حلماب ذ وة للسما ع لل نسا لخ اسريذ.  11للريطا ايمل للصغنة و
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 فرتة النبض  ذروة التسارع الدنيا  البطارية 

 نسس ذ لخبا،لذ  يو   ng 150 للريطا ايمل للصغنة

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑔𝑛) = √(
100850

𝑚𝑎𝑠𝑠∗
) 

 ييهتا يقل 

 هلي اثنسذ 6

  نسس ذ لخبا،لذ   يو ng 50 للريطا ايمل للكرينة

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑔𝑛) = √(
30000

𝑚𝑎𝑠𝑠∗
) 

 ييهتا يقل

 هلي اثنسذ 11

 ( ابلكسل غرلم.massللكسلذ ) يبع ض  *
 -(: لالخسرييييييا  للريسئيييييي 02-2008)للطريبيييييذ للرلببيييييذ  27-2-60068 للسقانيييييذ للكهراب سيييييذ هبسيييييا  للل  يييييذ لل ولسيييييذ الحظة: م 

 . Shock provides guidance on tolerance for acceleration and pulse durationوللس جس :    Eaلالخسريا    -: لالخسريا لمل  27-2 لةزء
للبالقيييذ بيييني ذ وة للسميييا ع وللكسليييذ للريطيييا ايمل للصيييغنة وللكريييينة  2-4-3-38و 1-4-3-38ويرييييني لل يييكال   

 ضلى للس ليل.

 كغ(   12,0: العالقة بني ذروة التسارع والكتلة يف حالة البطارايت الصغرية )أقل من 1-4-3-38الشكل 
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 كغ(   12,0: العالقة بني ذروة التسارع والكتلة يف حالة البطارايت الكبرية ) ساوي أو  تجاوز  2-4-3-38الشكل 

 

بطا يييذ لييثالث صيي هامل   لالجتييال لا ييايب  لسهييا  ييالث صيي هامل   لالجتييال للمييليب    يو ختضييع نييل خلسييذو  
  ص هذ. 18ت ض  جم خا للريطا يذ  وذلك يو لخ لالع للثال ذ لخسباه ة ه  ه لالع  ثريست لرلسذ

 لل رط  38-3-4-4-3
 قييل  مل حييي ث  مييرب  و  فييس   و فكييك  و ييزق  وحريييق  وإذل مل مييس   لرييالاي وللريطييا ايمل ملييشل لل ييرط إذل  

 قريل إجرلء ملشل لالخسريا  هرياشرة. ولل رط لخسبلق ابلف لطسذ ٪ ه  ف لطسسها90بطا يذ بب  لالخسريا  ض    يو  ف لطسذ لل ل رة لخفس حذ لكل خلسذ
 ي طريق ضلى خالاي وبطا ايمل لالخسريا  وملي هفرغذ ابلكاهل. ال

 : لل ل رة للقصنة لرا جسذ5-لالخسريا   لء 38-3-4-5
 للغرا 38-3-4-5-1

 اني ملشل لالخسريا  ،ل رة قصنة خا جسذ.حي 
 إجرلء لالخسريا  38-3-4-5-2

   57للريطا يذ ه الع لالخسريا  لفرتة زه سيذ اليرو يذ لريلي غ ، جيذ حيرل ة اثبسيذ وهس انميذ قي  ملا  يو لسذميفن  لر  
4ºللريطا يييذ وي ريغييي  قسستهييا و   سقهييا. وإذل يو س  هقسمييذ ضلييى للغييالف لرييا جي. و بستيي  ملييشل للفييرتة للزه سييذ ضلييى ح ييم و صييتسم لرلسييذ 
ساضذ لليفيالاي وللريطيا ايمل  12ساضامل ضلى لاقل لليفالاي وللريطا ايمل للصغنة و 6ممك اً   ا ي   ك   فرتة للسبرا  يك  ملشل للسقستم مل

 يوم. 0,1 زي  هقاوهسها لامجالسذ ضلى  ال س إىل ،ل ة قصر ولح ة4º   57للريطا يذ ض   ، جذ لحلرل ة  يو للكرينة. بب  ذلك  برا لرلسذ
  ة سيياضذ ولحييي ة ضلييى لاقييل ببييي  ي   بيي ، ، جييذ حيييرل ة للغييالف لرييا جي لليفلسيييذمييستر ،ل ة للقصيير مليييشل خيي   

  حالذ للريطا ايمل للكرينة بب  ي    يففل مبق ل  نصف للزاي،ة للقص   ل  جذ لحلرل ة للي   الحي" ي  ياء  يو س 4º   57للريطا يذ إىل  يو
 لالخسريا  و ريقى حتت ملشل للقستذ.

 للسعي  ضلى ، جذ لحلرل ة ل سطذ ضلى لاقل.  ا ي   سم ،ل ة للقصر وهرلحل و  
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 لل رط  38-3-4-5-3
حييي ث  فكيييك  ومل هئ يييذº 170 س ييياوز ، جييذ حرل هتييا لرا جسييذ  مل مييس   لرييالاي وللريطييا ايمل ملييشل لل ييرط إذل  

 و زق وحريق ي  اء لالخسريا  وخالل ست ساضامل بب  لنسهاء لالخسريا .

 للص م/للمحق: ي ر 6-لالخسريا   لء 38-3-4-6
  للغرا 38-3-4-6-1

 سحق ق  يمفر ض  قصر ،ل ة ،لخلي. يو اني ملشل لالخسريا لمل للضر  لخسكانسكي لل اجم ض  ص محت 
 هم(. 18للص م )يطريق ضلى لرالاي لاسط لنسذ لل  يزي  قطرملا ضلى  -إجرلء لالخسريا   38-3-4-6-2
 هم( 18,0خلسذ مل   18 650ي ن للقطر مل ا إىل اب لهرت للسصتسم )هثالً قطر  الحظة:م

خلسذ هك ِننذ ضلى سطح يهل  س  . وي الع ضيع هرنيز للبس يذ قضيسا هي   يو  الع ضس ذ لالخسريا  وملي خلسذ  
ببي  هي  يببييا، لرلسيذ  ييهتييا يمياو  يطيي ل  يو سيم 6يقيل ط ليي   وال هييم 0,1  هيم  15,8   قطيرل316للفي الذ غين للقابييل للصي ي هي  لل يي ع 
سيم ضليى نقطيذ  قياطع للقضيسا هيع للبس يذ بطريقيذ خااليبذ  2,5   61ني  هي  ل  فياع   0,1  ني    9,1ينع. و لقى ضلى للكسلذ نسلذ وزهنا 

 ق يياة ذلمل سييحا ي،ىن. ويكيي   قضييسا لالنييزالق للريسييي يو للييسحكم ابسييسيف لم قضييسا لنييزالق  يسييي يكييا، يكيي   خالسيياً هيي  لالحسكيياك 
 ، جذ. 90للق اة لخمسيف هذ لس جس  للكسلذ للماقطذ ه جهذ إىل للمطح لل لضم لافقي بزلويذ  يو

ضع للبس ذ ه الع لالخسريا  للصي م حبسيت يكي   حم  مليا للطي الين هي لزايً للميطح للمي   وضتي ،ايً ضليى ل ي   خت 
 هم ولخ ال ع   هرنز ضس ذ لالخسريا . وختضع نل ضس ذ لص هذ ولح ة.  0,1  هم  15,8للط الين لمطح للقضسا لخق نس للش  يريل  قطرل 

ق ضليى لريالاي لخ  يي  يذ ولةرلبسيذ و ليك للي   سيفييش شيكل للقطبيذ لل ق يييذ/للز  للميحق )يطرييي  -إجيرلء لالخسرييا   38-3-4-6-3
 هم( 18يزي  قطرملا ض   ال ولرالاي لاسط لنسذ لل 

 (.هم 18,0خلسذ مل   18 650ي ن للقطر مل ا إىل اب لهرت للسصتسم )هثالً قطر  الحظة:م
سيم/ث  1,5 ويك   للمحق     ساً بميرضذ  ريلي  حي ليلخلسذ هك ِننذ بني سطحني ه ريمطني.  يو محق خلسذ  

 ض   نقطذ لال صال لاوىل. ويمستر للمحق حىت بل غ يول لرسا لمل للثال ذ للسالسذ:
 نسل  نس   ؛  0,78نسل  نس        13وص ل للق ة لخملطذ إىل  )ي(
هسغييا  17 غط قيي  لهييم حييىت بليي غ اليي  32ثييال:  مييلط للقيي ة ضيي  طريييق هكرييياس ملسيي  ويل هييزو، بكرييياس قطييرل ه 

 ابسكال ضلى لخكرياس لالهلس  ويل.
 هلي ف لط؛ 10يقل ض   ال مبا يو لخنفاا ف لطسذ لرلسذ )ب(
 ينثر ه  مسكها لاصلي. يو   لخا ذ 50يو ح وث    ل   لرلسذ ب مريذ  )ر(

   يي ل لرلسييذ ب مييريذ يو ينثيير  يو هلييي فيي لط 100لخنفيياا للف لطسييذ مبقيي ل   يو مب يير، بليي غ للضييغط لاقصييى و  
   لخا ذ ه  مسكها لاصلي  يسبني وقف للضغط. 50 قل ض   ال

لةرلبسيييذ بسميييلسط للقييي ة ضليييى يضيييرا جانيييا. و ميييحق لرلسيييذ للييي   سيفيييش شيييكل  يو  ميييحق لرلسيييذ لخ  ييي  يذو  
 ق ضت ،ايً ضلى ل    للط الين.حالذ لرالاي لاسط لنسذ   ملط ق ة للمح و  ز /ضتلذ نق يذ بسملسط للق ة ضلى سط حها لخ ريمطذ.

 6 خلسيييذ هك ِننيييذ ه اليييع لالخسرييييا  لبتلسيييذ سيييحق ولحييي ة. و الحييي" ضس يييذ لالخسرييييا  خييي ة يو ختضيييع نيييل خلسيييذو  
 .يمريق خض ضها الخسريا لمل يخر  مل خالاي هك ِننذ ه الع لالخسريا  يو ساضامل يخر . و ر  لالخسريا  ابسسيف لم خالاي

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

460 

 لل رط  38-3-4-6-4

 حييي ث  فكييك ومل س170º س يياوز ، جييذ حرل هتييا لرا جسييذ  مل اي ولرييالاي لخك ِننييذ ملييشل لل ييرط إذلمييس   لرييال  
 حريق ي  اء لالخسريا  وخالل ست ساضامل بب  لنسهاء لالخسريا . يو
 : لل ح  للزل  7-لالخسريا   لء 38-3-4-7
  للغرا 38-3-4-7-1

للريطا ييذ يحا،ييذ لرلسيذ للقابليذ اضيا،ة لل يح  ضليى  يو اضيا،ة لل يح قسنم ملشل لالخسريا  ق  ة للريطا يذ للقابليذ ي 
 حتتل لل ح  للزل  .

 إجرلء لالخسريا  38-3-4-7-2
بف  سيييا  لل يييح  لخميييستر لاقصيييى لخ صيييى بييي  هييي  لخصييي ِنع. و كييي   للف لطسيييذ للييي نسا ي  كييي    سيييا  لل يييح  اليييِ

 يلي: نتا  لالخسريا 
ف لت   ك   ف لطسذ لالخسريا  لل نسا يقل  18 زي  ف لطسذ لل ح  لخ صى هبا ه  لخص ِنع ض   ال  ض  ها )ي(

 ف لت؛ 22 يو مبر ني ه  ف لطسذ لل ح  للقص   للريطا يذ
ف ليييت   بيييا،ل ف لطسيييذ لالخسرييييا  للييي نسا  18ض ييي ها  زيييي  ف لطسيييذ لل يييح  لخ صيييى هبيييا هييي  لخصييي ِنع ضييي   )ب(

 . 1,2حاصل الرب ف لطسذ لل ح  للقص     
 ساضذ. 24جتر  لالخسريا لمل ض   ، جذ لحلرل ة ل سطذ. وفرتة لالخسريا  ملي  

 لل رط  38-3-4-7-3
 حريييق ي  يياء لالخسريييا  وخييالل يو حييي ث  فكييك مل مييس   للريطييا ايمل للقابلييذ اضييا،ة لل ييح  ملييشل لل ييرط إذل  

 سريبذ يايم بب  لنسهاء لالخسريا .
 : للسفري  للقمر 8-لالخسريا   لء 38-3-4-8
  للغرا 38-3-4-8-1

  خلسذ قابلذ اضا،ة لل ح  ضلى حتتل  فري  قمر . يو قسنم ملشل لالخسريا  ق  ة خلسذ يولسذي 
 إجرلء لالخسريا   38-3-4-8-2

فرغ نل خلسذ  فريغاً قمرايً ض   ، جذ لحلرل ة ل سطيذ ضي  طرييق وصيلها ضليى للسي ليل مبصي    سيا  هس لصيل ق  ي    
 ص ِنع.لخف لت يري ي بق ة هماويذ لسسا  للسفري  لاقصى ل  ، ه  جانا  12

لسياً ئلسيذ لالخسرييا .  يسم لحلص ل ضلى  سا  للسفري  ل  ، ب صل محل هقاوم ذ  ح م وسبذ ه اسريني   صساًل هس ل و  
 و فرغ نل خلسذ  فريغاً قمرايً لفرتة زه سذ )ساضامل(  ماو  للمبذ لخقر ة هلا هقم هذ ضلى  سا  لالخسريا  لاويل )اباهرين(. 

 لل رط 38-3-4-8-3
لالخسرييييا  حرييييق ي  ييياء  يو حيييي ث  فكيييك مل للقابليييذ اضيييا،ة لل يييح  مليييشل لل يييرط إذل يو ميييس   لريييالاي لاولسيييذ  

 وخالل سريبذ يايم بب  لنسهاء لالخسريا .
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 موجز االختبارات اخلاصة خبالاي وبطارايت الليثيوم 38-3-5
  ا ي   يصَساح للريساانمل لخ جزة للسالسذ: 

 من دليل االختبارات واملعايري 3-38موجز االختبار اخلاد خبالاي أو بطارايت الليثيوم وفقا  للقسم الفرعي  

  صساح لخبل هامل للسالسذ   ه جز لالخسريا  ملشل: 
 لسم هصص نع لرلسذ يو للريطا يذ يو لخ َسج  حما لحلالذ؛  )ي( 

للريطا يذ يو لخ َسج  مبيا   ذليك للب ي ل  للعيي   و قيم لهليا ف وللب ي ل  لالكيرتوين  بساانمل لال صال لراصذ مبصص نع لرلسذ يو   )ب( 
 ولخ قع لل ريكي ه  يجل لحلص ل ضلى لخزي  ه  لخبل هامل؛ 

لسييييم لخيفسييييع للييييش  يجنييييز لالخسريييييا  وبسيييياانمل لال صييييال لراصييييذ بيييي   مبييييا ي ييييتل للب يييي ل  للعييييي   و قييييم لهلييييا ف وللب يييي ل    )ر( 
  قع لل ريكي ه  يجل لحلص ل ضلى لخزي  ه  لخبل هامل؛ لالكرتوين ولخ

  قم هبرِنف وحس  لسقرير لالخسريا ؛  )،( 
 ات يخ إض ل،  قرير لالخسريا ؛  )ه( 
 وصف لرلسذ يو للريطا يذ  مبا ي تل للريساانمل للسالسذ نح  ي،ىن:  )و( 

 ملل ملي ه  خالاي يو بطا ايمل يي انمل لللسثس م يم فلز لللسثس م؛  '1'
 نسلذ لرلسذ يو للريطا يذ؛  '2'
 ساضذ يو ل س   ه  لللسثس م؛  - ق ير للطاقذ لالمسسذ ابل لط  '3'
 بسا  لرصا ص للفسزاي سذ لليفلسذ/للريطا يذ؛  '4'
للييرقم للسملمييلي لليفلسييذ يو للريطا يييذ يو  نرييي يل ضيي  ذلييك  للييرقم للسملمييلي للت ييسج إذل وصالييع هليفييص لالخسريييا    '5'

 لرلسذ يو للريطا يذ. للت سج للش  حيس   ضلى 
 قا تذ لالخسريا لمل لجملرلة ونسا  ها )إ ابسذ/سلريسذ(؛  )ز( 
 )ز((؛ 3-3-38)و( و3-3-38إحالذ إىل لشرتلطامل لخسريا  جتتسبذ للريطا ايمل  حما لحلالذ )ي   )ح( 
   إ  وج مل؛ إحالذ إىل للطريبذ لخ قحذ ه  ،لسل لالخسريا لمل ولخباين لخبست ة وإىل للسب يالمل لخ خلذ ضلسها )ط( 
 للس قسع هع ذنر لسم لةهذ لخ قبذ وصفسها ن لسل ضلى صحذ لخبل هامل لخق هذ.  ) ( 

  املواد اليت  نطلق منها أخبرة هلوبة 38-4
 الغرض 38-4-1

للي    طليق ه هيا يئيرة هل بيذ  9إذل نانت هي ل، للر رييذ  ها ق م ملشل للقمم ه  لل لسل إجرلءلمل لالخسريا  لسح ي ي 
للسيفزي  ضلى إطيالق  رنسيز خطير هي  لائيرة للله بيذ   يوضسيذ هغلقيذ ي يسج ض هيا  يو لل قل يو ( قا، ة ي  اء لخ اولذ2211لاهم لخسح ة  )لنظر

 ال. يم إذل نا  ي ريغي نسس ذ لشلك  ص سفها وها   كل ج  هل ب 
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 النطاق 38-4-2
يك  ه  للضرو    صي سف لحلريسرييامل لخسريلتيرة للي  حتسي   ضليى  مل إذل ها ا    حت ي ستثل نطاق طريقذ لالخسريي 
 حتت ي قام لاهم لخسح ة ملشل. 2211لاهم لخسح ة  ضاهل نفخ و مس   وصف

 إجراءات  صنيف املواد القابلة إلطالق أخبرة هلوبة 38-4-3
إذل نيييا  مل ييياك حاجيييذ  هيييا للييي  حتسييي   ضليييى ضاهيييل نفيييخ وفقييياً لإلجيييرلء ي،انل لسح يييي  سيييع لحلريسرييييامل لخسريلتيييرةخت 

 . 2211لاهم لخسح ة  للسص سف حتت

 : طريقة اختبار املواد القابلة إلطالق أخبرة هلوبة1-االختبار شني 38-4-4

 هق هذ  38-4-4-1
ب اليع لخيا،ة   ق س يذ زجاجسيذ حمكتيذ لاغيالق ض ي  ، جيذ حيرل ة حمي ،ة  سح ، للق  ة ضليى إطيالق يئيرة هل بيذ  

 ولفرتة زه سذ هبس ذ  وبب  ذلك حت ي  مل يذ لائرة للله بذ و رنسزملا.

 لةهاز ولخ ل، 38-4-4-2
هل للمتاح بسحلسل ض ، ناف ه  للبس امل.  50ا و ة هصل جمهزة حب لجز ه  للري يل  رتلفل  و إ سلني ح تها ق 

ة  ميييفني لسيفييزي  للبس ييامل لفييرتة زه سييذ و، جييذ حييرل ة حميي ، ني. وجهيياز لسس ييرلب غيياز  ولخبيي لمل لخصيياحريذ ليي  لسحلسييل  رنسييز لائييرة وح يير 
 للله بذ   للط   للغاز .

 لاجرلء 38-4-4-3
 هيل و، جيذ هلئهيا 50 ريغي ي    الع لخا،ة ابل كل للش   قي م بي  لل قيل   قيا و ة لخصيل للي  يريلي  ح تهيا ي 

ي هياً  14٪ ه  نمريذ لحل م وي   مي   حكيام حبي لجز للريي يل  رتلفلي  و إ سليني. و  اليع للقيا و ة لخغلقيذ  حكيام   ح يرة للسمييفني خي ة 50
س. ويييسم   ظييل ملييشل للظييروف حتلسييل للغيياز هيير ني ب لسييطذ لالسس ييرلب للغيياز  وحيمييا هس سييط  رنسييز 50º قييل ضيي   ال ض يي  ، جييذ حييرل ة

 ا إجرلء لالخسريا  ضلى  الث ضس امل ه  لخا،ة نفمها.للرييفا  للله ب. و 

 هباين لالخسريا  وطريقذ  قسسم لل سا ج  38-4-4-4
٪ 20يمياو    يو  يلزم  ص سف لخا،ة نحريسريامل هسريلترة قابلذ للستي ، إذل نيا   رنسيز لائيرة للله بيذ يقيل هي  ال 

 .اه  ح  للسف ن لا،ىن للرييفا  للله ب   للبس امل للثالث نله
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  39القسم 
 إجراءات ومعايري التصنيف املتعلقة ابألمسدة الصلبة املكّونة من نرتات األمونيوم 

 الغرض 39-1
سيذ يبرا ملشل للقمم نظام لاهم لخسح ة لسص سف لامس ة للصلريذ لخك نيذ هي  نسيرتلمل لاه نسي م  ضليى لل حي  لخ يا  إلسي    للال حيذ للس ظست

 . 193و 307  لاحكام لراصذ 3-3لل ت ذجسذ  للفصل 

 النطاق 39-2
مسيي ة للصييلريذ حتسيي   ضلييى نييرتلمل ي   رنسريييذ ج ييي ة هيي  لا 4-39ختضييع اجييرلءلمل للسصيي سف لخريس ييذ   للفقييرة  

 لاه نس م.

 التعاريف 39-3
( 4NH+هيييا،ة للسميييتس  لخك نيييذ هييي  نيييرتلمل لاه نسييي م مليييي خملييي ط هس يييان  حيسييي   ضليييى ييييي انمل لاه نسييي م ) 39-3-1

 .3-3-39(. لنظر ييضاً للفقرة 3NO-ويي انمل لل رتلمل )
حيس   ضلى لاقل ضلى ض صري  ه  للب اصر لخغشيذ لاساسسذ يصقص  مبا،ة للسمتس  لخرنريذ ي  خمل ط هس ان   39-3-2

 (.K( وللري اتسس م )P(  وللف سف   )Nللثال ذ  وملي لل سرتوجني )
ميا ن يرتلمل لاه نسي م نيل ييي انمل لل يرتلمل للي  حتسي    39-3-3 اغرلا  ق ير حمس   لامس ة هي  نيرتلمل لاه نسي م  حتص

 يي انمل لاه نس م. ها،ة للسمتس  ضلى هكافئ جزيئي هلا ه 
ييضيياً لخيي ل، غيين للبضيي يذ للقابلييذ لألنميي ة  هثييل  4-39  ييتل لخيي ل، للقابلييذ لالحييرتلق لخ ييا  إلسهييا   للفقييرة  39-3-4

 للكعيت لاساسي. وابل مريذ إىل لخ ل، للبض يذ  فسصحما حمس لملا ه  لخا،ة للقابلذ لالحرتلق نكرب  .
ك   هسطابقذ هع نيرتلمل لاه نسي م للسي  اي  ولامحضيذ  وللمي بر ف سيفامل لليش  حيسي     تل لخ ل، لل  ق  ال   39-3-5

ضلييى محييل طلسييق  وللكعيييت لاساسييي  وللمييلفس لمل  وهبظييم لخبييا،  لالنسقالسييذ  وئاصييذ لخبييا،  للثقسلييذ )هثييل لل حيياس(  وللكل  ييي لمل. 
 ويص ا  إىل ي  ملشل للقا تذ غن شاهلذ. 

 إجراءات التصنيف 39-4
 صص َّف لامس ة للصلريذ لخك نذ ه  نرتلمل لاه نس م ضلى يساس  رنسريها ولسس ا،لً إىل لرعلمل ولخبا ف لخكسمريذ  39-4-1

ض  لاخطا  لل    ط   ضلسها. ويصمسكتل للسص سف يحساانً  جرلء لخسريا  لسح ي  قابلسذ ملشل لامس ة للسحلل لليشليت يو لسح يي  خ لصيها 
تَّ   . 5-39ع ملشل لخريا،ئ   لل كل لل ل ،   للقمم للفرضي لالنف ا يذ. وجتص

إال   حاليذ لامسي ة لخك نييذ هي  نيرتلمل لاه نسيي م للي  ال   طي   ضلييى  2067ال ميكي  لسيسيف لم لاهيم لخسحيي ة  39-4-2
 ه  ملشل لل لسل. 2خ لأل لنف ا يذ حما ها  ،ن ل لخسريا لمل لجملت ضذ 

  2067ولامس ة لخك نيذ هي  نيرتلمل لاه نسي م للي  ال  ميس   شيروط للسصي سف لسكي   ه يت لذ اباهيم لخسحي ة  39-4-3
  شريطذ ي   ك   هال تذ لل قل وفقاً خا  قر ل 5ه  للر ريذ    1-5يو لل بريذ    1ميك  ي   ص  ر الت   قم ه اسا آخر لألهم لخسح ة   للر ريذ  

جرلء   حالذ  ل ث  حيصل نسس ذ حا،ث هثاًل  حست ميك  نقل ها،ة للسمتس  الت   قم لاهم لخسح ة للملطذ لخيفسصذ. وي طريق ملشل لا
   وفقاً خا  قر ل للملطذ لخيفسصذ.1لخ اسا  هثاًل   للر ريذ 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

464 

ولامسيي ة لخك نييذ هيي  نييرتلمل لاه نسيي م لليي   مييس   حيي و، لخكيي انمل ا، لجهييا     ريييذ لخسف ييرلمل ضلييى لل حيي   39-4-4
 ه  ملشل لل لسل. 2   ا إ، لجها    لك للر ريذ بصرف لل ظر ض  نسا ج لخسريا لمل لجملت ضذ 5-39لخريني   للفقرة 

ولامس ة لخك نذ ه  نرتلمل لاه نس م لل   مس   ح و، لخك انمل لسص سفها نت ل، صلريذ همريريذ لألنم ة ضلى  39-4-5
سيرياب يخير  ب صيفها هي ل،َّ صيلريذ هميريريذ لألنمي ة  ال ميكي  ي  ختيرر ضي  مليشل للسصي سف   يو للي   صصي ف ا5-39لل ح  لخريني   للفقرة 

هي  مليشل  34  للقميم  1-3-34هي  مليشل للي لسل. لنظير ييضياً للفقيرة  34  للقميم  3-و/يو لالخسرييا   لء 1-لسس ا،لً إىل نسا ج لالخسرييا   لء
 لل لسل.

نثير هي  نيرتلمل لاه نسي م  ي ريغيي يالن حتسي   ضليى نعيسيامل لاه نسي م   لخا ذ يو ي 70ولامس ة لل  حتس   ضلى  39-4-6
  لخا ذ ضلى لاقيل  10  لخا ذ ه  نرتلمل لاه نس م وضلى  90الت  للب اصر لخغشيذ  إال إذل  بلق لاهر أبمس ة هرنريذ حتس   ضلى يقل ه  

  نس م.ه  لخ ل، غن للبض يذ  ،و  لضسريا  نرتلمل لاه نس م ونعيسامل لاه
اغيرلا لل قيل   يا ي  ختضييع  9ولامسي ة لخرنرييذ للي   ميس   حي و، للرتنسيا ا، لجهييا لختكي  اليت  للر رييذ  39-4-7

  يو لخسرييا  1-هي  مليشل للي لسل )لالخسرييا  قياف 4-2-38لالخسريا  ه  يجل حت ي  قابلسسها للسحلل للشليت ابضستا، للطريقيذ لخريس يذ   للفقيرة 
 . 5-39ا لخباين لل ل ،ة   للفقرة لخشن  ة و  للفقرة لحل ا( و ص سفها حم

 معايري التصنيف 39-5
  صص َّف لامس ة لخك نذ ه  نرتلمل لاه نس م وفقاً لل كل لل ل ، ي،انل: 39-5-1
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 )أ(: معايري التصنيف لألمسدة الصلبة املكونة من نرتات األمونيوم 1-39الشكل 
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 )ب(: معايري التصنيف لألمسدة الصلبة املكونة من نرتات األمونيوم )اتبع( 1-39الشكل 
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 )ج(: معايري التصنيف لألمسدة الصلبة املكونة من نرتات األمونيوم )اتبع( 1-39الشكل 
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  40القسم 
 مقدمة اجلزء الرابع

 الغرض 40-1
يق نم لةزء للرلبع ه  لل لسل نظم لاهم لخسح ة الخسريا  للص م لل ي اهي وللط يل للصها يج لل قالذ وحاوايمل للغاز   40-1-1

هيي     1-12-5-7-6  و 1-14-4-7-6و     1-15-3-7-6  و 1-19-2-7-6هيي  ملييشل لليي لسل وللفقييرلمل    41لقمييم  لخسبيي ،ة للب اصيير )لنظيير ل 
 للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ(. 

 النطاق 40-2
 ي ريغي  طريسق طرل ق لالخسريا  لل ل ،ة   ملشل لةزء ض  ها  قسضس  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ. 40-2-1
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  41القسم 
 اختبار الصدم الدينامي الطويل للصهاريج النقالة 

 وحاوايت الغاز املتعددة العناصر

 معلومات عامة 41-1
ل آاث   رهي طريقذ لالخسريا  ملشل إىل إ ريامل ق  ة للصيها يج لل قاليذ  41-1-1 وحياوايمل للغياز لخسبي ،ة للب اصير ضليى حتتين

هيييي  للال حييييذ للس ظستسييييذ  1-12-5-7-6  و1-14-4-7-6  و1-15-3-7-6  و1-19-2-7-6 قسضييييس  للفقييييرلمل  نتييييا  صيييي م طيييي يل 
 لل ت ذجسذ 

بسبرييييف و ضيييع لل تييي ذر لاونيل  لليييش  ميثيييل نيييل  صيييتسم لصيييهريج نقيييال وحاوييييذ غييياز هسبييي ،ة للب اصييير  فيييي  41-1-2
ليييذ  الخسرييييا  للصييي م للييي ي اهي للطييي   ويلييييب 1972 ضيييام "لحلاوييييذ" مب جيييا لال فاقسيييذ لل ولسيييذ لميييالهذ لحلييياوايمل للصيييا، ة     بصيييسغسها لخب ن

 هقسضسامل ملشل لالخسريا . و ا ي   ق م ابالخسريا  ملسئذ هبست ة هلشل للغرا ه  للملطذ لخيفسصذ.

 التغرّيات املسموح هبا يف التصميم 41-2
لمل للسالسييذ   ي  هقا نييذ ب تيي ذر يونيل   صييتسم للصييها يج لل قالييذ يو حيياوايمل للغيياز لخسبيي ،ة للب اصييرمييتح ابلسغيينن

 سريق لخسريا ل ،و  إجرلء لخسريا  إالا :

 الصهاريج النقالة 41-2-1
  لخا ييذ   للمييبذ  نسس ييذ  غيينلمل   للقطييير  20يزييي  ضلييى  ال يو   لخا ييذ 10يزييي  ضلييى  ال لخنفيياا )ي(

 وللط ل؛
 لخنفاا   للكسلذ لامجالسذ للقص   لخمت ح هبا؛ )ب(
 زاي،ة   للمتك  همسقلذ ض  للضغط و، جذ لحلرل ة حما للسصتسم؛ )ر(
 س يييياوز لخمييييت ح بيييي     يو  غييين   نيييي ع هييييا،ة للصييي ع  ب ييييرط ي  قيييي ة للقييي  ة لخمييييت ح هبييييا  مييياو  )،(

 صهريج لل قال لخيفسع؛لل
  ب يل هكا  للف ملامل وفسحامل للصسانذ. يو  غن   )مل(

 حاوايت الغازات متعددة العناصر 41-2-2
 لخنفاا   ، جذ لحلرل ة للسصتستسذ للقص   ،و   غنن   للمتك؛ )ي(

 ل  فاع   ، جذ لحلرل ة للسصتستسذ لل نسا ،و   غنن   للمتك؛ )ب(
 للكسلذ لامجالسذ للقص   لخمت ح هبا؛لخنفاا    )ر(
 لخنفاا   للكسلذ للكلسذ للب اصر وشح ها؛ يو شح   و  لخنفاا   نسلذ نل ض صر )،(
   لخا ذ   قطر للب اصر؛ 40 س اوز نمريس   ال لخنفاا يو   لخا ذ 10 س اوز نمريس   ال ل  فاع )ه(
   لخا ذ   ط ل للب اصر؛ 10 س اوز نمريس   ال  غن )و(
 يق لم(   ط ل إطا  حاوايمل للغاز لخسب ،ة للب اصر؛ 10يهسا  ) 3,1يس اوز  ال لخنفاا )ز(
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   لخا ذ   ل  فاع إطا  حاوايمل للغاز لخسب ،ة للب اصر؛ 50 س اوز نمريس   ال لخنفاا )ح(
   لخا ذ   ض ، للب اصر؛ 50 س اوز نمريس   ال  غن )ط(
إجييرلءلمل  زاي،ة   مسييك هيي ل، لاطييا  شييريطذ ي  يظييل للمييتك   لحليي و، لليي   مييتح هبييا ه لصييفامل ) (

 لللحام؛ 
 س اوز نمريذ للسغن   للكسلذ للكلسذ خب لمل للس غسل  ال لخ اضا حبست و   غن   هب لمل للس غسل )ك(

 ميفر ضي  زاي،ة   للكسليذ  يال   لخا ذ ه  للكسلذ لامجالسذ للقص   لخمت ح هبا )ضلى 10ولخ اضا 
  لامجالسذ للقص   لخمت ح هبا هقا نذ ابلكسلذ لختا لذ لل ت ذر لاويل للش  سريق لخسريا ل(؛

 لاطا  شريطذ: لسسيف لم ن ضسذ خمسلفذ ه  نف  ن ع لخا،ة لص ع )ل(
سم ل ي ،ة ي   ك   حماابمل للسصتسم هلشل لخا،ة ذلمل لل  ضسذ لخيفسلفيذ  ابسيسبتال يسي ي للقيِ  ‘1‘

 للت لصفامل لآللسذ لسلك لل  ضسذ  همس فسذ ل سا ج حماابمل للسصتسم لراصذ ابل  ضسذ للقا تيذ
 هس اوزة هلا؛ يو

 وي   متح ه لصفامل إجرلءلمل لللحام ابل  ضسذ للري يلذ. ‘2‘
 ميسلزم لخسرييا  صي م إاليافساً   يا     حالذ  فاواتمل  صتسم حاوايمل للغاز لخسب ،ة للب اصر لخمت ح هبا للي  ال  الحظة: م 

   ي  يظل جهاز للرتنسا للش  يربط بني للب اصر ولاطا  مل  نف  لةهاز لراأل بسصتسم لل ت ذر لاويل للش  سريق لخسريا ل. 

 أجهزة االختبار 41-3
 منصّة االختبار 41-3-1

   ك   ه صنذ لالخسريا  ي  ب اء ه اسا قا،  ضلى  لقني ص هذ ه  نف  للق ة لخ ص فذ ،و  الر  نرين  هع ق 
 يلي: ها و ثريسس    هكان . و ا ي  يس فنر   ه صنذ لالخسريا لل ت ذر لاويل  رنسا 

 ا للص م؛ميك  ه  للطرف لخبرن  ها يقربيك   هثريسا  أب لل ت ذر لاويل  ي   ص كنل حبست  متح )ي(
طريقياً خبسيا  لخ ظتيذ لل ولسيذ للس حسي  لل تي ذر لاويل  ي   ك   جمهزة أب ببذ يجهزة  بتيل جسي لً لسثريسيت )ب(

 (؛Series 1 Freight containers - Corner fittings-Specification) ISO. 1161:1984للقساسي )
 ال تذ.ي   ك   جمهنزة ب سسلذ لسيففسف وقع للص م  متح مب ة ص م ه )ر(

 إحداث الصدم 41-3-2
 يلي: مبا  ا ي  حي ث للص م 41-3-2-1

 لصط لم ه صنذ لالخسريا  بكسلذ اثبسذ؛  )ي(
 يو لصط لم ه صنذ لالخسريا  بكسلذ هسحرنذ. )ب(

ز نيل  يو ض  ها  ك   للكسلذ للثابسذ ه،لَّفذ ه  ضربسني ه ص لسني 41-3-2-2 ضربيذ ينثر ه  ضيرابمل للميكك لحل ي ييذ  جتهيَّ
 ب سسلذ ختفسف وقع للص م. ويسم إزللذ ي  ختليفل بني للبرابمل و رنسا فرلهل   نل ضربذ.

 نظام القياس والتسجيل 41-3-3
 Road)أييت  يسقسن  نظام للقساس وللسم سل مبباين لخ ظتذ لل ولسذ للس حس  للقساسي   ها  ي ص ضلى خالف مل  ها 41-3-3-1

vehicles - Measurement techniques in impact tests - Instrumentation) ISO 6487:2002 . 
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  ا   لفر لخب لمل للسالسذ لالخسريا : 41-3-3-2
يقيل  وال ملر يز 1 يس اوز حي   ر،، يا لا،ىن وال ر  200 قل سبذ قساسهتا ض   ال هقساسا  للسما ع )ي(

. وال يقل  ر،، يا لليرنس  ضي  مخميذ ياليباف  ير،، يخيش للبس يامل ملر ز 3 000ح   ر،، ا لاضلى ض  
ضلى للمطح  يو و ا إحكام  بط نل هقساس  ما ع ابحلاويذ قس  لالخسريا  إها ضلى للطرف لرا جي

فلسني لخس يياو  ني لاقييرب هيي  هصيي   للصيي م. و ييا الييريط هقساسييي  لةييانيب هيي  قطبيي  للييزلويسني للمييص
ع   ل    للط يل للحاويذ. وللطريقذ لخفضنلذ ملي  بط نل هقسياس بصيفسحذ للسما ع هباً لقساس للسما  

  رنسا همطحذ ولصق للصفسحسني بقطب  للزلويسني؛
 للكسلذ لخسحرنذ وقت للص م؛ يو وسسلذ لقساس سرضذ ه صنذ لالخسريا  لخسحرنذ )ب(
 امجييذ ضيي  للصيي م   شييكل نظييام  ييا لي إىل  قتييي لس تسييع للريسيياانمل يمييسطسع  ميي سل لالالييطرلابمل لل )ر(

و ا ي  ال  قل  م يذ للسبرجيامل  ملر ز. 1 000 قل ض   ال س ل للسما ع لخر ريط ابلزه  ببسن ذ  ر،،
 ؛   ها ق  يسطلا  ضتني هرشح لسم يذ للسبرجامل   نظام حسازة للريساانمل1ض  

كي  لسيرتجاض  وحتلسليي  وسيسلذ لسيفيزي  سي ل للسميا ع هقابييل للسسيابع لليزه    شيكل إلكييرتوين حبسيت مي )،(
 الحقاً.

 اإلجراء 41-3-4
 بب ملا ضلى لل ح  للسايل: يو قريل  ثريست لخ صنذلل ت ذر لاويل  ميك  شح  41-3-4-1

أل للصييييهريج ابخيييياء )ي(    لخا ييييذ هيييي  سييييبس  97ي  هييييا،ة غيييين هضييييغ طذ ب حيييي   يو للصييييها يج لل قالييييذ: ميييييص
  لخا ذ هي  للميبذ  بميريا  97يك  هرغ ابً هلء  مل لالخسريا . وإذليك   للصهريج هضغ طاً ي  اء  وال

 )للكسلييذ للفا غييذ ولخ ييسج( يقييربلل تيي ذر لاويل زاي،ة لحلت لييذ  فسييسم هييلء للصييهريج حبسييت  كيي   نسلييذ 
 (؛Rميك  ه  للكسلذ لخق ن ة للقص   ) ها

ي  هيا،ة غين هضييغ طذ.  يو لخياءحياوايمل للغياز لخسبي ،ة للب اصير: ميييأل نيل ض صير بي ف  للكتسيذ هيي   )ب(
 (  ضلىRميك  ه  للكسلذ لخق ن ة للقص   ) ها و أل حاويذ للغاز لخسب ،ة للب اصر حبست  ك   يقرب

 كيي   حاويييذ للغيياز لخسبيي ،ة للب اصيير هضييغ طذ ي  يياء  يال   لخا ييذ هيي  سييبسها. و ييا 97 س يياوز  يال
 سبيي ،ة للب اصيير إذل نانييت نسلسهييا للفا غييذ  ميياو لالخسريييا . ولييس  هيي  لخطليي ب هييلء حاويييذ للغيياز لخ

 (.R  لخا ذ ه  للمبذ لخق ن ة ) 90 زي  ضلى  يو

 .لل ت ذر لاويل.و قاس و م نل نسلذ  41-3-4-2
للصيهريج لل قيال يو حاوييذ للغياز لسبريضي  اشي  لالخسرييا لمل صيرلهذ. و يا  رنسيا لل تي ذر لاويل ويسم   جسي   41-3-4-3

ا ابسيسبتال ي بيع قطيع زولاي لسقسسي  تي ميك  ه  للطيرف لخبيرنا للصي م و ثريسسه ها يقربيك ان  ضلى ه صنذ لالخسريا  حبست لخسب ،ة للب اصر 
ذ ويجهزة للسثريست   للطيرف لخلل ت ذر لاويل ا   مجسع لالجتاملامل. و ا  قلسص ي  فرجذ بني قطع زولاي تحرنسه بيرنا للصي م هي  ه صين

 لالخسريا . وابلسح ي    صرتَك نصسل لخسريا  للص هذ حرة لرت   بب  للص م.
( 1-8-3-41 )لنظير (  حبست يماو  ه ح  طسف  ،و، للفبيل للصي هذ2-3-41 ا إح لث ص م )لنظر  41-3-4-4

يس يياوز ه حيي  طسييف  ،و، للفبييل ضلييى للصيي هامل  يو لخيفسييَع ض يي  قطبييي للييزولاي   للطييرف لخبييرنا للصيي م  ابل مييريذ إىل صيي هذ ولحيي ة 
ملر ييز. وقيي  يكيي   هيي  للضييرو    كييرل   100 ملر ييز إىل 3ابل مييريذ إىل مجسييع للييرت،،لمل   لل طيياق هيي   1-8-3-41لا،ىن لخرييينين   لل ييكل 

 للص هامل للس صنل إىل ملشل لل سس ذ لك   ا لل ظر   نسا ج لخسريا  نل ص م ضلى ح ة.
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و م سل لل سا ج. واجناح لل ت ذر لاويل    يسم فحص4-4-3-41وضقا ي  ص م ضلى لل ح  لخ ص ف    41-3-4-5
غيين  تييااليير  ،ل ييم هيي  شييأن  ي   بله يو   يي نل يو ي   مييرنب للصييهريج لل قييال يو حاويييذ للغيياز لخسبيي ،ة للب اصيير ظهييريص  يال لالخسريييا    ييا

 لريامل لخ اولذ وللسثريست وللسفري  ه  وسسلذ نقل إىل يخر .مبسط ل ا ي  يسقسن  نتا  لالسسبتال  نيهال ت

 معاجلة البياانت و ليلها 41-3-5

 نظام  قلسص للريساانمل 41-3-5-1

 ا  قلسص بساانمل نل ق اة ب أ  س ل للسما ع هقابل للزه  إىل طسف  ،و، للفبل ضلى للص هامل  )ي(
لخكافئ لخق َّ  ن للنذ   لليرت،،. و يا  مي سل وللسأن  ه  ضرا لاطساف   شكل للسما ع للثابت 

قستييذ للسمييا ع لخطلقييذ للقصيي   لييش وة للسمييا ع ضيي  نييل نقطييذ لنقطيياع للييرت،،. و ييا ي  يسريييع  قلييسص 
 للريساانمل لخباين للسالسذ:

 يسبليييق فستييياض ييي  لالقسضييياء   يييا قسييياس للريسييياانمل لخصيييحنحذ لمييي ل للسميييا ع هقابيييل لليييزه   ‘1‘
 ؛2-5-3-41ابلص م ابسسبتال لاجرلء لخرينين   

 0,05 ا ي    تل للريساانمل ض  س ل للسما ع هقابل للسسابع للزه  للفرتة لل    طليق هيع  ‘2‘
 اثنسذ بب ل؛ 2,0اثنسذ قريل ب ء للص م و

 يا ي  ييسم  نتيا  ملر يز  100و 2 ا ي  يس اوز للسحلسل ه   للرت،،لمل للش  ييرتلوح بيني  ‘3‘
نقطييذ لنقطيياع للييرت،،   نييل  30ب نقيياط ه حيي   ،و، للفبييل ضلييى للصيي هامل   إطييا  حمييا

انسذ. و ا ي   ثنل نل نقطذ لنقطاع   لخ    ر،،لً طريسبساً؛   ص
   لخا ذ   للسحلسل؛ 5 ا لسسبتال نمريذ ختتس  ق  ملا  ‘4‘

لخ ص ف ي،انل. فريال مريذ إىل    ر  حماب نقاط ه ح   ،و، للفبل للص هذ   لالخسريا  ضلى لل ح  )ب(
 يلي: مبا نل نقطذ لنقطاع للرت،ن،   ا للقسام

حماب هصف فذ ِقسم نمريسذ لإلزلحذ  ابسيسبتال مجسيع نقياط للريسياانمل لل اشيئذ ضي  هي خالمل  ‘1‘
 للص هامل   س ل للسما ع هقابل للسسابع للزه   ابالسسبانذ ابخبا،لذ للسالسذ:

 

حست   
 

: 
t   فا ق للزه  بني ِقسم للسما ع؛ 
n    (  َّ؛ ل،اي /اثنسذ  ر،، طريسبي غن خمصَت) 
d       َّر،، طريسبي خمصَت  

   thK ؛قستذ ه خالمل للسما ع 
   نمريذ للسيفتس ؛ 
I    وض ، نقاط ه خالمل للسما ع؛  1ض ، ناهل  يرتلوح بني 
K    اب لهرت يمسبتل   حاصل لةتع ومل  يرتلوح بني صفر وللقستذ لحلالسذ لi. 

‘ يضالل 1لل مريسذ ابسسبتال ِقسم لازلحذ لل اشئذ ض  لرط ة ‘  حماب هصف فذ ه  للسما ضامل ‘2‘
   لخبا،لذ للسالسذ:

 

kx

 
n

1 2−
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‘ ابل ميييريذ إىل 2لالحسفيياظ بقستيييذ للسمييا ع لخطلقيييذ للقصييي   للتصييف فذ لل اشيييئذ ضيي  لرطييي ة ‘ ‘3‘
نقطذ لنقطاع للرت،، قس  لل ظر. وملشل للقستذ  صريح نقطيذ ه حي  طسيف  ،و، للفبيل للصي هذ 

‘ ض  نل 1ىل ملشل لل قطذ ابلسح ي  ه  نقاط لنقطاع للرت،،. و ا  كرل  لرط ة ‘ابل مريذ إ
  ر،، طريسبي حىت يسم  قسسم مجسع نقاط لنقطاع للرت،، للطريسبي.

   لس  ه ح  طسف  ،و، للفبل ضلى للص هامل ه  لالخسريا . ‘4‘
 فا ل نسلذ لحلاوايمل يو لسب يل نقصطريقذ لضريط قساس ِقسم س ل للسما ع هقابل للسسابع للزه   41-3-5-2

 لخق  ة للكسلذ مل  لالخسريا  قس  للحاويذ للفا غذ وللكسلذ لالخسريا  حمل لل افبذ لحلت لذ نسلذ مجع حاصل يك  مل إذل 

 ضليى لالخسرييا  قسي  لحلاوييذ إىل ابل ميريذ لليزه  للسسيابع هقابيل للسميا ع قساسيامل ضليى  ي  يج هباهيل  طريسيق وجيا لالخسريا   قس  للحاويذ للقص  

 :للسايل لل ح 

ما   لليزه  للسسيابع هقابل للسما ع يساس ضلى   Acc(t)(corrected) للزه   للسسابع هقابل للسما ع لخصححذ للقسم حتص

 :للسالسذ لخبا،لذ ابسسبتال لخقس 

 

 :ستح 
(measured)Acc(t)  = للفبلي؛ لخقس  للزه  قستذ 

M1 = لالخسريا ؛ قس  لحلاويذ ،و  لالخسريا   ه صنذ نسلذ 

M2 = لالخسريا ؛ قس  للحاويذ (للفا غذ للكسلذ فسها مبا) للفبلسذ لالخسريا  نسلذ 

R = لالخسريا ؛ قس  للحاويذ (للفا غذ للكسلذ فسها مبا) للقص   لخق ن ة للكسلذ 

M = R - M2؛ 
 .Acc(t)(corrected) قسم ه  للص هامل للفبل  ،و، طسف لخسريا  ِقسم و  لن  

 أجهزة القياس املعيبة 41-3-6

 هقسيياس هيي  للصيي هذ للفبييل  ،و، بطسييف  صييحسحها ميكيي  خاطئييذ للسمييا ع هقسيياس هيي  لخسلقيياة لاشييا ة نانييت إذل 

 يفي ق يو يمياو  لليثالث للص هامل ه  ص هذ لكل للص هذ للفبل  ،و، طسف يك   ي  شريطذ هسسالسذ ص هامل  الث بب  لل ظسفي للسما ع

 .للص هذ للفبل  ،و، لطسف لا،ىن لخ ح 

 ختبارالطريقة بديلة لتصحيح صرامة ا 41-3-7

لاخير   للصيها يج لل قاليذ يو حياوايمل للغياز لخسبي ،ة للب اصير سلف نثنلً ض  لل ت ذر لاويل إذل نا   صتسم  41-3-7-1
لل  جنحت   ملشل لالخسريا  وإذل نانت ه ح سامل طسف  ،و، للفبل للصي هذ للي  جتتَّبيت  ضيم مسيامل هضيري طذ لك هيا  ظيل ،و  لخ حي  

 لا،ىن لطسف  ،و، للفبل للص هذ  فستك  لضسريا  لخسريا  للصرلهذ هقري اًل   حالذ إجرلء  الث ص هامل هسسالسذ ضلى لل ح  للسايل:
 ؛2-7-3-41   لخا ذ ه  للمرضذ لحلرجذ لخ ا  إلسها   90رضذ للص م لاول يضلى ه  ي   ك   س )ي(

   لخا يييذ هييي  للميييرضذ لحلرجيييذ لخ يييا  إلسهيييا 95ي   كييي   سيييرضذ للصييي هني للثييياين وللثاليييت يضليييى هييي   )ب(
  41-3-7-2 . 
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إذل نييا  قيي  و حت ييي  "للمييرضذ لحلرجييذ"  الإ 1-7-3-41ال يييسم للل يي ء إىل طريقييذ لاقييرل  للري يلييذ لخ صيي فذ    41-3-7-2
للت صنذ سلفاً. وللمرضذ لحلرجذ ملي للمرضذ لل   صل فسها وسا ل ختفسف للص هامل إىل قي  هتا للقصي   ضليى لالنسقيال ولهسصياأل للطاقيذ  

يقيل ضي  مخميذ  ال مميا ذ لنطالقياً جتياوزل. وحتي َّ، للميرضذ لحلرجي  يو وبب ملا يسم لحلص ل ضا،ة ضليى لخ حي  لا،ىن لطسيف  ،و، للفبيل للصي هذ
 خمسلفذ. و ر  نل لخسريا  ابسسبتال نف  لخب لمل ونظام للقساس ولاجرلءلمل. صاهسم ل تاذر يولسذ لخسريا لمل ه  نقذ ضلى مخمذ 

  سجيل البياانت 41-3-8

 لاجرلء؛ ملشل  طريسق ل   لاقل ضلى للسالسذ للريساانمل  صَم َّل 

 و، جذ حرل ة للغرفذ وهكا  لالخسريا ؛ات يخ لالخسريا  وزه    )ي(

 وللكسلذ لخق ن ة للقص   ونسلذ لحلت لذ لل افبذ لخيفَسعة؛لل ت ذر لاويل للكسلذ للفا غذ  )ب(

  م سل  إ  وج  و ه ز للسصتسم لخ  نقذ ولخ لصفامل إ  وج مل؛  قمون ض  و  لل ت ذر لاويل صانع )ر(

 نسلذ ه صنذ لالخسريا ؛ )،(

 م؛سرضذ للص  )مل(

 ؛ابل ت ذر لاويل يسبلق فستالجتال للص م  )و(

 لكل ص م  س ل ضتلسامل للسما ع هقابل للسسابع للزه  لكل قطبذ زلويذ حم ،ة جبهاز. )ز(
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  50القسم 
 اخلامسمقدمة اجلزء 

 الغرض 50-1
لخسف يييرلمل لخ زوضيييذ لحلماسيييسذ هييي  يجيييل للس  يييي  قييي م لةيييزء للرلبيييع هييي  للييي لسل نظيييم لاهيييم لخسحييي ة لسصييي سف ي 

 ولالسسيف لم )مبا   ذلك للسيفزي ( وفقاً احكام لل ظام لخ مق ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسها.

 النطاق 50-2
 ريغيييييي  طريسيييييق طيييييرق لالخسرييييييا  للييييي ل ،ة   مليييييشل لةيييييزء ض ييييي ها يقسضيييييس  لل ظيييييام لخ ميييييق ضاخسييييياً لسصييييي سف لخييييي ل، ي 

 وومسها. للكستسا سذ
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  51القسم 
إجراءات التصنيف وطرق االختبار واملعايري املتصلة بر بة خطورة املتفجرات املنزوعة 

 احلساسية

 الغرض 51-1
 )لنظييييير لسصييييي سف لخسف يييييرلمل للميييييا لذ وللصيييييلريذ لخ زوضيييييذ لحلماسيييييسذيقييييي م مليييييشل للقميييييم نظيييييام لاهيييييم لخسحييييي ة  51-1-1

 ئهيي  لل ظييام لخ مييق ضاخسيياً لسصيي سف لخيي ل، للكستسا سييذ وومسهييا(. وي ريغييي ي  يكيي   لسييسيف لم لليي ص هقييرتانً ابلرجيي ع إىل هريييا، 17-2للفصييل 
ا سيذ وومسهيا وإىل جمت ضيذ لالخسرييا لمل للي ل ،ة   للقميتني ه  لل ظيام لخ ميق ضاخسياً لسصي سف لخي ل، للكستس 17-2للسص سف لل ل ،ة   للفصل 

 ه  ملشل لل لسل. 5-16و 4-16للفرضسني 
ولخبييياين   والخسرييييا  لخسف يييرلمل للميييا لذ لخ زوضيييذ لحلماسيييسذ اغيييرلا لل قيييل   يييا للرجييي ع إىل ،لسيييل لالخسرييييا  

. والخسريييا  لخسف يييرلمل 4-1-3-2  للقمييم للفرضيييي 3-2لفصيييل وإىل للال حييذ للس ظستسيييذ لل ت ذجسييذ  ل 2-3-32  للفقييرة للفرضسيييذ 32 للقمييم
وإىل للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ   3-33  للفقرة للفرضسذ 33للصلريذ لخ زوضذ لحلماسسذ   ا للرج ع إىل ،لسل لالخسريا لمل ولخباين  للقمم 

 . 4-2-4-2  للقمم للفرضي 4-2 للفصل

 النطاق 51-2
سا لذ يسم  لطسفها لكريت خ لصها للسف نيذ  يو  خمالسط هسف رة صلريذ يو  لخ زوضذ لحلماسسذ ملي ه ل،لخسف رلمل   51-2-1

ه  لل ظام لخ مق ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسهيا(. وي ريغيي يواًل  1-2حبست ميك  لسسريبا،ملا ه    ريذ لرط  ة "لخسف رلمل" )للفصل 
 .(1))لل  ضا  )ي( و)ب( ضلى للس ليل( ه  ملشل لل لسل 6)ي(( و1)لل  ع  1وفقاً جملت ضامل لالخسريا لمل  لخسريا  لخسف رلمل لخ زوضذ لحلماسسذ

 : يصص َّف ي  هسف ر ه زوع لحلماسسذ   ملشل للر ريذ إال إذل: 51-2-2
 ؛يصض  لس لس  أت ن ضتلي  ف ن  يو ان  ؛ )ي(

ض ي ها يكي   هبي ل  يو )ب(6 يو )ي(6وفقاً جملت ضذ لالخسريا لمل ض  ها يك   ل  خطر لنف ا  شاهل  )ب(
 ن /،قسقذ؛  1 200 ينع ه  4-51لالحرتلق لخصحح مب جا لخسريا  هب ل لالحرتلق لل ل ،   

 .(2)ج ل/غ 300إذل نانت طاقذ للسحلل لخص   للحرل ة يقل ه   )ر(

 التصنيفإجراءات  51-3
حما للسملميل لاجبي   قرييل  بيريل  6مل ل)ب( ه  جمت ضذ لالخسريا  6)ي( و6جتر  لالخسريا لمل ه  لل  ضني  51-3-1

ر هبسيييا   )للسيييشيسل  يو لخيفيييالسط لخبرييييأة الخسرييييا  هبييي ل لالحيييرتلق. وي ريغيييي لخسرييييا  لخييي ل، يو لخييي ل،  هييي  للييي لسل(  وإذل 1لخيفيييالسط هيييع هف ييين

__________ 

همسقرة ه  خيالل  ه  لل ظام لخ مق ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسها 1-2ميك  ييضاً جبل لخسف رلمل غن لخمسقرة حمريتا ملي هبرفذ   للفصل  (1)
. و  ملشل لحلالذ ي ريغي لخسريا  17-2 نزع لحلماسسذ وابلسايل ميك   ص سفها نتسف رلمل ه زوضذ لحلماسسذ  شريطذ لسسسفاء مجسع لخباين لل ل ،ة   للفصل

)لةييزء لاول هيي  ملييشل لليي لسل( ا  هيي  لخييرجح ي   كيي   لخبل هييامل ضيي  حماسييسسها للحيي لفز  3الخسريييا لمل لخسف ييرلمل لخ زوضييذ لحلماسييسذ وفقيياً جملت ضييذ ل
  لخسكانسكسذ ملاهذ لسح ي  لل روط للالزهذ للت اولذ ولالسسيف لم لخأه نني.

ل ط للصلا يو للما ل لخس ان  للش  يس كل ه  ي ريغي حت ي  طاقذ للسحلل للطا ، للحرل ة ابسسيف لم لخسف ر للش  نزضت حماسسس  ابلفبل )ي  لخيف (2)
لحليرل ة )لنظير مليشل لخسف ر ولخا،ة )لخ ل،( لخمسبتلذ لكريت خ لص  للسف نيذ(. وميك   ق ير طاقذ للسحلل للطا ، للحرل ة ابسسيف لم طريقيذ ه اسيريذ لقسياس 

 (.3-3-3-20  للفقرة للفرضسذ 20لل لسل  لةزء للثاين  للقمم 
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لخيفلي ط   للبريي ة. وي ريغيي  يو غ هي  للرييا و،( لضيتا  إشيبال لخيا،ة 30يزيي  ضليى  ال جهاز إشبال يكفيي )ضليى ي حي ث لنف ا   هع  مل
 )ب(.6)ي( ي  يمسيف م   لالخسريا  6ةهاز لاشبال للش  يبطي نسس ذ ه جريذ   لالخسريا  

كيييي  لالسييييسغ اء ضيييي  نيييي ع وهييييع ذلييييك  لييييس  هيييي  للضييييرو   ،ل تيييياً إجييييرلء مجسييييع لانيييي لع هيييي  لالخسريييييا لمل. ومي 51-3-2
 )ي(:6)ب( إذل نا    نل لخسريا  ه  لل  ع 6 لالخسريا 

  يمريا لالنف ا  لل لخلي و/يو لاشبال  لف لةزء لرا جي ه  للبري ة؛مل )ي(

لنف رمل ب كل البسف يمسريب  لنس ا  للسأ ن لالنف ا   ه  ضري ة  يو   ف ر حمس ايمل للبري ة مل  يو إذل )ب(
 )ب(.6خسريا  إىل يخر    ن ع لال

  ميكي  1)ي( ه  لجملت ضذ 1خريا  )ض م لنس ا  لالنف ا (   ن ع لالخيفل ط نسس ذ سلريسذ  يو إذل يضطت لخا،ة 51-3-3
لحرتلق بطيء(   ن ع  يو لخيفل ط نسس ذ سلريسذ )ض م لالحرتلق يو وإذل يضطت لخا،ة  .(3))ي( هع جهاز  ف ن6لالسسغ اء ض  ن ع لالخسريا   

 )ي( هع جهاز إشبال.6   ميك  لالسسغ اء ض  ن ع لالخسريا 2)ر( ه  جمت ضذ لالخسريا لمل 2لالخسريا  ه  لل  ع 
ال يلزم إجرلء لالخسريا  لسح ي  هب ل لالحرتلق ب لسطذ لخسريا  ولسع لل طاق إذل ح ث لنف ا  آين ه  لل احسذ  51-3-4

  .1-1 ملشل لحلاالمل ي  ر لخ سج   لل بريذ و  )ب(.6 للك سذ   لالخسريا  ه  لل  ع للبتلسذ للتحس ايمل للكلسذ  قريرياً 

 اختبار معدل االحرتاق )حريق خارجي( 51-4
 مقدمة 51-4-1
ن ( ه  يجل حت ي    10 000 مسيف م طريقذ لالخسريا  لخسبلقذ بسح ي  هب ل لالحرتلق )هب ل لحرتلق بس  يج   51-4-1-1

لخيفييالسط   ضري هتييا لخبيي ة للسيفييزي  ولالسييسبتال إذل نانييت هبرالييذ حلريييق خييا جي. و يير  ملييشل لالخسريييا  ضلييى ضيي ة ضرييي لمل  يو سييل ك لخيي ل،
 يلي:  ها لخيفالسط لسح ي  يو للت ل،

 لحرتلق ض سف ج لً؛ يو خطر لنسثا  خطر يو خطر لنف ا  شاهل كها إذل نا  مل ا )ي(
 ن ( يبست  ضلى للكسلذ لامجالسذ.  10 000 جهب ل لحرتلق )بس  ي )ب(

نيي .   10 000 ايبييرنف هبيي ل لالحييرتلق أبنيي  هبيي ل لالحييرتلق لخمييسكتل خا جسيياً لكسلييذ هيي  هييا،ة هبريييأة هقيي ل مل 51-4-1-2
ن ساً ه  للبري لمل  يلي ذلك إجرلءلمل لالسسكتال لرا جي. وجتير   يو وه  لل احسذ للبتلسذ حي ، هب ل لالحرتلق ابسسيف لم ضري ة ولح ة

 لخيفالسط وملي هبريأة للسيفزي  ولالسسبتال. وختضع مجسع ين لع للبري لمل إىل لالخسريا لمل ابسسث اء لحلاالمل للسالسذ:  يو لالخسريا لمل ضلى لخ ل،
ي ع جمااًل  ال إذل نا  ه  لختك  لملطذ خمسصذ ي     ر لخ سج ومل  هبريأ للس  ي  ولالسسبتال  ب كل )ي(

 هبل هامل هساحذ؛ يو للري     هب ل لحرتلق وفئذ لسس ا،لً إىل نسا ج لخسريا لمل يخر 
ولالسيييييسبتال      رييييييذ لرطييييير لخيفلييييي ط  ابل يييييكل لليييييش   برييييييأ بييييي  للس  يييييي   يو يو إذل ي، جيييييت لخيييييا،ة )ب(

 . 1-1 ذ"هسف رلمل"  لل بري
 ن ( للسص سف   ي بع فئامل خمسلفذ.  10 000 ج ا ي  يمسبتل هب ل لالحرتلق لخصحح )بس  ي 51-4-1-3

  اجلهاز واملواد 51-4-2
لخيفالسط ابحلالذ ولل كل لللشي   قي م هبتيا للس  يي  ولالسيسبتال  يو ي ريغي ي  يطريق لالخسريا  ضلى ضري لمل لخ ل، 51-4-2-1

 )مبا   ذلك للسيفزي (. و لزم للب اصر للسالسذ: 

__________ 

 . 6)ي( ه  جمت ضذ لالخسريا لمل 6)ي( ال ميك  لالسسغ اء ض  لل  ع 1سم إجرلء لالخسريا  ه  لل  ع إذل مل ي (3)
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ضرييي لمل  حتسيي   نييل ضرييي ة ه هييا ضلييى نسلييذ صييافسذ هيي  لخسف ييرلمل  10 يو 6 يو ضيي ، هيي  ضرييي ة ولحيي ة )ي(
 ن ؛  25 الخ زوضذ لحلماسسذ هق ل مل

ضريييي لمل  حتسييي   نيييل ضريييي ة ه هيييا ضليييى نسليييذ صيييافسذ هييي  لخسف يييرلمل  6 يو 3 يو ضييي ، هييي  ضريييي ة ولحييي ة )ب(
 ن ؛  50ن  و  25 لخ زوضذ لحلماسسذ  رتلوح بني

ضرييي لمل  حتسيي   نييل ضرييي ة ه هييا ضلييى نسلييذ صييافسذ هيي  لخسف ييرلمل لخ زوضييذ  6 ضيي ، هيي  ضرييي ة ولحيي ة إىل )ر(
 ن ؛  500 ى زي  للكسلذ للصافسذ لامجالسذ ضل ال ن   ضلى ي   50  لحلماسسذ ينع ه

ل  سيييا  يكييي   هلتيييا ح يييم ول  فييياع نيييافسني الحسييي لء لالييي لح لر يييريسذ وللبريييي لمل محاييييذ  يو صيييس سذ ولحييي ة )،(
 لا ا؛

( يك   لر ا وللص ف ه زضاً بني للبري لمل وحتسها DIN 15146ه صامل خ ريسذ )هثاًل وفقاً للتبسا   )ه(
 وف قها؛

لر يا وللصي ف وابلسيايل للبريي لمل ه الييع  يو لاليي لح لر يريسذهصي   إشيبال ه اسيا يضيت  إشيبال  )و(
هيي زع ابلسميياو  فيي ق  10/90 فلالخسريييا  )ي صييى ابسييسبتال خمليي ط هيي  للغييازولني وزيييت وقيي ، خفسيي 

 للبري لمل ولر ا وللص ف(؛

نيياهنلمل فسيي ي  وهبيي لمل ه اسييريذ لقسيياس حييرل ة لاشييباع  هثييل يجهييزة لسس ييبا   يو نيياهنلمل سييس تا )ز(
 ت لحلترلء و/يو للكاهنلمل لحلرل يذ.لاشبذ حت

 ه  يك  ومل غاهضذ لالخسريا  نسا ج نانت إذل (لالقسضاء ض  ) لامجالسذ للكسريذ يو/و لالخسريا لمل ض ، زاي،ة ي ريغي 51-4-2-2

 .ب ال ح لخقابلذ لاخطا  حت ي  لختك 

 إجراء االختبار 51-4-3

)ي( و)ب(  1-2-4-51 رييي ي لالخسريييا لمل ببرييي ة ولحيي ة وببيي  ذلييك يييزل، ابلسسييابع ضيي ، للبرييي لمل ضلييى لل حيي  لليي ل ،     51-4-3-1
و)ر(. وي ريغيييي إجيييرلء لخسرييييا  هبييي ل لالحيييرتلق هيييرة ولحييي ة لكيييل ضييي ، هييي  للبريييي لمل. وير يييا للبييي ، لخطلييي ب هييي  للبريييي لمل ضليييى ه صيييامل خ يييريسذ  

ا للس  ييي  ولالسييسبتال )مبييا   ذلييك للسيفييزي (  بطريقييذ يس قييع هبييا لحلصيي ل ضلييى ينثيير لل سييا ج صييرلهذ.  وهمييس يذ  ابحلالييذ ولل ييكل لللييشي   قيي م هبتيي 
سيم هي  لحلسيز    10 ك ناهليذ ولحي ة ضليى لاقيل هيع  ير   و  الع لخ صامل   صيس سذ ولحي ة )يو ينثير  ض ي  للضيرو ة(. و يا ي    يتل للصيس سذ ه صيذ 

إىل ذلييك( حتييت للبرييي لمل وح هلييا بطريقييذ  ضييت  حيي وث   وهييا   ة للله بييذ )لر ا/للصيي ف  لليي  ق لخفسيي ح حيي ل مجسييع ج لنييا لخ صييذ. و  الييع لخييا، 
 )و((. 1-2-4-51 ة إشبال يهثل )لنظر للفقر 

نيييييي  هيييييي  لر ا/للصيييييي ف نافسييييييذ ضييييييا،ة. و ييييييا نقييييييع لخ صييييييامل لر ييييييريسذ   10   بسييييييع للكتسييييييذ للريالغييييييذ حنيييييي  الحظة:م
 ((.)و1-2-4-51 ةلرتلمل  لنظر للفقر  10 ولر ا/للص ف لةاف مبيفل ط سا ل ه  لل ق ، )ح ليل

 ال ييذ ه لقييع ضلييى لاقييل  ريبيي  همييافامل خمسلفييذ ضيي   و  اس حييرل ة لاشييباع ي  يياء لالخسريييا  مببيي لمل ه اسييريذ قيي   51-4-3-2
 إىل ذلك( وي ريغي حماهبا قريل لالخسريا . وها ) بست  لخمافذ ضلى حماسسذ لخب لمل )يجهزة لالسس با   للكاهنلمل لحلرل يذ هرنز لل ا 

 ميي ل لاشييا لمل ب ييكل همييستر. و بييرنف نقطييذ بيي ء لنيي الع لحلريييق أبهنييا لللحظييذ لليي  يك ييف فسهييا  فاضييل  51-4-3-3
 اع لخم لذ.لخا،ة. وحي ، لنسهاء لحلريق ه  ه ح سامل لاشب

شييييظااي هب نسييييذ ي ريغييييي ي  يييييشنر ذلييييك    قرييييير  يو لنف ييييا لمل إفرل،يييييذ يو إذل ليييي ح" حيييي وث لنف ييييا  شيييياهل 51-4-3-4
 لالخسريا .

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

492 

 جالنتائمعايري االختبار وطريقة  قييم  51-4-4
 ضلى لل ح  للسايل: t10Aو Aحي ، هب ال لالحرتلق  51-4-4-1

لخيفل ط ضلى خن  ميك  ن ف . و ستسز هنايذ  يو  ابللحظذ لل   سفاضل فسها لخا،ةحت ، نقطذ ب ء لحلريق   )ي(
  لخا يييذ هييي  لخميييس    5  )نتيييا يميييريري  لحلرييييق( إىل يقيييل هييي  Iلحلرييييق ابخنفييياا   هميييس   للسفاضيييل 

 (؛1-4-15 ل( )لنظر لل كmaxIلاقصى )
 ل روقذ  إ  وج مل؛ يو  رلضى   للسقسسم أت نلمل لخا،ة لخسريقسذ )ب(
 حت ، ه ة لالحرتلق ابل قت للش  ي قضي بني نقطذ ب ء لحلريق وهنايس ؛ )ر(
 t]نيي [ وهيي ة لالحييرتلق لخقابلييذ  m]ن /،قسقييذ[ لكييل نتسييذ خمسييعة  Aميكيي  حميياب هبيي ل لالحييرتلق  )،(

 ]،قسقذ[ ابسسيف لم لخبا،لذ:
𝐴 =

𝑚

𝑡
 

لخيفلييي ط  يو نسليييذ لخيييا،ة  mهبييي ل لالحيييرتلق ل ييي ،  و A   حسيييتlog m هقابيييل log A رسيييم للكتسيييذ  )ه(
لخميييسبتل   لالخسرييييا . و ميييسكتل نسيييا ج لالخسرييييا  لخالحظيييذ خا جسييياً ب لسيييطذ مليييشل لخيفطيييط للريسييياين 

 ن   قابل لل للذ للسالسذ:  10 000  لكسلذ  ريل t10Aلل ص ل إىل هب ل لالحرتلق غن لخصحح 

𝐴10𝑡 = (
10000 𝑘𝑔

𝑚
)

2

3

𝐴 

 ل ح  للسايل: لضلى  CA، هب ل لالحرتلق لخصحح حي  51-4-4-2
 ŋحي نل لخق ل  لل لخلي لطاقذ لخا،ة جز سياً إىل إشيباع. وحيي ، هس سيط لل ميريذ لخئ ييذ لكفياءة لاشيباع  )ي(

( وللطاقييذ لل ظريييذ measureddoseلنطالقيياً هيي  همييس   لاشييباع لخقييس  ) ضلييى همييسفذ هبس ييذ هيي  لحلريييق
 (:calculateddoseللقص   )

 

 Hv]ني [ حبيرل ة لالحيرتلق  mحتما للطاقذ لل ظرييذ للقصي   بضيرب للكسليذ لافرل،ييذ للتيا،ة لخيفسيعة  )ب(
 (4)]نسل  ج ل/ن [

 

حي ، هق ل  للطاقذ للش  يري و هي  لل احسيذ للبتلسيذ يني  ي سقيل اباشيباع بسكاهيل لخمياحذ لل لقبيذ حتيت  )ر(
 ه ح  لاشباع لخقس ؛

 

 measureddose[ فيييي ق هيييي ة لالحييييرتلق لامجالسييييذ قستييييذ 2]ولمل/م tIي للسكاهييييل للرقتييييي ل يييي لمل لاشييييباع ويبطيييي  
  ]م[. r]نسل ج ل[ ضلى همافذ 

[ ن للييذ   للييزه . وحتمييا جرضييذ 2]ولمل/م Iهلييشل للغايييذ يرسييم خمطييط بسيياين يظهيير همييس   لاشييباع  )،(
 ؛ maxI  لخا ذ ه   5 إىل 1 لاشباع للكاهلذ بسكاهل لخ ح  للمل  ولخصحح حىت

__________ 

 ي ريغي حت ي ملا ب لسطذ  ق سذ ه اسريذ هثل هقساس حرل ة لالحرتلق. (4)
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هيي  لحليي  لاقصييى خ حيي  لاشييباع لحلييرل   للييش  حيمييا نقستييذ هس سييطذ  relevantIيييسم لحلصيي ل ضلييى  )ه(
 لإلشباع بسح يل لخماحذ لخكاهلذ إىل همسطسل ذ  ح م مما ل خالل لخ ة للزه سذ نفمها؛

  ي  ييياء شييي ة لحلرييييق للقصييي   لليييش   يييا يخيييشل   لالضسرييييا fميكييي  حمييياب هس سيييط ضاهيييل لل يييكل  )و(
 ب لسطذ لخبا،لذ:

 

 حيما هب ل لالحرتلق لخصحح ضلى لل ح  للسايل: )ز(

 

نفيياءة   ŋحيرل ة لحيرتلق لخييا،ة ]نسلي  ج ل/ني [ )ي  إنسالريسيا )ل سيي   لحليرل  (  فاضيل لالحيرتلق(؛ و vHسيت ح 
 ن .  10 000 ا]ن /،قسقذ[ لكتسذ ق  ململ  هب ل لالحرتلق لخصحح  CAضاهل لل كل. و fلاشباع و

لخيفلييي ط     ريييذ لخيفييياطر  يو شيييظااي هب نسييذ  صييي ف لخييا،ة يو لنف يييا لمل هفيير،ة يو إذل حيي ث لنف يييا  شيياهل 51-4-4-3
 "هسف رلمل".

 لخيفل ط.  يو  ن  ه  لخا،ة لخبريأة  10 000 ذلكتس CA قسنم نسا ج لالخسريا  ضلى يساس هب ل لالحرتلق لخصحح   51-4-4-4
 يلي: ها لخيفالسط   يو  ستثل هباين لالخسريا  لسح ي  سل ك لحرتلق لخ ل، 51-4-4-5

  003 ىيزييييي  ضليييي  يو CAخمليييي ط يميييياو  هبييي ل لالحييييرتلق لخصييييحح لرييياأل بيييي   يو ي  هيييا،ة : 1 ذللفئ
  ن /،قسقذ؛  1 200 زيس او  ال ن /،قسقذ ولك 

  401 ىيزييييي  ضليييي  يو CAخمليييي ط يميييياو  هبييي ل لالحييييرتلق لخصييييحح لرييياأل بيييي   يو هيييا،ةي   : 2 ذللفئ
  ن /،قسقذ؛  300 زيس او  ال ن /،قسقذ ولك 

  06 ىيزييييي  ضليييي  يو CAخمليييي ط يميييياو  هبيييي ل لالحييييرتلق لخصييييحح لريييياأل بيييي   يو ي  هييييا،ة : 3 ذللفئ
  ن /،قسقذ؛  140 زيس او  ال ن /،قسقذ ولك 

 ن /،قسقذ.  06  ض CAقل هب ل لالحرتلق لخصحح لراأل ب  خمل ط ي يو ي  ها،ة : 4 ذللفئ
ن /،قسقييذ نتسف يير   1 200 ىلخيفليي ط للييش  يزييي  هبيي ل لالحييرتلق لخصييحح لريياأل بيي  ضليي  يو و صيي ف لخييا،ة 

 ه  لل ظام لخ مق ضاخساً لسص سف لخ ل، للكستسا سذ وومسها(. 1-2 ل)لنظر للفص
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 : قياس اإلشعاع كدالة يف الزمن 1-4-51 الشكل

 

 أمثلة للنتائج 51-4-5
ه يسج هي  ه س يامل لل رتوسيلسل ز  200جتتسع نسا ج لالخسريا لمل وبساانمل للسص سف انثر ه   11ير،   للسشيسل  51-4-5-1

  للص اضي.

 أمثلة للحساابت 51-4-6
  لخا ييييييذ  30 ذ  لخا يييييذ( هرطريييييييذ ب ميييييري 11,2  لخا يييييذ و 10,7  رنسرييييييامل نرتوسيييييلسل ز )حمسيييييي   لل رتوجيييييني بييييييني 

 إيزوبروابن ل:
 ن   m   285 نسلذ  رنسريذ لل رتوسلسل ز لخيفسعة: 
 ،قسقذ t   9,7   ه ة لالحرتلق: 
 f   3,73   ضاهل لل كل: 
 ŋ   0,24   نفاءة لاشباع: 
 نسل  ج ل/ن   v H= 626 15  إنسالريسا لالحرتلق: 
   :Aحماب هب ل لالحرتلق  
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  :t10Aحماب هب ل لالحرتلق  

 
 :cAحماب هب ل لالحرتلق لخصحح  

 

 . 2 ذويص ف لخسف ر لخ زوع لحلماسسذ   للفئ 

  املراجع:
[1] German "Guideline for the assignment of substances which may show explosive properties to Storage Groups 

(SprengLR011)" 
[2] Thermal radiation hazards from organic peroxides, Roberts, T.A. and Merrifield, R., J. Loss. Prev. Process Ind. 

1990, 3, 244.  
[3] Thermal radiation hazard and separation distances for industrial cellulose nitrate, Roberts, T.A. and Merri-

field, R., J. Loss. Prev. Process Ind. 1992, 5,311.  

[4] Storage of Organic Peroxides, Publication Series on Dangerous Substances 8 (PGS 8), Ministries of Social 

Affairs and of the Interior, The State Secretary of Housing, Spatial Planning and Environment (VROM), The Nether-

lands 2006.  

[5] The storage and handling of organic peroxides, Guidance Note CS21, Health and Safety Executive, 1998, 

United Kingdom 
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  1 لالت يي 
 مواصفات املفجرات املعيارية

  رام من رابع نرتات مخاسي أريثريتول 0,6 ىوصف كبسولة التفجري الكهرابئي املعيارية اليت  توي عل 1-1اتء 
 مالحظات الوصف  اجلزء  اجلزء  رقم الرسم رقم

   نريم لذ للسف ن يلف  ‘1‘
يرلضيييييى ضييييي م  بريضيييييها للضيييييغط. لخقييييي ل    يس لخصهر ابء 

لخ صييييييى بيييييي  هييييييي  لخيييييي ل، للله بييييييذ لخك نيييييييذ 
 ه  50 ه  إىل 30للريس: 

 .Faهثيييييييال:  يس هصيييييييهر نهراب يييييييي هييييييي  نييييييي ع 
DNAG  يخانسييييييا  T 10 - U   هغلفييييييذ بطريقييييييذ هيييييي

 لال ه س م
ينري بيييذ جم فيييذ هميييح بذ هييي  لل حييياس لل قيييي  لانري بذ يلف  ‘2‘

هييي  سيييريا ك يخييير   يو   لخا يييذ زنيييك( 5)
يكيييييييييي    ك ي هييييييييييا   حيييييييييي و، هكيييييييييي انمل 
للميييريسكذ لخيييشن  ة يضيييالل ولل حييياس لل قيييي. 
ويببيييييييا، لانري بيييييييذ هريس يييييييذ   لل يييييييكل. وإذل 
سيييييا  لاانبسيييييا للالزهيييييذ  ،ضيييييت لحلاجيييييذ  ختص
لصييييي ع لخف يييييرلمل لخبسا ييييييذ ابلسحقيييييق هييييي  
لاببييييييييييا، لل قسقييييييييييذ لكييييييييييل ينري بييييييييييذ سييييييييييسسم 

 لسسيف لهها.

 

غ(      0,01غ )   0,40لل ييييح ذ لاساسييييسذ:   لل ح ذ للثان يذ )ي( ابء 
 لبييييييع نييييييرتلمل مخاسييييييي ي يثريسيييييي ل؛ هضييييييغ طذ  

 اب ؛  440 ت حت 

ميكييي  ي  حيسييي    لبيييع نيييرتلمل مخاسيييي ي يثريسييي ل 
٪ هيييي  هييييا،ة نرب نسييييذ  0,5 يصييييل إىل هييييا ضلييييى

ي  يياء لخ اولييذ  خ ع  كيي   لل ييح امل للكهرسييسا سذ
 ولسحمني خ لأل للس فق.

غ(      0,01غ )   0,20لل يييح ذ لخس سيييطذ:    جسم  
 لبيييييع نيييييرتلمل مخاسيييييي ي يثريسييييي ل؛ هضيييييغ طذ  

 اب .  20 ت حت 

 هيييم ) 12,3 ذلال  فييياع للكليييي لل يييح ذ للثان يييي 
 هم( 0,6

شيييح ذ للريييي ء )شيييح ذ  ،لل 
 ب ء لاشبال(

حريييييييذ لخسسييييييا  لخييييييا،ة ونتسسهييييييا. غيييييين ينيييييي  
ي ريغيييييي ي  يميييييسيف م ضليييييى لاقيييييل اليييييبف 

ي ريغييي  وال ي،ىن نتسذ الزهذ لري ء لاشبال.
ي  يكييييييي   جمتييييييي ع للكتسيييييييذ لخسريقسيييييييذ هييييييي  
لانمييييييي ني   شييييييييح ذ بييييييي ء لاشييييييييبال  
هضافاً إلسهييا لل ييح ذ للثان يييذ  يقيي   سييلريسذ 

   لخا ذ ه  لانم ني. 9,5  ه

غ هييييي  يزيييييي  للرصييييياأل   0,01 0,30 هثيييييال:
٪ 88  ا ب  جييييذ نقيييياوة  ريليييي لخبيييياد بصييييت  لل  يييي 

 اب  440 ت وهضغ ط حت

للكييييييييييييي ب للييييييييييييي لخلي  ملاء 
 )هثق ب(

ال حيسيييييار لاهييييير إىل لسيييييسيف لم نييييي ب ،لخليييييي  -
هثقيي ب. ويمييسريب  الييغط شييح ذ بيي ء لاشييبال 
ضليييى جيييزء هضيييغ ط ب  جيييذ نريييينة هييي  لل يييح ذ 

 للثان يذ.
 .Fa يس هصييييييييهر نهراب ييييييييي هيييييييي  نيييييييي ع هثييييييييال: -  يس لخصهر يلف  ‘3‘

DNAG  يخانسييييييا  T 10 - U   هغلفييييييذ بطريقييييييذ هيييييي
 لال ه س م
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 مالحظات الوصف  اجلزء  اجلزء  رقم الرسم رقم

ال   جيي  هسطلرييييامل خاصيييذ. غيين ينييي  ي ريغيييي ي   - للم ل،ة  ابء 
 كييييي   هانبيييييذ للسميييييرب  اهييييياً )لس  يييييا  كييييي   
يزييييييي  لل حيييييياس ولضييييييتا  قيييييي ة بيييييي ء لاشييييييبال 
لخطل بييييييذ(. وللسصييييييتسم للس ييييييا   للبييييييا،  ملييييييي  

 . صتسم ه اسا 
لالخسسا  حيير  شييريطذ يخييش لخيفيياطر للكهراب سييذ  - للملك جسم  

)للكهيييييييرابء لالسيييييييسا سذ  للسسيييييييا لمل لل يييييييا ،ة(   
يميييييتح ابسيييييسيف لم  ال لالضسرييييييا . وهيييييع ذليييييك 

غالف ضازل ه  هييا،ة بالسييسسكسذ ،لخييل ينري بييذ 
 لخف ِنر.

  ينري بذ ه  للريالسسسك ينري بذ قصر لل ل رة  ،لل 
   للريطاقذ ملاء 

 

  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

503 

ر معياري )أورويب( : 1-1 الشكل اتء  مفجِّّ

 

 يوالً  نريم لذ  ف ن نهراب ي )هف ِنر هبسا  ( اثنساً  نريم لذ  ف ن )هف ِنر هبسا  (
 اثلثاً   يس لخصهر  لبباً  لانري بذ

 خاهماً  للك ب لل لخلي  
    

 )يلف( نريم لذ للسف ن )ابء(  يس لخصهر
 )جسم( لل ح ذ لخس سطذ )،لل( شح ذ ب ء لاشبال

 )ملاء( للك ب لل لخلي 2 نريم لذ  ف ن )هف ِنر هبسا  (
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ر رقم2-1 الشكل اتء  )الوالايت املتحدة األمريكية(   8 : املفجِّّ

 
؛ 5052 ينري بييييذ هييييي  لال ه سيييي م )لخيييييا،ة سييييريسكذ يل ه سييييي م )يلف(

هيييييم؛ مسيييييك  7,06 هيييييم؛ للقطييييير لرييييا جي 31,8 للطيييي ل
 هم( 0,19 لة ل 

 وشح ذ لاشبالسلك   صسل  )ابء(

غ هيييي  يزيييييي  للرصييييياأل  0,195شييييح ذ بييييي ء لاشيييييبال ) )جسم(
 لخباد بصت  لل  ا(

غ هيييييي   لبييييييع نييييييرتلمل مخاسييييييي  0,447لل ييييييح ذ لاساسييييييسذ ) )،لل(
 هسغاابسكال 28 ي يثريس ل هضغ ط ض  
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  2 لالت يي 
 طريقة "بروستون" وطريقة مقارنة العينات

 طريقة "بروستون" 1-2اتء 
 مقدمة 1-1-2اتء 

 مييسيف م طريقييذ "بروسييس  " لسح ييي  همييس   لحلييت للييش  يصييل ض يي ل لحستييال لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ ه جرييييذ  
   لخا ذ. 50 إىل

 اإلجراء 2-1-2اتء 
ز  يم إذل نييا  سييسح ث  ، فبييل ه جييا هييا  سضييت  للطريقييذ لسييسيف لم همييس ايمل حييت خمسلفييذ وحت ييي   ال. ويصرنييَّ

  ي،لء للس ا ب ح ل لخ طقذ لحلرجذ بسقلسل همس   لحلت ، جذ ولح ة   للس ربيذ للسالسيذ إذل نانيت لل سس يذ ه جرييذ وزاي، ي  ، جيذ ولحي ة إذل
جتربيذ ضليى لاقيل  25 ءجتا ب يولسذ لسح ي  همس   للري ء   لخ طقذ للصحسحذ  قريرياً  مث إجيرل 5 نانت لل سس ذ سالريذ. و ر  ضا،ة ح ليل

 للحص ل ضلى للريساانمل للالزهذ للحماابمل.

 حساب النتائج 3-1-2اتء 
   ميسيف م لل سيا ج  H)50(٪ للحص ل ضلى نسس ذ ه جرييذ  05   ض   حت ي  لخمس   للش  يك   ض  ل لحستال نمريس  

جمت ع لل سا ج للمالريذ ملي  لاصيغر. وإذل نيا    يو   إذل نا  جمت ع لل سا ج لخ جريذ  ها   فقط وذلك حبما  " -" لل سا ج للمالريذ  يو  فقط  "+" لخ جريذ 
ملي  هرييني     نتيا     هثاًل( و ليفص 1-2 ف ة ول يل للرقتا  هسماويني  فإن  ميك  لسسيف لم ي  ه هتا. و م ل للريساانمل   ج ول )نتا   ل 

يسضييت  ل  فاضييامل للمييق ط  برت سييا  صيياض   بيي ءلً أبقييل همييس   سيي َّلت ليي  نسس ييذ    2-2 ف هيي  لةيي ول يليي   1 ، . وللبتيي  2-2 ف لةيي ول يليي 
حيس   ضلى ض ، لل سا ج    3 ، خط للصفر. وللبت   يو   ض ،لً ي اظر ض ، زاي،لمل هسماويذ ف ق خط لاساس   i  ميثل لحلرف  2 ، للبت   و    لخسريا . 
    حيني يسضيت  للبتي ،  i     nلكل ل  فاع سق ط. وللبت ، للرلبع يسضت   ري يرياً حلاصل الرب    ((-)n)ض ، لل سا ج للمالريذ   يو  ((+)n)لخ جريذ 

 . وحيما لخس سط ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ: 2i     nلراه   ري يرياً حلاصل الرب للكتسذ  
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= حست:  iS nN   و( ) = iniAو  c يقل ل  فاع سق ط  و  d للفرق بني نل ل  فاضني   

وإذل لسييسيف هت نسييا ج سييالريذ  فييإ  للبالهييذ لخ جيي ،ة ،لخييل لاقيي لس  كيي   ه جريييذ؛ و كيي   للبالهييذ لخ جيي ،ة  
 ج ه جريذ. وميك   ق ير لالحنرلف لخبسا   ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ:،لخل لاق لس سالريذ إذل لسسيف هت نسا 
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 مثال للنتائج 4-1-2اتء 
سيييم   5  سيييم  وللفيييرق بيييني نيييل ل  فييياضني ملييي  10    فيييإ  يقيييل ل  فييياع ملييي 2-2 فابسيييسيف لم بسييياانمل لةييي ول يلييي  

 يلي: نتا  ؛ وحيما لال  فاع لخس سط21  مل )n-(وجمت ع  03  مل )n-(   2iوجمت ع  61  مل )i   )-n وجمت ع









++= 5.0

12

16
510H50

 = 19.2 cm 

 ولالحنرلف لخبسا   مل : 









+

−
= 029.0

12

163012
562.1s

2

2

 = 6.1 

 ,.W.J. Dixon and F.V. Massey, Jr. "Introduction to Statistical Analysis, McGraw-Hill Book Co :املرجع
Toronto, 1969.  
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 :  سجيل البياانت1-2 ءاجلدول ات
ل  فاع  نسا ج للمق ط للسكرل 

 للمق ط
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 + - )سم(

 1                  +        30 

1 4       +  +    +    +  -       25 

4 5    +  +  -  -  +  -  +    -  +    20 

5 3 +  +  -      -    -      -  -  + 15 
2   -                      -  10 

12 13                           

 البياانت:  ل يص 2-2 ءاجلدول ات
CALCULATIONS USING NEGATIVES 

 (-)i2(-).n(-) i(-).n(-) n(-) i لال  فاع )سم(

9 3 1 3 25 

16 8 4 2 20 

5 5 5 1 15 

 10 صفر 2 صفر صفر

B   30  = A16 sN   12 لجملاهسع 
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 طريقة مقارنة العينات 2-2اتء 
 مقدمة 1-2- 2اتء 

للبس امل مل  طريقذ ميك   طريسق ملشل لاسل ب ضلى ي  لخسريا   مسيف م فس  طريقذ "بروسس  ". ولخسريا  هقا نذ  
 مسيف م فسها اب لهرتلمل وهت ف إىل   فن ، جذ ضالسذ ه  للثقذ ابل مريذ ا  لخسالف   لحلماسسذ  وذلك   لحلياالمل للي   كي   فسهيا  ال

 للقسم لخس سطذ لل   بطسها طريقذ "بروسس  " قريريذ ه  ببضها للريبل.

 اإلجراء 2-2- 2اتء 
ببيي   طريسييق طريقييذ "بروسييس  " ضلسهييا  ولك هييا ختسييع ابلسريييا،ل هييع ضس ييامل هيي  ختسييع ضس ييامل هيي  لخسف يير يلييف  

لخسف ر ابء. غن ين  ب اًل ه  هساببذ لل سا ج   صب ،ملا وملري طهيا   صبيرَّا نيل ضس يذ هي  لخسف ير ابء إىل نفي  هميس   ض صير لحليت لليش  
ر  جتربيذ ضرالت ل  ضس ذ لخسف ر يلف   للس ربذ للمابقذ هرياشرة. وضلى ملشل  فإن   ض   نل هميس   لب صير لحليت  هيع  قي م لالخسرييا   جتيص

حي ث  ، فبل ه  للبس سني  فيإ  لل سس يذ  ميسريب   مل ضلى ضس ذ ه  لخسف ر يلف وضس ذ ه  لخسف ر ابء. وإذل ح ث  ، فبل ه  للبس سني  يو
 ل   مسيف م   للسقسسم.ه  للسقسسم. ويزولر لل سا ج لل  يك    ، للفبل ابل مريذ هلا خمسلف ملي وح ملا ل

 حساب النتائج 3-2- 2اتء 
  ونا  ض ،  ،و، للفبل لخ جريذ للبس يامل nإذل نا  ض ، يزولر لل سا ج لل  نا   ، للفبل خمسلفاً ابل مريذ هلا مل   

 لقيع يقيل حماسيسذ      ي  ملشل للبس ذ مليي   للK%  فإ  ، جذ للثقذ  x  <(n-x)  ي  ي  xلاقل حماسسذ ه  يزولر لل سا ج  لك مل  
 ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ: Kحتما ابسسيف لم إحصا سامل "برن يل". وميك   ق ير 

     
( ) 




























−
−= 

=

−  
! in  ! i 

! n
21100K

x

0i

n 

 . nو xلململذ ه  قسم  kولة ول ي،انل يريني قسم   السحسذ خمسلفذ 

30 25 20 15 n  

x 

   99 2 

  99 98 3 

  99 94 4 

 99 98 85 5 

 99 94 70 6 

99 98 87  7 

99 95 75  8 

98 89 59  9 

95 79   10 

  حالييذ ضيي م وجيي ، لخييسالف حقسقييي   ضس سييني   ييز،ل، نمييريذ لحليياالمل لليي   كيي   فسهييا يزولر لل سييا ج مما لييذ   
 جت ح إىل للزاي،ة هع لسسترل  لالخسريا . ضت هاً ال (n - 2x)فضاًل ض  ي  قستذ 
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 أمثلة للنتائج 4-2- 2اتء 
هسكيروهرت  هقا نيذ  63هسكروهرت و 45   لهل لء يرتلوح قطرملا بني٪ ه  جمستامل ضالقذ 0,01 يضطت ضس ذ ه  لهلكم جني لخيفل طذ ب مريذ

 يريني ي  للبس ذ لخيفل طذ نانت ينثر حماسسذ ض   همس   للثقذ للسايل:   مماn   13ض    x   3ببس ذ ه  لهلكم جني غن خمل طذ  

K
( ) 
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  x   6ومبقا نييييييييييذ ضس ييييييييييذ ه ييييييييييك ك فسهييييييييييا هيييييييييي  لهلكميييييييييي جني لخطحيييييييييي   ببس ييييييييييذ ضا،يييييييييييذ  نانييييييييييت لل سس ييييييييييذ  

 يريني ي  ضس ذ لهلكم جني لخطح   ينثر حماسسذ ض   همس   للثقذ للسايل: . مماn   11ض   

K
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 ها غن ضا،يذ.يبطي ي  ،لسل ضلى ي  للبس ذ لخ ك ك فس ومل  ها ال 
مليييي لخمييياحذ  G(z)حسيييت  K = 100 X { 0.5 + G(z)}مليييي لسيييسيف لم لخبا،ليييذ  Kيبميييط طريقيييذ لسقييي ير قستيييذ  :مالحظة

 = z كييي     = 3xو  = 13n. فتيييثالً  ض ييي  n1x + 2( - 5.0z = n/(5.0للغاوسيييسذ بيييني ل ييي   للصيييا،  ض ييي  لخرنيييز ول ييي   للصيييا،  ض ييي  قستيييذ 

 .K = 95.2%و G(z) = 0.452و 1.6641
 .H J Scullion, Journal of Applied Chemistry and Biotechnology, 1975, 25, pp. 503-508 :املرجع
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  3 لالت يي 
 العينات خل لة 

 الطريقة األملانية 1- 3اتء 
ض يي  لخسريييا  سييا ل ومليي    حالييذ خليفلييذ  ميكيي  حتقسييق لرليفلييذ أب  مييير    للمييا ل  سييا  همييستر هيي  فقيياقسع  

 ( ضلى لل ح  للسايل:1-3 ملللغاز. و ب ل طريقذ لالخسريا  )لنظر لل كل 
ب يل  هم( بغطاء هل لا وحلقذ خ ع للسمرب ه  ها،ة  100  يصم  للطرف للمفلي لألنري بذ )لل  يزل، ط هلا مبق ل 

هيم    قيا هرنيز    للغطياء.  5  رتلفل  و ليثني  ب اًل ه  للصفسحذ لخلح هذ لخبسا،ة. و صلحيم ينري بيذ ف الذييذ قصينة قطرمليا للي لخلي حي ليل
ل هرشييح زجيياجي هميياهي ابلطييرف لليي لخلي لألنري بييذ ب لسييطذ ينري بييذ بالسييسسكسذ هرنييذ حبسييت يقييع   لخرنييز ويقييرب ميكيي  اسييفل  هييا ويص صييَّ

(. 4 ذهسكييروهرتل )، جييذ هميياهس 16و 10 هييم ضلييى لاقييل وي  يييرتلوح قطيير هميياه  بييني 35 يغطيياء. وي ريغييي ي  يكيي   قطيير للقييرأل لخميياهلل
لييرتلمل   للميياضذ. ولسفييا،   زلييي  للضييغط   فييسح ي ببييذ  قيي ب   5 28 لل رتوجييني يو لانميي ني يو وي ريغييي ي  يكيي   هبيي ل هييرو  لهليي لء

 م    للغطاء للبل  .ه 10 اإالافسذ  قطر نل ه ه

 طريقة الوالايت املتحدة األمريكية 2- 3اتء 
لةهاز لخمسيف م   لخسريا لمل للسف ن لم ل ل خمليفلذ مل  نف  لةهاز لخمسيف م للت ل، للصلريذ وللمي ل ل غين  

. وحتقي  2-3 خسرييا    لل يكل مللخيفليفلذ فستا ض ل ي  مليشل لةهياز هيزو، ب سيسلذ حلقي  للفقاضيامل   ضس يذ للميا ل. ويير، هثيال ةهياز لال
هيم  1,8 يهم ه  ينري بذ ه  للريالسسسك للفس سلي  ه  لل  ع لخمسبتل للقميطرة للطريسيذ  قطرمليا لريا ج 23,5 اللفقاضامل ب لسطذ حلقذ قطرمل

هييم  حبسييت  قييع   يسييفل للبس ييذ. و صثقييا لحللقييذ بصييفني هيي  للثقيي ب حبسييت يكيي   للصييفا  هسقييابلني ضلييى قطيير ولحيي   0,4 اومسييك جيي ل مل
هم   ج ل  لانري بذ. ونظرلً ا  لانري بذ هرنذ  1,3 اهم. و صفسح للثق ب بغرز إبرة قطرمل 3,2  و ك   لخمافذ بني نل  قريني   للصف لل لح

هيم. و صمي  لانري بيذ ض ي  يحي   1  حىت  كا،  سالشى بب  سحا لابرة حبسيت يصيريح للقطير للفبليي يقيل هي بطريسبسها  فإ  للثق ب   كتا 
طر  لحللقذ أبمس ت لاليري نميي ويكي   جيزء هي  لانري بيذ هي  لةهيذ للثانسيذ للحلقيذ خيا ر للبس يذ وهسصياًل مبصي   لهلي لء هي  خيالل فسحيذ   

نسل ابسكال للحص ل ضليى   100و 30  ت لايري نمي خ ع للسمرب. ومير  لهل لء بضغط يرتلوح بنيلانري بذ للف الذيذ هغلقذ غلقاً حمكتاً أبمس
 لرت   لل قسقذ. 1,2 لهب ل   فق ق   

 الطريقة الفرنسية 3- 3اتء 
 مييسيف م   ملييشل للطريقييذ ابليي انمل زجاجسييذ ،قسقييذ )نييرايمل هفرغييذ هغلقييذ( هيي  لل يي ع للييش  يمييسيف م ضييا،ة    

 50 لوقطير هس سيط قي    0,15 اسحلريامل لخسف رة  هثل فقاضامل زجار ب  وسسلسكامل جن للص ،ل  بكثافيذ ظاملرييذ قي  ملزاي،ة حماسسذ لخم
هسكييروهرتل. و طريييق ملييشل للطريقييذ ضلييى  30  ٪ يقييل هيي 25  نمييريس هييا هسكييروهرت ويكيي   قطيير 200 ىيزييي  يقصييى قطيير ضليي  يال هسكييروهرت  ضلييى

للرييال انمل للزجاجسيذ لل قسقيذ  إذل ،ضيت لحلاجيذ مبمياض ة نتسيذ صيغنة هي  هيا،ة ه يسسذ ه اسيريذ خيا،ة لالخسرييا   للم ل ل ولخباجني. و ضاف 
 ه  للرت ولح  ه  لخا،ة ه الع لالخسريا . ويصرر لخيفل ط إىل ي  يصريح خمل ط ه سساً هس انماً واثبساً  مث يبريأ   ينري بذ لاشبال.  500 ذب مري
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 ملانية لل ل لة : الطريقة األ1-3 الشكل اتء

 

 )يلف( يسالك للس صسل )ابء( هص بل نهراب ي
 )جسم( هف ِنر )،لل( غطاء هل لا ه  لحل ي  للزملر لخطاوع
 )ملاء( لخا،ة لخيفسعة )ولو( (95/5شح ذ هبزنِزة ه  لهلكم جني/ ع )

   ولخييييييييييا،ةDIN 2441ينري بييييييييييذ ف الذيييييييييييذ هطابقييييييييييذ خ لصييييييييييفامل  )حاء( هرشح زجاجي هماهي
St. 37  هطابقذ خ لصفاملDIN 16293 ذ  للصفح 

 )زل (

 )ايء( ينري بذ بالسسسكسذ هرنذ )ناف( St. 35غطاء هل لا ه  للف الذ ن ع 
 )الم( حلقذ خ ع للسمرب هص  ضذ ه  ب يل  رتلفل  وإيثسلني )هسم( ينري بذ ف الذيذ صغنة
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 : الطريقة األمريكية لل ل لة 2-3 الشكل اتء

 

 )يلف( هرياض لمل )ابء( للصفسحذ لل امل ة
 )جسم( ينري بذ ف الذيذ )،لل( لخا،ة ه الع لالخسريا  

 )ملاء( ه لِن  فقاقسع )ولو( نرايمل ب س لست
 )زل ( حاهل لخف ِنر  )حاء( لخف ِنر 

 )ايء( هص   لهل لء  
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  4 لالت يي 
 مراكز اال صال الوطنية للحصول على  فاصيل االختبارات 

 للريل  للرهز للب  ل 
Canadian Explosives Research Laboratory 

Department of Natural Resources 

CANMET Complex, Bells Corners  

Ontario, Canada K1A 0G1 

C ن  ل 

 INERIS/CERTParc Technologique ALATA  

B.P. 2  

60550 Verneuil-en-Halatte  

France 

F فرنما 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung  

Abteilung 2 

Unter den Eichen 87  

D - Berlin 12205  

Germany 

D يخانسا 

TNO  

P.O. Box 45  

2280 AA Rijswijk  

The Netherlands 

NL مل ل  ل 

Physical & Chemical Analysis Center 
Nippon Kaiji Kentei Kyokai (NKKK) 

1-14-2 Sachiura, Kanazawa-ku 
Yokohama 236-0003, Japan 

J  للسااب 

Institute of Industrial Organic Chemistry Laboratory of Dangerous Prop-

erties of Materials 

6, Annopol Street 

03-236 Warsaw 

Poland 

PL ب ل  ل 

The State Committee of the Russian Federation on 

Defensive Branches of Industry 

Central Scientific and Design Bureau 

20 Goncharnaya Street 
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 )اتبع( مراكز اال صال الوطنية للحصول على  فاصيل االختبارات 

 للريل  للرهز للب  ل 
Swedish Civil Contingencies Agency 
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  5 لالت يي 
 مثال لطريقة اختبار لتعيني حجم وسيلة  نفيس الضغط

 مقدمة 1- 5اتء 
ملشل لخثال للش  يبرا طريقذ لسبسني ح م صتام   فس  للضغط يمسيف م   حت ي  سبذ للس فس  للي  يسبيني  

هييا،ة ذل سييذ  يو ضضيي   حميي ،  هيي  لل يي ع ولوصييهريج نقييال هبيينيَّ انمييس  فيي قي  يو   فنملييا   حالييذ للطيي ل ئ   حاويييذ وسييسطذ للميي ل ا
 رنسريامل  يو  رنسرياهتا. و بست  ملشل للطريقذ ضلى بساانمل جتريريسذ  ريني ين  ابل مريذ لرتنسريامل لاناسس  للف قسذ للبض يذ يو  للسفاضل ه  لل  ع ولو

وسييبذ للصييهريج نمييريذ اثبسييذ وميكيي   بسس هييا  لخيي ل، للشل سييذ للسفاضييل  كيي   لل مييريذ بييني يقييل هميياحذ ل سييسلذ   فييس  للضييغط   حالييذ للطيي ل ئ
لالخسريييا لمل  يميييف  للصييهريج لخصييغَّر مببيي المل هميياويذ للتبيي المل لل اجتييذ ضيي  لاحاطييذ  و  لييرتلمل. 10  ابسييسيف لم صييهريج هصييغَّر سييبس

نسقيال لحليرل ة ضيع للبيزل ابفيرتلا للصيها يج لل قاليذ لخبزوليذ  ل يو  با،ل    حاليذ لحلياوايمل لل سيسطذ للمي ل ا يو للكاهلذ للصهريج ابل نل 
ه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ(. وميك  لسسيف لم طرق   9-13-1-2-4و  8-13-1-2-4   لخا ذ ه  للبزل )لنظر للفقر ني  1 ذفق  نمري

صيهريج نقيال  يو يخر  شريطذ ي   بني  لك للطرق ح م وسسلذ )يو وسا ل( للس فس    حالذ للط ل ئ لخزو، هبا حاويذ وسيسطذ للمي ل ا
 قيل  ال خيالل فيرتة لاحاطيذ للكاهليذ للصيهريج ابل ينل  خي ة يو ه  يجل   فس  مجسع لخ ل، لخسصاض ة خالل ضتلسيذ للسحليل لليشليت للسميا ع

 ض  ساضذ ولح ة.
كران أتخ  يف االعتبار إمكان اشتعال حريق. وإذا كران هر ا االحتمرال قائمرا ، وخاصرة إذا   ال ه ه الطريقة   ير:

 من املمكن أن ينطلق احلريق يف الطور الغازي مث ينتشر إىل الطور السائل، فنني ينبغي إجراء اختبارات أتخ  ه ا يف االعتبار.

 اجلهاز واملواد 2- 5اتء 
لرتلمل. ويزو، للمطح  10 ذيسك   للصهريج لخصغَّر ه  وضاء لخسريا  ه  للصلا غن للقابل للص ي سبس  للكلس 

بصيييتام حقسقيييي  يو للصيييهريج  يو هيييم  حتييياني صيييتام ختفسيييف للضيييغط هييي  لحلاوييييذ لل سيييسطذ للمييي ل ا 1 ايج بفسحيييذ قطرملييي للبلييي   للصيييهر 
لسيففسييف للضييغط حييي ، قطييرل ابسييسيف لم لل مييريذ بييني هميياحذ للس فييس  وح ييم لل ضيياء. ومل يياك فسحييذ يخيير  حتيياني فسحييذ للس فييس    حالييذ 

حييذ للس فييس  ملييشل ابسييسيف لم صييفا ح ذلمل فسحييامل خمسلفييذ للقطيير. وي ريغييي ي  يكيي   للطيي ل ئ و غلييق بقييرأل لنف ييا . وميكيي   غسيين قطيير فس
لييرتلمل همييياوايً لضييغط للستييزق لاقصييى اقيييرلأل لالنف ييا  لليي  سييسثريت   لحلاوييييذ  10 ذالييغط لالنف ييا  للقييرأل لخثرييييت   للصييهريج سييب

لصهريج لل قال. واليغط لالنف يا  حيي َّ، ضيا،ة ض ي  للصهريج. و ا ي  يك   ملشل للضغط يقل ه  الغط لالخسريا  ل يو لل سسطذ للم ل ا
للبا،يذ  هثل للضغط لهلس  وسسايت لل ا ج ض  للما ل بمريا لنقالب للس غسل  همس   ي اسا للضغ ط لل  يسبرا هلا للصهريج   ظروف

 حميي ، ي ييري  الييغط للقييرأللييرتلمل بقييرأل لنف ييا  ليي  الييغط  10 ذغيين ذلييك. و ييا  زوييي  لل ضيياء سييب يو لنمييكاب ل سيي ايمل  يو للصييهريج 
لحلاويذ لل سسطذ للم ل ا. واسرياب يه سذ ي صى بسزويي  وضياء لالخسرييا  بقيرأل لنف يا  إاليا  )اليغط  يو لاقرلأل لخثريسذ ضلى للصهريج يو

لييرتلمل( هييع فسحييذ نرييينة نفسحييذ   فييس  إالييافسذ   حالييذ  10 ذ  لخا ييذ هيي  للضييغط للسصييتستي ل ضيياء لالخسريييا  سييب 80 لالنف ييا  ليي  حيي ليل
 للط ل ئ ل ضاء لالخسريا  إذل نا  قطر للفسحذ لخيفسا  صغنلً.

خييرلطسا  يو ويييزو، للمييطح لرييا جي ل ضيياء لالخسريييا   حتييت همييس   سييطح للمييا ل  مبلييف  ميييفني نهراب ييي 
لذ مبصيي   نهييرابء. وي ريغييي  ميييفني حمسيي ايمل لل ضيياء مببيي ل   اثبييت ،و  للسييأ ر ابحلييرل ة لليي  ي ليي ملا لانمييس  للفيي قي للبضيي   ميييفني ه صيين

لخا،ة للشل سذ للسفاضل. وي ريغي ي   ك   هقاوهذ هلف للسميفني مبق ل  ميكِن     ظروف للطاقذ لخساحذ  ه  لل ص ل إىل هب ل للسميفني  يو
 يلساف خزفسذ.. يو زجار خل   يو (. ويبزل لل ضاء بكاهل  بص ف صيفر 3 مل م ب )لنظر للقم

و قيياس ، جيييذ لحليييرل ة ،لخييل للصيييهريج ب لسيييطذ  ييالث هز،وجيييامل حرل ييييذ  ل  سييا  ه جييي ،ات    للطييي   للميييا ل  
)قييرب للمييطح للبليي   وللقيياع( وولحيي ة   للطيي   للغيياز . و مييسيف م هز،وجسييا  حرل يسييا    للطيي   للمييا ل للسأنيي  هيي  جتييان  للسميييفني. 

نقطيذ   للثانسيذ  1 000لسح يل طاقذ للضغط ميك   )ميك ها(  م سل للسغنلمل للطفسفيذ وللميريبذ )ويم ل للضغط ب لسطذ جهاز )يجهزة( 
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يهثلذ اوضسذ لالخسريا . وميك  لحلص ل ضلى هبل هامل إالافسذ إذل نا  للصهريج ه ال ضاً   1-5 ءضلى لاقل(   للضغط. وي الِنح لل كل ات
 رو،ة.س ل ل هط يو   ح ا همطح هصتم ةتع ي  ه ل، صلريذ

وي ريغيييي ي  جتييير  لالخسرييييا لمل   ه قيييع  سييي فر فسييي  هميييافامل يهيييا  ه اسيييريذ. ونريييي يل ليييشلك  فإنييي  ميكييي  إجيييرلء  
لالخسرييييا    غرفيييذ حصيييس ذ هيييزو،ة ب سيييا ل هت ييييذ نافسيييذ وفسحيييامل   فيييس  خ يييع  يييرلنم للضيييغط فسهيييا. وي ريغيييي ي   كييي   لخبييي لمل للكهراب سيييذ 

 ري أني ينبغي أن ورى االختبارات مع افررتاض أن ف ا  لسقلسل خماطر لالشسبال إىل ي،ىن ح . لخمسيف هذ   للغرفذ لحلصس ذ هضا،ة لالن
 منتجات التحلل ستشتعل.

 حساب معدل التس ني املست دم يف االختبار 3- 5اتء 
لخطلي ب للصيهريج غين هبيزول  فيإ  هقي ل  لحلتيل لحليرل    يو إذل نانت لحلاويذ لل سسطذ للم ل ا غن هبزوليذ 

هي  للال حيذ للس ظستسيذ لل ت ذجسيذ. وابل ميريذ إىل لحلاوييذ لل سيسطذ للمي ل ا غين  8-13-1-2-4 ةلل  ل  يك   ضلى لل حي  لخرييني   للفقير 
ل هضيافاً للصهريج لخبزول    رتط للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ ي  يك   لحلتل لحلرل   لل ضاء هبا،اًل النسقال لحلرل ة ضيع للبياز  يو لخبزولذ

   لخا ذ ه  للبزل. 1 ذإلس  لحلتل لحلرل   لل  ل  ابفرتلا ض م وج ، نمري
للصيهريج ولانميس   يو ويلزم  حلماب هب ل للسميفني    فن لخبل هامل للسالسذ ض  لحلاوييذ لل سيسطذ للمي ل ا 

 لخا،ة ذل سذ للسفاضل: يو للف قي للبض  
rF   10,0إذل نييييييييييا  للصييييييييييهريج غيييييييييين هبييييييييييزول  و  1 ذ شيييييييييير )بقستيييييييييي جييييييييييزء للصييييييييييهريج لخبييييييييييرَّا للسميييييييييييفني لخريا 

 [-] إذل نا  للصهريج هبزواًل(
tM     نغم[ لخا،ة ذل سذ للسفاضل وها،ة للسيففسف يو إمجايل نسلذ لانمس  للف قي للبض[ 

K   [1-نلف / 1-]ولمل.م  هباهل للس صسل لحلرل   للطريقذ للبازلذ 
L   م[ مسك للطريقذ للبازلذ[ 
U   K/L  [1-.نلف 1-]ولمل.م    هباهل لنسقال لحلرل ة 
A   [2]م  للصهريج يو  لخماحذ لخريللذ ه  لحلاويذ لل سسطذ للم ل ا 

pC     [1-.نلف 1-]ج ل.نغم لخا،ة ذل سذ للسفاضل يو  لحلرل ة لل  ضسذ لرتنسريذ لانمس  للف قي للبض 
poT     نلف [  سذ للسفاضل   ظروف للس فس لخا،ة ذل يو ، جذ حرل ة  رنسريذ لانمس  للف قي للبض[ 

iq   ولمل[ لحلرل ة لخبرنالذ بص  ة غن هرياشرة[ 
dq   ولمل[ لحلرل ة لخبرنالذ بص  ة هرياشرة[ 
F   ضاهل للبزل [-] 

( 2( و)1)لةزء لخبزول( ابسسيف لم لخبا،لسني ) بص  ة غن هرياشرةابل لمل  ضع للمطح لخبرَّا  iqوحيما ه خ ل لحلرل ة 
 ي،انل: 

   (1) 

   ضاهل للبزل؛ F حست:
 F   1   يو    حالذ لاوضسذ غن لخبزولذ  

 (2)    حالذ لاوضسذ لخبزولذ     

٪ ه  نفاءة للبزل   حالذ وق ع 50  خرلضاة فق ل 2 ل  يطريق هباهل  ضاضف ق   Fوض   حماب قستذ  
 حا،ث.

( )  82.0

ri AF1F70961q −=

47032

)923(
2

poTU
F

−
=
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مييييا ابسييييسيف لم  بصييي  ة هرياشييييرةابلييي لمل  ضييييع للميييطح لخبييييرَّا  qdوهييي خ ل لحلييييرل ة   )لةيييزء غيييين لخبيييزول( حيص
 ( ي،انل:3) لخبا،لذ

   (3) 

 )غن هبزول(  1  هباهل للبزل    F حست:

ما هب ل للسميفني للكلي    ( 4لخبا،لذ ) )نلف /،قسقذ( للش  يبز  إىل لاحاطذ ابل نل  ابسسيف لم  dT/dtوحيص
 ي،انل:

 60
)(

/
pt

di

CM

qq
dtdT

+
=  (4) 

 : صهريج معزول1 لمثا

 :3م  02 ذ ابل مريذ لصهريج نقال من ذجي سب

rF    10,0   جزء ه  للصهريج لخبرَّا للسميفني لخرياشر 
tM     ن   16 268   لخا،ة للشل سذ للسفاضل وها،ة للسيففسف يو  للبض  إمجايل نسلذ لانمس  للف قي 

K   1-.نلف 1-ولمل.م  310,0   هباهل للس صسل لحلرل   للطريقذ للبازلذ 
L   م 0,075   مسك للطريقذ للبازلذ 
U   K/L 1-.نلف 1-ولمل.م   4,0     هباهل لنسقال لحلرل ة 
A   2م 40   لخماحذ لخريللذ ه  للصهريج 

pC      1-.نلف 1-ج ل.ن  2 000   لحلرل ة لل  ضسذ لرتنسريذ لانمس  للف قي للبض 
poT    100   ، جذ حرل ة  رنسريذ لانمس  للف قي للبض     ظروف للس فسºس 

 ويك   

 

 حاوايت السوائ  الوسيطة  ري املعزولة :2 لمثا
 لخرياشر فقط(:  dq)،خ ل لحلرل ة   3م 2,1 ذ ابل مريذ حلاويذ سا ريامل وسسطذ من ذجسذ غن هبزولذ سب 

Fr   1   جزء للصهريج لخبرَّا للسميفني لخرياشر 
Mt    نغم  1 012   إمجايل نسلذ لانمس  للف قي للبض   وها،ة للسيففسف 
A    2م 40,5   لخماحذ لخريلنلذ ه  لحلاويذ لل سسطذ للم ل ا 

Cp      1-.نلف 1-ج ل.ن  2 019   للبض  لحلرل ة لل  ضسذ لرتنسريذ لانمس  للف قي 

  82.0

rd AFF70961q =
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 ويك   

 

 طريقة االختبار 4- 5اتء 
لخا،ة للشل سذ للسفاضل لخطل بذ ةبل ، جذ لهسالء لل ضاء  يو ميأل وضاء لالخسريا  بكتسذ لانمس  للف قي للبض   

  لخا ذ ه  لحل م(  مث  رنا  90 ي، جذ لالهسالء  ملهبا،لذ )هقا نذ حب م لل ضاء( ل ف  ، جذ لالهسالء لل  سسطريَّق   للصهريج )يقصى  
هييم   صييهريج نقيييال  502 الخطل بييذ وقييرأل لالنف ييا . وهيي  لل ييا ع  رنسييا ي ببييذ يقييرلأل لنف ييا  قطيير نييل ه هيي  (1)للصييفسحذ ذلمل للفسحييذ

 هم. 11 ط اً. وملشل ي اظر قطر لفسحذ وضاء لخسريا  ق  ل ح ليل 20  سبس
خطليي ب بس صييسل للسسييا  للكهراب ييي إىل هلييف للسميييفني. وميكيي    للري ليييذ لسييسيف لم ويميييفَّ  لل ضيياء ابخبيي ل ل 

 هبيي ل  ميييفني يضلييى هيي  لخبيي ل ل ميي ب إىل ي   صييريح ، جييذ لحلييرل ة يضلييى هيي  ، جييذ للسحلييل للييشليت للسمييا ع لألنمييس  للفيي قي للبضيي  
سسيف لم لخب ل ل م ب ض   لل ص ل إىل ، جيذ لحليرل ة مليشل. و يا ن (. وي ريغي ل  50 اس )للبري ة وزهن5º  للتا،ة للشل سذ للسفاضل مبق ل يو

 30 ة م سل ، جذ لحلرل ة وللضغط ،لخل وضاء لالخسريا  خالل للس ربذ أبنتلها. وببي   يزق قيرأل لالنف يا   ي ريغيي ه لصيلذ للسمييفني خي 
وبعرد االختبرار، ينبغري عردم االقررتاب . ويراعى البقاء بعيردا  أثنراء االختبرار،قسقذ  قريرياً  وذلك للسأن  ه  قساس مجسع للسأ نلمل لرطرة. 

 من الوعاء إىل أن  ربد حمتواي ي.
يزيييي  ض يي ملا يقصييى اليييغط  ال وي ريغييي  غسيين قطيير للفسحيييذ )إذل ،ضييت لحلاجييذ( إىل ي  ييييسم  بسييني فسحييذ ه اسييريذ 

هبيياين لالخسريييا  وطريقييذ  قسييسم لل سييا ج. وي ريغييي ي  يكيي   هقيي ل  للفييرق لخسيي  نِر بييني نييل  -5 ةهميي َّل ضيي  للضييغط لخ صيي أل ضلسيي    للفقيير 
زاي،ة ضيي ، للفسحييامل. وميكيي  ض يي   يو قطييري  هسسييالسني هر ريطيياً ابرسييا لمل لخساحييذ ضتلسيياً ابل مييريذ للصييهريج  ي  زاي،ة قطيير فسحييامل للس فييس 

لخيي ل، للشل سييذ للسفاضييل. وي ريغييي إجييرلء لالخسريييا  هيير ني   لخمييس   للييش   كيي   فسيي   يو   خفييل  رنسييز لاناسييس  للف قسييذ للبضيي يذلالقسضيياء
 لخماحذ للكلسذ لفسحذ للس فس  ذلمل سبذ نافسذ.

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 5- 5اتء 
لخ اسريذ )إذل نا  هقري اًل لسيسيف لم قطير فسحيذ   فيس  يزيي  ضليى  يو ميك  حماب هماحذ فسحذ للس فس  لل نسا 

لخ اسييريذ ل يي ،ة    يو   ابسييسيف لم هميياحذ فسحييذ للس فييس  لليي نساmtanks A)2( يو IBCAصييهريج   يو للقطيير لا،ىن( حلاويييذ وسييسطذ للميي ل ا
 يلي: نتا  يزي  فس  للضغط لاقصى ي  اء للس فس  ال لالخسريا  للش 

  4-13-1-2-4 ةيزيييي  ضليييى اليييغط لخسرييييا  للصيييهريج )ونتيييا جييياء   للفقييير  ال حاليييذ للصيييها يج    • 
 ؛هسغاابسكال( 0,4  يقل ض ال يصتنم للصهريج لضغط لخسريا 

نسل ابسيكال    200 ذيزيي  ضليى هي ل ل هقسياس للضيغط بقستي  ال   حالذ لحلاوايمل لل سسطذ للم ل ا  • 
يضلييييى مب جييييا ه لفقييييذ   حهييييا  يو للال حييييذ لل ت ذجسييييذ  هيييي  4-8-4-5-6 ةإذل لخسييييعمل وفقيييياً للفقيييير 

 ؛للملطذ لخيفسصذ
 للصهريج. يو ويح ام وضاء لالخسريا  ولحلاويذ  

__________ 

هليي ليرت( يو جتيا ب  ميسيف م  200-100لرتلمل  ي صيى  جيرلء جتيا ب   فيس  اليسقذ لل طياق ) 10قريل إجرلء لخسريا  للس فس  ضلى صهريج هصغَّر بمبذ  (1)
اب ( وذلك للحص ل ضلى هبل هامل ض  أت ن للضغط لاقصى لل ا ج ض  لخا،ة وض  قطر للفسحيذ لخطل بيذ اول لخسرييا   100فسها يوضسذ ابلغذ لخسانذ )< 
 .لرتلمل 10ضلى صهريج هصغَّر سبس  
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 صهريج: يو و ق نم لخبا،لسا  للسالسسا  جمت ع هماحذ فسحذ للس فس  لل نسا حلاويذ وسسطذ للم ل ا  

    حالذ لحلاوايمل لل سسطذ للم ل ا:  

    للصها يج:  حالذ   

 حست:  
Atest 

vessel 

 [2]هرت لرتلمل  10   هماحذ   فس  وضاء لخسريا  سبس   

AIBC    [2]هرت هماحذ   فس  حاويذ وسسطذ للم ل ا 
Atank    [2]هرت هماحذ   فس  صهريج 
Vtest 

vessel 

 [3]هرت لرتلمل  10   ح م وضاء لخسريا  سبس  

VIBC     [3]هرت للم ل اح م لحلاويذ لل سسطذ 
Vtank   [3]هرت ح م للصهريج 

 : هثال

 :3م 02  ابل مريذ انمس  ف قي ضض   من ذجي ه ال ع   صهريج هبزول سبس 
vessel testA    10   5,9   لخماحذ لخ اسريذ لل نسا لل  حت َّ،مل   لالخسريا  لفسحذ للس فس

 2م 5-
tankV   2م  20   ح م للصهريج 

vessel testV    3م  10,0   ح م وضاء لالخسريا 

 

  








=
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 لرتات الختبارات التنفيس  10 : وعاء سعة 1-5 الشكل اتء

   

 
هز،وجييييامل حرل يييييذ )ل  سييييا    للمييييا ل وولحيييي ة   فييييرلغ  )يلف(

 للغاز(
 هلف  ميفني/خرط شذ  ميفني )ابء(

 ضزل )،لل( خط صرف  لخسسا   )جسم(
 صتام ختفسف للضغط  لخسسا   )ولو( )هان هرت(  لخسسا  هقساس الغط  )ملاء(
 صفسحذ هبا فسحذ )حاء( قرأل لنف ا  )زل (
صيييتام ختفسييييف للضييييغط وحميييي ل  حمييي ل طاقييييذ للضييييغط يو )ايء(

 Tهرننا ضلى وصلذ 
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  6 لالت يي 
 إجراءات الفرز 

 الغرض 1- 6اتء 
 مييسيف م للصيي اضذ إجييرلءلمل للفييرز لسبسييني لرطيير للييش    طيي   ضلسيي  لخيي ل، لرييام  ولخيفييالسط لخسفاضلييذ  ولخيي ل،  1-1- 6اتء 

ولل  ل ج للثان يذ. ولسسيف لم ملشل لاجرلءلمل ل  ي سذ قص   لضتا  للميالهذ ي  ياء للريحيت وللسطي ير وللسأني  هي  ي  لل سسطذ  ولخ س امل  
لل  ل ج وللبتلسامل لة ي ة هأه نذ بق   لاهكا . و سألف ملشل لاجرلءلمل ضيا،ة هي    لسفيذ هي  للسقسيسم لل ظير  ولخسرييا لمل صيغنة لل طياق  

ضتل  قسسم ه اسا للتيفاطر ب و  لحلاجذ إىل لخسريا لمل  ص سف ولسبذ لل طاق. وه  شأ  ذلك ي  يقلل    وملي  ك    حاالمل نثنة ه 
 يقلل نتسذ لالخسريا لمل غن للضرو يذ إىل ي،ىن ح . نتا  نتسذ لخا،ة لخطل بذ  ويقلل ي  أت نلمل الا ة   للريسئذ 

اجيرلءلمل للفيرز. وي ريغيي لسيسيف له  ابلرتلفيق هيع ي  إجيرلءلمل للفيرز وللغرا ه  ملشل للسشيسل ملي   قي مي يهثليذ  2-1- 6اتء 
هريس يييذ   هقييي هامل جمت ضيييامل لالخسرييييا لمل ذلمل للصيييلذ. وهيييع هرلضييياة ملييياها لاهيييا  ل ييي ،   س رييييأ نسيييا ج إجيييرلءلمل للفيييرز ب يييكل ه اسيييا 

لاجييرلءلمل  قيي م ب صييفها إجييرلءلمل إ شييا،يذ  يلييزم فسهييا إجييرلء لخسريييا  للسصيي سف ض يي  لحلصيي ل ضلييى نسس ييذ سييلريسذ. وملييشل  ال ابحليياالمل لليي 
ولسسيف لهها لس  إجريا ايً. و  ز لسيسيف لم إجيرلءلمل فيرز يخير  شيريطذ لحلصي ل ضليى ل  ريياط ه اسيا هيع لخسرييا لمل للسصي سف ضليى نطياق 

  ثسلي ه  لخ ل، وي  يك   مل اك ملاها يها  ه اسا.

 النطاق 2- 6اتء 
. وميكيي   ب ليييذن  لسييسيف لم إجييرلءلمل للفييرز للسصيي سف ج ييي ة قريييل  قيي ميهاهيي ل، ي ريغييي إجييرلء  قسييسم خيفيياطر ي   1-2- 6اتء 

 .لل ل ،ة   ملشل للسشيسل اجرلء للسقسسم لخطل ب. وض  ها   ل إجرلءلمل للسقسسم ضلى وج ، خماطر  ي ريغي  طريسق إجرلءلمل للسص سف للكاهلذ
تيي ل، صييلريذ ننظييرلً حلالسهييا للفسزاي سييذ   ضلييى لخيي ل، وخمييالسط لخيي ل، للثابسييذ ولخس انمييذ إال رزوال   طريييق إجييرلءلمل للفيي  2-2- 6اتء 

. فيإذل نيا  لخيفلي ط ي فصيل  فإني  ي ريغيي   فسيش إجيرلءلمل للفيرز ييضياً ضليى نيل هكي   فبيال   لخيفلي ط ابااليافذ إىل هس املسذ للصيغر  هيثالً 
ستل ي   مريلخيفل ط نفم  ا آتناًل ق  ال حتص ث ي  آتنل ض  ها  ك     ملسئذ ها،ة صلريذ  غن يهنا ق   سح ل إىل . وببل لخ ل، لل  حيص

سكم إىل لخ طق للملسم لسح ي  ه   لحلاجذ إىل لالخسريا  يو للسص سف  .ها،ة سا لذ   ظروف للس غسل للبا،يذ. و  ملشل لحلاالمل حيص
 "هق هييذ ضاهييذ"  أبنيي  هيي  لخفييرتا ي  1 مهيي  للقميي  2-1-1 ة يير  للسأنسيي  ضلييى لخالحظييامل لليي ل ،ة   للفقيير  3-2- 6اتء 

 لهلسئذ لخيفسصذ  ق ساً.للملطذ لل  جتر  لالخسريا لمل ملي   ك  

 إجراءات فرز املواد اليت قد  كون هلا خصائص  فجريية 3- 6اتء 
ميكي  لسييسيف لم إجيرلءلمل للفييرز ابل ميريذ للتيي ل، لة ييي ة للي  ي ييسري    ي   كي   هلييا خصيا ص  ف نيييذ. وض يي   1-3- 6اتء 

ه   1-5 ملاناسس  للف قسذ للبض يذ  يرجع إىل لةزء للثاين ه  ملشل لل لسل وإىل للقم يو لت ل، للشل سذ للسفاضلل، لسذ لرصا ص للسف نيذ  
 أت ن لالباب لل ا يذ(. يو  لك لاجرلءلمل للت ل، لخص  ضذ بغرا إضطاء )أت ن  ف ن  ضتلي  مسبتل يال ملشل للسشيسل. وي ريغي

لرصا ص للسف نيذ هصاحريذ ل ج ، جمت ضامل نستسا سذ هبس ذ   جز ء ميك  ي  يسفاضيل لسبطيي زاي،ة سيريبذ  2-3- 6اتء 
، هثيل مليشل لجملت ضيامل لخسفاضليذ  ولحستيال إطيالق للطاقيذ بميرضذ. للضغط. و ميسه ف إجيرلءلمل للفيرز  بسيني وجي   يو ج لً   ، جذ لحلرل ة

 (.3-10 رفإذل ح ،مل إجرلءلمل للفرز ي  لخا،ة قابلذ لالنف ا   فإن  ي ريغي  طريسق إجرلءلمل للقري ل )لنظ
لحلماسييييسذ للصيييي هذ لخسريييييا   يو لل يييي ع )ي(( 1 ذال يلييييزم إجييييرلء لخسريييييا  حت ييييي  هيييي   لنس ييييا  للسف يييين )لجملت ضيييي  مالحظة:

حالييذ لخيي ل، للبضيي يذ  و  جيي ل/غرلم. 800  حتلييل لخيي ل، للبضيي يذ لخصيي ِن  للحييرل ة يقييل هيي  لل يي ع )ي(( إذل نانييت طاقييذ 2 ذللسف نيييذ )لجملت ضيي 
نانييت نسس ييذ   )ي( إذل2)ي( و1  جيي ل/غرلم فييأنثر  يسطلييا لاهيير إجييرلء لالخسريييا ي 800 وخمييالسط لخيي ل، للبضيي يذ لليي   صييل طاقييذ حتللهييا إىل
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(   حاليذ بي ء لاشيبال 3-)ولو BAMلخسرييا   يرلوزل  يو ( 2-لخسرييا  لهلياو  للسميسا   )ولو يو (1-)ولو MK.IIIdلخسريا  لهلاو  للسميسا   
ر قساسي   ".-" )ي( و)ي( ملي سالريذ1  ملشل لحلالذ  بسَع نسس ذ لالخسريا ي و  ( ملي "ال".1 ل)لنظر للسشيس 8  قمب لسطذ هصف نِ

 تسف رلمل   يٍ  ه  لحلاالمل للسالسذ:ابل مريذ للال يلزم  طريسق إجرلءلمل للقري ل  3-3- 6اتء 
  ج  جمت ضامل نستسا سذ هصاحريذ لليفصا ص للسف نيذ لخ ج ،ة   لةز ء. ويرييني لةي ول  ال ض  ها )ي(

 " يهثلذ جملت ضامل ق    ن إىل وج ، خصا ص  ف نيذ   لةز ء؛ 1-6 "اتء
 : أمثلة جملموعات كيميائية  شري إىل خصائص  فجريية يف املواد العضوية 1-6 ءاجلدول ات 

 السمة الرتكيبية أمثلة

 ك غن ه ريع-ك ،لي -1 2يسسسلني  يسسسلس   
 هب  -هب     -ك ن لشف غري سا ،  هرنريامل لللسثس م للبض يذ 

 ذ لمل نرتوجني هس او ة يزي   هرنريامل آزو يلسفا سذ  يهالح ،ايزونس م  ملس  لزي   سلف نسل ملس  لزي 
 ذ لمل ينم ني هس او ة يناسس  ف قسذ  يوزونس 

 ي-  ينمازول-1 2ملس  ونمسل يهني  نرتلمل  هرنريامل نرتو  هرنريامل نرتوزو  يناسس  نرتوجني  
 ملال جني-  نل  لهني  فل  لهني

 ملال جني-ي نل  لمل  ف ق نل  لمل  هرنريامل إي ،وزيل

يو ض يي ها حتسيي   لخييا،ة ضلييى جمت ضييامل نستسا سييذ  يير ريط ئصييا ص  ف نيييذ   ييتل لانميي ني ويكيي    )ب(
 . 200- صس  لانم ني ل م ب يقل ه  

 حيما  صس  لانم ني للسفاضل للكستسا ي: 
CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)] O2  x CO2 + (y/2) H2O 

 ابسسيف لم لخبا،لذ للسالسذ: 

         Oxygen balance =يو ؛  

خمليي ط هس ييان  هيي  لخيي ل، للبضيي يذ ضلييى جمت ضييذ )يو جمت ضييامل(   يو يو ض يي ها حتسيي   لخييا،ة للبضيي يذ )ر(
 نستسا سذ  ر ريط ئصا ص  ف نيذ:

 ج ل/غرلم   500  للحرل ة يقل ه إذل نانت طاقذ للسحلل لخص ِن   •

ملييي  هرييييني   لةييي ول   نتيييا  ينثييير  يو  س500º ةيو إذل بييي ي للسحليييل لخصييي ِن  للحيييرل ة ض ييي  ، جيييذ حيييرل   •
 .  2-6 ءات 
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 خملوط متجانس من مواد عضوية أو على مادة عضوية 1 ة: قرار  طبيق إجراءات القبول يف الر ب2-6 ءاجلدول ات

 )جول/ رام(طاقة التحلل  

 درجة حرارة بدء التحلل
 (º)س 

 1 ة  طبيق إجراء القبول يف الر ب

 )نعم/ال(
 500  500 ال 

 500 ≤ 500 ال 

≤ 500  500 نبم 

 ال 500 ≥ 500 ≥

 (. 3-3-3-20 ر وميك   بسني طاقذ لالحنالل للطا ، للحرل ة ابسسيف لم طريقذ ه اسريذ للقساس لحلرل   )لنظ  
ابل مريذ خيفالسط لخ ل، لخ،نِم ة غن للبض يذ هع ها،ة )ه ل،( ضض يذ  يك    رنسز لخا،ة لخ،نِم ة غن  )،(

 للبض يذ:
 )خميييييييياطر ضالسييييييييذ( 1للفئييييييييذ /‘1٪ ابليييييييي ز   إذل صيييييييي فت   جمت ضيييييييذ للسبريئييييييييذ ‘15يقيييييييل هيييييييي   •

 )خماطر هس سطذ(؛ 2/‘2‘ يو
 )خماطر ه يففضذ(. 3للفئذ /‘3للسبريئذ ‘٪ ابل ز   إذل ص فت   جمت ضذ 30يقل ه   •

 . إجرلءلمل للقري ل   فَّشض  ها  ك   لخا،ة ضريا ة ض  خمل ط حيس   ضلى ي  نتسذ هبروفذ ه  لخسف رلمل   4-3- 6اتء 

 إجراءات فرز امل اليط اليت قد  كون سوائل هلوبة  4- 6اتء 
لليي  حتسيي   ضلييى سيي ل ل هل بييذ هبروفييذ برتنسييزلمل حميي ،ة   (1)ستلييذضلييى لخيفييالسط للله بييذ ل  إال ال ي طريييق لاجييرلء 1-4- 6اتء 

يسبييني حت ييي  نقطييذ وهييسل ملييشل  وال إىل ذلييك. وهييا لخضييافامل  يو وإ  نييا  حيستييل ي  حتسيي   ضلييى هكيي انمل غيين طسييا ة هثييل للرييي لسترلمل
هبسيييا   ضييي  (2)س ضليييى لاقيييل5º    زيييي 2-4لخيفييالسط ابلس ربيييذ إذل نانيييت نقطيييذ للييي هسل ل مييي بذ للتيفلييي ط  ابسيييسيف لم للطريقيييذ لخريس يييذ   

 س  ضلى للس ليل( وشريطذ:60ºس و23ºللسص سف ذ  للصلذ )
ا نطاق حم ، ه  للرتنسا   سا  للسقسسم يقل ي  يك    رنسا لخيفل ط هبروفاً ب قذ )إذل نانت لخا،ة هل )ي(

 ، جذ لشسبال حمم بذ(؛
ي  يك   لحل  لا،ىن النف يا  نيل هكي   هبروفياً ) يا  طريسيق هباهيل ل  ريياط ه اسيا ض ي ها  ميسقري  )ب(

ملشل للريساانمل ل  جامل حرل ة يخر  خيالف ظيروف لالخسرييا ( فضياًل ضي  طريقيذ حلمياب لحلي  لا،ىن 
 النف ا  لخيفل ط؛

ي  يكييي   لضستيييا، ، جيييذ حيييرل ة اليييغط للغييياز لخ يييريع وهباهيييل ن ييياط  هبروفييياً لكيييل هكييي   ه جييي ،    )ر(
 لخيفل ط؛

 ي  يك   للط   للما ل هس انماً. )،(

__________ 

و حييىت لآل  إ ريييامل صييحذ طريقييذ لحلميياب للتيفييالسط لليي  حتسيي   حييىت ضلييى سييسذ هكيي انمل طسييا ة. وميكيي  ي   كيي   ملييشل لخكيي انمل سيي ل ل هل بييذ هثييل  (1)
رنريييامل   ضلييى هلهلسيي  ونرب انمل  ولايثييرلمل  وللكح لسييامل  ولاسييرتلمل )ابسييسث اء لانييريالمل(  ولخسييال. بسيي  يهنييا غيين حمققييذ ابل مييريذ للتيفييالسط لليي  حتسيي  

 ههل  ذ و/يو نعيسسذ و/يو ف سف  يذ فضالً ض  ينريالمل هسفاضلذ.

س    ز ض م لسسيف لم طريقذ لحلماب وي ريغيي حت يي  نقطيذ للي هسل 5ºإذل نانت نقطذ لل هسل ل م بذ  زي  ضلى هبسا  للسص سف ذ  للصلذ أبقل ه   (2)
 ض  طريق للس ا ب.
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 ,Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186يييييير، وصيييييف طريقيييييذ ه اسيييييريذ  :  2-4- 6اتء 

لخضافامل  حتما ، جيذ لالشيسبال هي  لخكي انمل  يو حيس   ضلى هك انمل غن طسا ة  هثل للري لسترلمل . وابل مريذ للتيفل ط للش ((1982)
ب  جيذ طفسفيذ للضيغط لةزيئيي للتيشيريامل و كي   ، جيذ لالشيسبال ل مي بذ يقيل ب  جيذ  إال  فيل ال للطسا ة. ويبسع ي  لخكي   غين للطسيا 

 الئسلذ ه  للقستذ لخقسمذ.

 إجراءات فرز املواد اليت قد  كون مواد صلبة هلوبة  5- 6اتء 
 املواد اليت قد  كون ذا ية التفاعل 1-5- 6اتء 

 (   لحلاالمل للسالسذ:4-20ال يلزم  طريسق إجرلءلمل  ص سف لخ ل، للشل سذ للسفاضل )لنظر للقمم  
لأل ذل سيذ للسفاضيل  و ير، خي   يو  ك  مل اك جمت ضامل نستسا سذ   لةز ء  ر ريط ئ لأل  ف نييذ مل إذل )ي(

 يهثلذ هلشل لجملت ضامل؛  3-6واتء  1-6  لة ولني اتء 
 : أمثلة للمجموعات الكيميائية اليت  شري إىل خصائص التفاعل ال ايت يف املواد العضوية3-6اجلدول اتء 

 السمة الرتكيبية أمثلة

 جمت ضذ هسريا،لذ للسفاضلسذ لخ،نِم ةيهس  نرتيل  ملال ينسلني  لاهالح للبض يذ للحت ا  
 ي-نا ملالس  سلف نسل  سسانس  سلف نسل  ملس  لزي  سلف نسل

 ي-ف  ف سفست
 حلقامل ه  رة إيري نمس   يزيري ي 
 جمت ضامل غن ه ريبذ يولسفني  سساانمل

خمل ط هس ان  ه  ض ة ه ل، ضض يذ   ك   ، جذ للسحليل لليشليت  يو يو ابل مريذ خا،ة ضض يذ وحس ة )ب(
جييي ل/غرلم.  300 كييي   طاقييذ للسحلييل للطيييا ، للحييرل ة يقيييل هيي   يو س75ºللسمييا ع لخقيي  ة يضليييى هيي  

وميك   بسني ، جذ حرل ة ب ء للسحليل وطاقيذ للسحليل ابسيسيف لم طريقيذ ه اسيريذ للقسياس لحليرل   )لنظير 
20-3-3-3.) 

 واد اليت ميكن أن  كون مسببة للتماثرامل 2-5- 6اتء 
 شريطذ يال  ك   لخا،ة هصب َّة للستا ر  ال يلزم  طريسق إجرلءلمل  ص سف لخ ل، لخمريريذ للستا ر   لحلاالمل للسالسذ: 

  لبطامل  ال سذ يو حلقامل هس  رة؛  حيس   ضلى  لبطامل   ا سذ يو للرتنسا للكستسا ي للتا،ة ال )ي(
حلقيييامل هسييي  رة  و فييي ق للكسليييذ لةزيئسيييذ  ا ضليييى  لبطيييامل   ا سيييذ يو  لبطيييامل  ال سيييذ يويو حيسيي   لخرنييي  )ب(

M(CHON)  ؛ 150  ابحسماب ض اصر للكرب   ولهلس  وجني ولاونمس ني ولل سرتوجني فقط 
 ، جذ س. 50 يو لخرنا مل  ها،ة صلريذ.   ك   نقطذ لالنصها  فسها ف ق )ر(

 قابلة لالحرتاق التلقائي املواد اليت قد  كون  3-5- 6اتء 
 ض ييي ها  رييييني لريييعة    لانسيييار لخييي ل، للصيييلريذ وللمييي ل ل للسلقا سيييذ لالشيييسبالال يليييزم  طريسيييق إجيييرلءلمل  صييي سف  1-3-5- 6اتء 
    ، جيذ حيرل ة   سبل  لقا ساً إذل  الهمت هيع لهلي لء ض ي  ، جيامل لحليرل ة للبا،ييذ )ي  ي  لخيا،ة هبروفيذ ابالسيسقرل ال لخ اولذ  ي  لخا،ة يو

 للغرفذ لفرتلمل زه سذ ط يلذ )ض ة يايم((.
إذل نا  ميك   بط نسا ج لخسريا  فيرز بصي  ة ه اسيريذ هيع  لخ ل، للشل سذ للسميفنيال يلزم  طريسق إجرلءلمل  ص سف  2-3-5- 6اتء 

 يلي: ها لخسريا  للسص سف ويطريق ملاها يها  ه اسا. وه  يهثلذ لخسريا لمل للفرز
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 (VDI guideline 2263, part 1, 1990, Test methods for the Determination ofلخسريا  فر  غرول  )ي(

the Safety Characteristics of Dusts  نلفييي    80( و كيي   ، جيييذ حيييرل ة بييي ء للسميييفني يضليييى مبقييي ل
 (؛6-1-3-33ه  ، جذ لحلرل ة لخرجبسذ لكتسذ ح تها لرت ولح  )

 Gibson, N. Harper, D. J. Rogers, R. Evaluation of the fire andلخسريا  فرز لخماحسق للما ريذ ) )ب(

explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress, 4 (3), 181-189, 1985 )
نلف  ه  ، جذ لحلرل ة لخرجبسذ لكتسيذ ح تهيا ليرت   80و ك   ، جذ حرل ة ب ء للسميفني يضلى مبق ل  

 (.6-1-3-33ولح  )

 املواد اليت قد  تفاعل بتالمسها مع املاء و طلق  ازات هلوبة  4-5- 6اتء 
 سفاضيييل بسالهميييها هيييع لخييياء و طليييق غيييازلمل هل بيييذ   يٍ  هييي  ال يليييزم  طريسيييق إجيييرلءلمل  صييي سف لخييي ل، للييي  قييي   

 لحلاالمل للسالسذ:
 يشريال فلزلمل؛  يو حيس   ضلى فلزلمل ال للرتنسا للكستسا ي للتا،ة )ي(

 سفاضل هع لخاء  ضلى سريسل لخثال ض   إنسار  ال لخ اولذ ي  لخا،ة يو يو   الح لرعة للبتلسذ   لانسار )ب(
  غمل ابخاء؛ يو لخا،ة   لخاء

 يو لخا،ة هبروفذ أبهنا  شوب   لخاء لسك   خلسطاً اثبساً. )ر(

دة واملواد اليت قد  كون أكاسيد فوقية عضوية 6-6اتء    إجراءات فرز املواد اليت قد  كون مواد مؤكسِّ
دة 1-6- 6اتء   املواد اليت قد  كون مواد مؤكسِّ
 يلزم  طريسق إجرلءلمل  ص سف لخ ل، لخ،نِم ة   يٍ  ه  لحلاالمل للسالسذ: ال  للبض يذللت ل، ابل مريذ  1-1-6- 6اتء 

 نل  ؛  يو فل   يو حيس   ضلى ينم ني ال لخرنا )ي(
 نلييييي   ومليييييشل للب اصييييير هر ريطيييييذ نستسا سييييياً هيييييع نربييييي   يو فلييييي   يو يو لخرنيييييا حيسييييي   ضليييييى ينمييييي ني )ب(

 ملس  وجني فقط. يو
 كيي  ملييشل لخييا،ة  مل   إذل34يلييزم  طريسييق إجييرلءلمل لالخسريييا  لليي ل ،ة   للقمييم  ال  تيي ل، غيين للبضيي يذللابل مييريذ  2-1-6- 6اتء 

 ملال جني. يو حمس يذ ضلى ي  ذ لمل ينم ني

 املواد اليت قد  كون أكاسيد فوقية عضوية 2-6- 6اتء 
 ص ف لاناسس  للف قسيذ للبضي يذ ب ياء ضليى  برييف يقي م ضليى  رنسريهيا للكستسيا ي ولانمي ني لخسياح ول سي    1-2-6- 6اتء 

 (.2-2-20ه  ف ق ينمس  لهلس  وجني   للرتنسريذ )لنظر 
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  7الت ييل 
 املكون الومضي اتاختبار 

 HSLاختبار املكّون الومضي  1-7اتء 
 مقدمة 1-1-7اتء 

 بيرا لل ح لمل لل ا ييذ حميريتا  يو إذل نانت لخ ل، لل ا يذ   شكل همح ق ها يمسيف م ملشل لالخسريا  لسبسني 
   بسيع هكي انمل ،لفبيذ ح ي ة يو  ميسيف م نح ي ة لنف ا ييذ يو احي لث أت ين مسبيي   لل يالالمل  يو   لالباب لل ا يذ  للي   ميسيف م

 ه  للال حذ لل ت ذجسذ لألهم لخسح ة. 5-5-3-1-2وهضسذ اغرلا  بسني لالباب لل ا يذ   ج ول للسص سف لالفرتلالي لأللباب لل ا يذ 
 اجلهاز واملواد 2-1-7اتء 
هييييم وقطييييرل  89( هيييي  وضيييياء الييييغط فيييي الذ  يسييييط لين ط ليييي  2-7يسكيييي   جهيييياز للزه /للضييييغط )لل ييييكل اتء  1-2-1-7اتء 

هيييم( وذليييك  50 هيييم. وي ييكَّل ضليييى جييانريني هسقيييابلني هيي  لل ضييياء سييطحا  هميييس اي  )فسقييل قطييير لخقطييع للبراليييي لل ضيياء إىل 60 لرييا جي
هيم  يطي   طرفيال إىل  20لسمهسل همك لةهاز ض   والع خمروط   قاب  لاشبال وس ل،ة للس فس . ولل ضاء  للش  يريلي  قطيرل للي لخلي 

هييم وي ييكل فسيي  جت يييف هل لييا لرتنسييا همييتا  هل لييا هقيياس ب صييذ )إنييا( ولحيي ة حمييا لخقييايس  للعيطانسييذ  19لليي لخل حييىت ضتييق 
هييم هيي  يحيي   35ت وسييسلذ لسصييريف للضييغط    شييكل ذ لع جييانيب    للمييطح لخ حيي  ل ضيياء للضييغط ضلييى ببيي  . و ثرييي (BSP)لألانبسييا 

، جذ ابل ميريذ للميطحني لخميس يني لخ يكَّلني ضليى جيانريني هسقيابلني  و ير  ذليك للسثريسيت ضي  طرييق حفير جت ييف  90طرفس  وبزلويذ ق  ملا 
(   طيرف لليش لع لةيانيب. وييسم  ثرييت BSPل فسي  ل ليا لقريي ل ل لرييذ بقطير نصيف ب صيذ )هم و طي   هناييذ لليش لع لةيانيب وي يكَّ  12ضتق  

هيم وحيفير   طيرف لليشل ع جت ييف  6هيم ببي  ملسكيل وضياء للضيغط بس  ييف ضتقي   55س ل،ة احكام للقفيل. وميسي  لليش لع لةيانيب خميافذ 
وميكيي  لسييسيف لم ييييذ وسييسلذ لقسيياس للضييغط شييريطذ ضيي م أت رملييا لقرييي ل جهيياز هيي  لل يي ع لحل ييايب لقسيياس للضييغط ضيي  طريييق حت يييل للطاقييذ. 

نسل ابسيكال     2 070و 690ب  ل ج للسحلينل وي   كي   قيا، ة ضليى لالسيس ابذ ال  فياع للضيغط مببي المل  يرتلوح بيني  يو ابلغازلمل للماخ ذ
 هلني اثنسذ. 1 س اوز  ال فرتة
هبيزول ضي   لةانيب مبيفروط   قاب  إشبال جمهز بقطريني  يح  ا صقفل هنايذ وضاء للضغط لابب  ض  للش لع  2-2-1-7اتء 

هيم  0,2 مسك  و صقفل لل هايذ لاخر  ل ضاء للضغط بقرأل لنف ا  ه  لل حاس لاصفر يو ه  لال ه س م جمم للقاب  ولآلخر ه، ا ب .
هييم. و مييسيف م   نلسييا للميي ل، ني حلقييذ هيي   20نسل ابسييكال( وهثريييت بميي ل،ة  ثريسييت قطرملييا لليي لخلي   2 200)الييغط لالنف ييا  حيي ليل 

 احكام للم .يو حلقذ ه  ها،ة ه اسريذ ميك  ي  يسغن شكلها )هثل ب يل ينمي هسسلني( للرصاأل لللني 
اء لسييييسبتال . ويسييييألف ملييييشل ( لسثريسسيييي    لل الييييع للصييييحسح ي  يييي 8-7ير كييييز لةهيييياز ضلييييى حاهييييل )لل ييييكل اتء  3-2-1-7اتء 

هيييم ويببيييا،  185 هيييم وقطييياع جمييي ف هربيييع لخقطيييع ط لييي  6هيييم    184هيييم    235هييي  قاضييي ة هميييطحذ هييي  للفييي الذ للليييني يببا،مليييا  لحلاهيييل
هم. ويصقطع جزء ه  نل جانا ه  جانريني هسقابلني ض   يح  طر  للقطاع لجمل ف لخربع لخقطيع حبسيت  سكي   هي   4   70   70 هقطب 

هيييم. ويصقطيييع طرفيييا مليييشي  لةيييانريني لخميييطحني بزلوييييذ  86ك  رنسرييييذ هليييا  جيييال  هميييطحسا لةانيييا يبل  يييا جيييزء صييي  وقي هسكاهيييل ط لييي  ذلييي 
 ، جذ هع لالجتال لافقي ويلحم للطرفا  ابلقاض ة لخمطحذ. 60 ق  ملا
حبسيت يي خل فسي  لليش لع  هيم 46هيم وضتقي   22ي كل   جانا ه  للطرف للبل   ةزء للقاضي ة شيق ضرالي   4-2-1-7اتء 

هق هسييي  طيييرف قييياب  لاشيييبال    لحلاهيييل لخكييي َّ  هييي  لةيييزء للصييي  وقي. و صلحيييم ح ييي ة ف الذييييذ  و  لةيييانيب ض ييي  إنيييزلل وضييياء للضيييغط 
هم   لةانيا للي لخلي لاسيفل لل يزء للصي  وقي نيي  بتيل نتصرياضي . ويثرييت وضياء للضيغط   ه اليب   حكيام  6هم ومسكها  30 ضرالها
هييم هثريسييني بل لييا   لل جيي  لخقابييل. وير كييز وضيياء للضييغط هيي  يسييفل  ضلييى شييريطني هيي  للفيي الذ ضييرا نييل  7تا ي  جم حييني هقيياس مبميي 

كص   12 ه هتا  هم هلح هني   للقطبسني لةانريسسني لللسني   سهي هبتا قاض ة لةزء للص  وقي. 6هم ومسص
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يسييألف نظييام لاشييبال هيي   يس صييتاهذ نهراب سييذ هيي  نيي ع ف لكييا   أبسييالك هيي  للرصيياأل  هيي  لل يي ع لل ييا ع  5-2-1-7اتء 
 قطييييع يسييييالك  6-2-1-7اتء  فئذ.لالسسيف لم   إشبال ه ل، لالباب لل ا يذ. وميك  لسسيف لم  ؤوس صتاهامل ذلمل خ لأل هكا

هييم هيي  لخييا،ة لخ جيي ،ة ،لخييل خمييروط قيياب  لاشييبال )لنظيير لل ييكل  10للصييتاهذ للكهراب سييذ بطيي ل  بييل صييتاهذ لاشييبال يضلييى مبمييافذ 
 (.3-7(. و ثريت يسالك للرصاأل   هكاهنا ابسسيف لم س ل،لمل ل لريسذ )لنظر لل كل اتء 1-7 اتء
 إجراء االختبار 3-1-7اتء 
يثريت لةهاز للكاهل للرتنسا جبهاز حت يل طاقذ للضيغط ولكي  بي و  قيرأل لالنف يا  لخصي  ع هي  لال ه سي م   1-3-1-7 اتء

غ هيي  لخيا،ة حبسييت  الهيي  خميروط جهيياز لاشييبال.  0,5حبسيت يكيي   لةانييا لليش  بيي  قيياب  لاشيبال إىل يسييفل. وي الييع ،لخيل لةهيياز 
غ  فإنيي   0,5ويمييقط لةهيياز ضلييى سييطح صييلا  ييالث هييرلمل ببيي  لخييلء. وإذل نانييت هييا،ة لالبيياب لل ا يييذ هستاسييكذ   شييكل ينييع هيي  

غ  فإني   0,5يقيل هي  غ قي   لاهكيا . وإذل نانيت هيا،ة لالبياب لل ا ييذ هستاسيكذ   شيكل  0,5ي ريغي  كمنملا انسيار قطبيذ قريرييذ هي  
غ. و رنيييا لحللقيييذ للرصاصيييسذ ونيييشلك قيييرأل لالنف يييا  لخصييي  ع هييي   0,5ي ريغييي لخسسيييا  وحييي لمل ناهليييذ وهكميييرة لسبطيييي هيييا،ة ان ييييذ وزهنيييا 

قييرأل  ثريييَّت  حكيام سيي ل،ة للسثريسييت لخل لرييذ. ويص قييل لل ضياء لختسلييئ إىل حاهييل لاشيبال  هييع هرلضياة ي  يكيي    نتيا  لال ه سي م   هكاهنتييا 
خزلنيذ إشيبال. وي صيَّل ه ليِن  هف ير ابلطيرفني لريا جسني  يو للسف ن   للطرف لاضلى لل ضاء للش  ي ريغي ي  ي اليع   خزلنيذ يئيرة ه  ضيذ

لقياب  لاشيبال و ف ير لحل ي ة. و مي ل لاشيا ة للصيا، ة ضي  جهيياز حت ييل طاقيذ للضيغط ضليى وسيسلذ ه اسيريذ  ميتح ابلسقسيسم وللسميي سل 
 القذ بني للزه /للضغط )هثال ذلك  هم ل ه،قت هسصل مبم ل للرس هامل للريسانسذ(.لخمستر للب

  2 070 نسل ابسييكال إىل  690 يير  لالخسريييا   ييالث هييرلمل  ويميي ل لل قييت للييش  يلييزم نييي يزييي  للضييغط هيي   2-3-1-7اتء 
 نسل ابسكال ف ق للضغط لة  . وي ريغي ي   مسيف م للسص سف يقصر فرتة زه سذ.

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 4-1-7اتء 
نسل ابسييكال ولل قييت   2 070إذل نييا  قيي  و لل صيي ل إىل الييغط قيي  ل  هييا  فميير نسييا ج لالخسريييا لمل ضلييى اليي ء 

نسل ابسيكال. و بسيع لل سس يذ ه جرييذ "+" ولخي ل،   2 070نسل ابسيكال إىل   690للش  لسسغرق  للضغط  إذل نيا  لاهير نيشلك  نيي يزيي  هي  
 يو احي لث أت ين مسبيي لل ح لمل لل ا ييذ حميريتا  بيرا   لالبياب لل ا ييذ للي   ميسيف م   لل يالالمل يو لل ا يذ لل    شكل همح ق

هلي  6 مسغرق  زاي،ة للضغط يقل ه      بسع هك انً وهضساً إذل نا  لحل  لا،ىن لل قت للش ،لفبذ ح  ة يو   مسيف م نح  ة لنف ا يذ يو
 غ ه  ها،ة لالباب لل ا يذ. 0,5هبا،ل ل    حالذ لخسريا   يو اثنسذ

 أمثلة للنتائج: 

 االست دام أو التأثري الرتكي  )النسبة املئوية من الكتلة(

الوقرررررت األدىن الررررر ي  سرررررتغرقي 
 070إىل  690زايدة الضغط من 

 النتيجة كيلو ابسكال )ميلي اثنية(  2

 هك   وهضي 0,48 مسبي )فرقبذ( (  77/23ف ق نل  لمل للري اتسس م/يخ س م )

فيييي ق نليييي  لمل للري اتسييييس م/نرتلمل للريا ي م/يخ س م/لخغ ييييالس م 
(20/20/45/15) 

 هك   وهضي 2,15 مسبي )فرقبذ(

 هك   وهضي 0,89 مسبي )صفن( (71/29ف ق نل  لمل للري اتسس م/ب زولمل للري اتسس م )

فييييييييييييييي ق نلييييييييييييييي  لمل للري اتسيييييييييييييييس م/ملس  وجني  نفسالسيييييييييييييييت 
 (62/25/13للري اتسس م/للسسسانس م )

 هك   وهضي 1,67 مسبي )صفن(

( P50(/يخ سييي م )P2000فييي ق نلييي  لمل للري اتسيييس م/يخ س م )
(53/16/31) 

 هك   وهضي 2,73 شالالمل

(/يخ سيييييييييييي م P2000للري اتسييييييييييييس م/يخ س م )فيييييييييييي ق نليييييييييييي  لمل 
(P50(   نعيسامل لانسست/)50/15/30/5) 

 هك   وهضي 1,19 شالالمل

 هك   وهضي 0,85 لنف ا  (80/20ف ق نل  لمل للري اتسس م/فحم نريايت )
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 االست دام أو التأثري الرتكي  )النسبة املئوية من الكتلة(

الوقرررررت األدىن الررررر ي  سرررررتغرقي 
 070إىل  690زايدة الضغط من 

 النتيجة كيلو ابسكال )ميلي اثنية(  2

 هك   وهضي 2,80 لنف ا  (60/40ف ق نل  لمل للري اتسس م/فحم نريايت )

 لس  هك انً وهضساً  9,26 لنف ا  (50/50للري اتسس م/فحم نريايت )ف ق نل  لمل 

فيييي ق نليييي  لمل للري اتسييييس م/نسرتلمل للري اتسييييس م/فحم نرييييييايت 
(53/26/21) 

 هك   وهضي 1,09 لنف ا 

فيييي ق نليييي  لمل للري اتسييييس م/نسرتلمل للري اتسييييس م/فحم نرييييييايت 
 ( )قلا بشو  للقط (53/26/21)

 وهضساً لس  هك انً  7,39 لنف ا 

 هك   وهضي 1,14 لنف ا  (  18/ 23/ 59ف ق نل  لمل للري اتسس م/فحم نريايت/يخ س م ) 
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 : عينة لشكل اجلهاز1-7الشكل اتء  

 

 هلسترت 10ف  ة  )ابء( صتاهذ لاشبال )يلف(
   لخا،ة ه الع لالخسريا  )جسم(
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: اجلهاز 2-7الشكل اتء    

 

 ملسكل وضاء للضغط )يلف(
 س ل،ة  ثريست قرأل لالنف ا   )ابء(
 قاب  لاشبال   )جسم(
 حلقذ  صاأل )،لل(
 قرأل إنف ا   )ملاء(
 ذ لع جانيب )ولو(
 سلك جهاز حت يل للضغط )زل (
 PTFEس ل،ة  )حاء(

 قطا هبزول )ايء(
 قطا ه، ا )ناف(
 ضازل )الم(
 ضازل )هسم(
 س ل،ة ل لريسذ هقص صذ )ن  (
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 : التجميع 3-7الشكل اتء  

 

 1: اجلزء ابء 4-7الشكل اتء  
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 2واجلزء ألف   3: اجلزء ألف 5-7الشكل اتء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2: اجلزء ابء 6-7الشكل اتء  
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C/DRILL  3.3  * 12 DEEP. 
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 1: اجلزء ألف  7-7الشكل اتء  

 

 

 : امل روط اجملمَّع يف القابس 8-7الشكل اتء  
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 : حامل االر كاز 9-7الشكل اتء  

 
  

 

60° 
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 اختبار املكون الومضي املعتمد يف الوالايت املتحدة 2-7اتء 
 مقدمة 1-2-7اتء 

يصمييسيف م ملييشل لالخسريييا  لسبسييني هييا إذل نانييت لخيي ل، لل ا يييذ   شييكل همييح ق يو لل حيي لمل لل ا يييذ حمييا هييا  
يو ن يييح ة ،لفبيييذ   صبسيييع    احييي لث أت ييين مسبيييي يو  صميييسيف م نح ييي ة لنف ا ييييذ  يو  بيييرا   لالبييياب لل ا ييييذ  للييي   صميييسيف م   لل يييالالمل 

 ه  للال حذ لل ت ذجسذ.  5-5-3-1-2" اغرلا  بسني لالباب لل ا يذ   ج ول للسص سف لالفرتلالي لأللباب لل ا يذ "هك انمل وهضسذ 

 اجلهاز واملواد 2-2-7اتء 
 يسك   جهاز لالخسريا  ه  للب اصر للسالسذ:  

هليم وال يس ياوز ط هليا  25ينري بذ للبس ذ ه  لل  ق لخق   يو لال لح لللسفسذ ال يقل قطرملا لل لخلي ض   )ي(
هلم  و كي   لانري بيذ هغلقيذ هي  هنايسهيا ابسيسيف لم قيرأل يو  3,8هلم  وال يس اوز مسك ج ل ملا  154

 س ل،ة يو غطاء ه  لل  ق لخق   يكفي لسثريست للبس ذ؛
مب لصيييفامل  هلييم  160هلييم ويريليي  طيي ل نييل الييلع فسهييا  1,0فيي الذ يريليي  مسكهييا صييفسحذ شييامل ة هيي  لل )ب(

S235JR (EN10025)    يوST37-2 (DIN17100)    يوSPCC (JIS G 3141)   ذلييييييييييك   يكييييييييييافئ  يو هييييييييييا
 ./هلييييم هربييييع  وقيييي ة لل يييي   355و 185ويييييرتلوح حيييي  لهسيييي ل، للصييييفسحذ )يو هقاوهسهييييا للستييييزق( بييييني 

   لخا ذ؛ 46و 26 /هلم هربع  ونمريذ لالسسطالذ بب  للس ظي بني  379و 336للقص   بني 
 سم؛ 30هص بنل نهراب ي  ي   يس صتاهذ نهراب سذ هثاًل  أبسالك ه  للرصاأل ال يقل ط هلا ض   )ر(
هليم وال يقيل ط هليا ضي   63طرملا لرا جي جلريذ ه  للف الذ لللني للحسز لخغلق )يريل  وزهنا حن  نلغم( ق )،(

هليم   155هليم وضتقي  للي لخلي  38هلم  وهبا  قيا ،ل ير  ذ  قياع هميطح يريلي  قطيرل للي لخلي  165
وهبيا حيزن يو يخيي و،   نصيف قطير هنايسهييا لخفس حيذ يكفيي خييرو  يسيالك لخ يبنل لخك نييذ هي  للرصيياأل 

 غلق لسسمن لخ اولذ(؛)وميك   ثريست لةلريذ للف الذيذ   هقريل لحلسز لخ
 هلم؛  95هلم وقطرملا لل لخلي  50حلقذ ف الذيذ ل  فاضها  )ه(
 هلم.  150 هلم ويريل  نل اللع فسها 25قاض ة هب نسذ صلريذ  ي  صفسحذ هرببذ يريل  مسكها  )و(

 إجراء االختبار 3-2-7اتء 
فييي" لخييي ل، لل ا ييييذ خييي ة  1-3-2-7اتء  ، جيييذ س. وييييسم  30و 20سييياضذ   جمفييف ض ييي  ، جيييذ حيييرل ة بيييني  24قريييل لالخسرييييا   حتص

غرلهاً ه  للكسلذ للصافسذ ه  لخا،ة لل ا يذ لخيفسعة  لل   ك     شكل همح ق يو حريسريامل يو هطلسذ ضلى  نسزة ها    25همريقاً وز  هق ل   
غطاء ه  لل  ق لخق   يو  بس ذ ه  لال لح لللسفسذ يك   طرفها للمفلي هغلقاً ابسسيف لم قرأل يو س ل،ة يوو  الع لخا،ة بب ايذ   ينري بذ لل

 لل  ق. وبب  هلء لانري بيذ  ي اليع للقيرأل يو للمي ل،ة يو للغطياء هي  للي  ق لخقي   يو للي  ق برقينذ خ يع  ميرب للبس يذ خيالل لل قيل إىل حمطيذ
خ جيي ،ة   لانري بيذ حمييا نثافسهيا. وي ريغييي يواًل ،هيج للبس يذ وذلييك ابلطيرق برقييذ ضليى لانري بييذ للي   كيي   لالخسرييا . و سليف ل  فيياع لخيا،ة ل

وصالييبت ضلييى سييطح مي ييع حيي وث لل ييرل لمل. و ييا ي   كيي   للكثافييذ لل ها سييذ للتييا،ة لل ا يييذ   لانري بييذ قريريييذ قيي   لاهكييا  هيي  للكثافييذ 
 اب لل ا يذ. لخم لذ ض  ها  ك   لخا،ة   جهاز لأللب

و  اليع للصيفسحذ لل يامل ة ضليى حلقيذ سيان ة. وحميا لحلاليذ  يص يزع للقيرأل يو للمي ل،ة يو للغطياء هي  للي  ق  2-3-2-7اتء 
هليم. مث ي اليع  يو يبيا،  10لخق   يو لل  ق هي  ينري بيذ للبس يذ وي اليع لخ يبنل للكهراب يي ضليى  يس لخيا،ة لل ا ييذ لخيفسيعة ويثرييَّت ض ي  ضتيق 

رأل يو للم ل،ة يو للغطاء هي  للي  ق لخقي   يو للي  ق  وبيشلك يصثرييَّت ه اليع لخ يبل   ينري بيذ للبس يذ ونيشلك ضتيق  يس للفسسليذ. والع  للق
ذ وييسم  ي  لاسيالك وإنزلهليا ضلييى طي ل لحليا ط لةيانيب  مث ييسم   سهييا هي  ج يي  ابجتيال لريا ر   للطييرف للميفلي هي  لانري بيذ. و  اليع ينري بيي 

ز وسييط للصييفسحذ لل ييامل ة. و  الييع جلريييذ لحلسييز لخغلييق للف الذيييذ فيي ق ينري بييذ للبس ييذ لخك نييذ هيي  لاليي لح لللسفسييذ. و  الييع للبس ييذ ضتيي ،ايً   و صرنييَّ
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لً  يسم يسالك لخ بنل حبست  ر ضع للييييحزن لخ ج ،   للطرف للمفلي ةلريذ لحلسز لخغلق  وملكشل  ك   جاملزة ل صلها ب ل ة لاشبال. ويخن 
نتثيال   10-7 رلصف لةلريذ للف الذيذ وللصفسحذ لل امل ة حىت  ك ان  ضلى نف  ل    هع لحللقيذ للف الذييذ. لنظير لل يكل يليف   صحسح

ضلى جهاز لالخسريا . مث ي الع للقرأل يو للغطاء يو للم ل،ة ه  لل  ق لخق   يو لل  ق   للطرف للمفلي انري بذ للبس ذ ب كل ،قسيق خ يع 
  للصفسحذ لل امل ة وللطرف للمفلي للتا،ة لخيفسعة. ي  ف  ة مل ل سذ بني

وبب  ذلك يسم إشبال لةهاز للكهراب ي ه  ه قع آه . وبب  لاشبال  ولالنسظا  ه ة زه سيذ هبق ليذ   صميرتجع  3-3-2-7اتء 
 خسريا ي  لاول وللثاين. للصفسحذ لل امل ة و صفحص. وي ريغي إجرلء لالخسريا   الث هرلمل ها مل يسم لحلص ل ضلى نسس ذ ه جريذ   لال

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 4-2-7اتء 
 صبسع لل سس ذ ه جريذ "+"  ولخ ل، لل ا يذ لل   ك     شكل همح ق يو لل ح لمل لل ا يذ حما ها  صبرا    

لالباب لل ا يذ لل   صمسيف م   لل الالمل  يو  صمسيف م اح لث ي ر مسبي  يو  صمسيف م نح  ة لنف ا ييذ يو ح ي ة  لفبيذ   صبسيع هكي انً 
 وهضيييساً   لحلاالمل للسالسذ: 

 إذل ظهر ضلى للصفسحذ لل امل ة  خالل ي  جتربذ  ي ر  زق يو لنثقاب يو خترنم يو لخرتلق؛ )ي(
 هلم   لالخسريا لمل للثال ذ مجسبها.  15يو إذل زل، هس سط للبتق لاقصى لسثلنم للصفا ح لل امل ة ضلى  )ب(

 أمثلة على النتائج 

 ثرياالست دام أو التأ الرتكي  )النسبة املئوية من الكتلة(

مشررررراهدة اللوحررررررة الشرررررراهدة  
متوسررررررررط عمررررررررق الترررررررررثّلم   أو 

 النتائج )ملم( 
 هك   وهضي خترنم مسبي )فرقبذ( ( 77/23ف ق نل  لمل للري اتسس م/يخ س م )

فييي ق نلييي  لمل للري اتسيييس م/نرتلمل للريا ي م/يخ س م/لخغ ييييالس م 
(20/20/45/15) 

 لس  هك انً وهضساً  11/3 مسبي )فرقبذ(

 هك   وهضي خترنم مسبي )صفن( (71/29للري اتسس م/ب زولمل للري اتسس م )ف ق نل  لمل 
فيييييييييييييي ق نليييييييييييييي  لمل للري اتسييييييييييييييس م/ملس  وجني  نفسالسييييييييييييييت 

 (62/25/13للري اتسس م/للسسسانس م )

 هك   وهضي خترنم مسبي )صفن(

( P50(/يخ سيي م )P2000فيي ق نليي  لمل للري اتسييس م/يخ س م )
(53/16/31) 

 وهضيهك    خترنم شالالمل

(/يخ سييييييييييي م P2000فييييييييييي ق نلييييييييييي  لمل للري اتسيييييييييييس م/يخ س م )
(P50(   نعيسامل لانسست/)50/15/30/5) 

 هك   وهضي خترنم شالالمل

 هك   وهضي خترنم لنف ا  ( 20/ 80ف ق نل  لمل للري اتسس م/فحم نريايت ) 
 هك   وهضي 17,7 لنف ا  ( 40/ 60ف ق نل  لمل للري اتسس م/فحم نريايت ) 

 لس  هك انً وهضساً  6,7 لنف ا  ( 50/ 50للري اتسس م/فحم نريايت ) ف ق نل  لمل 
فيييي ق نليييي  لمل للري اتسييييس م/نسرتلمل للري اتسييييس م/فحم نريييييايت 

(53/26/21) 

 هك   وهضي  زق لنف ا 

فيييي ق نليييي  لمل للري اتسييييس م/نسرتلمل للري اتسييييس م/فحم نريييييايت 
 ( )قلا بشو  للقط (53/26/21)

 لس  هك انً وهضساً  12,7 لنف ا 

 هك   وهضي خترنم لنف ا  ( 59/23/18ف ق نل  لمل للري اتسس م/فحم نريايت/يخ س م )
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 10-7الشكل اتء  

 

 ف الذيذصفسحذ شامل ة  )ابء( ينري بذ للبس ذ ه  لل  ق لخق   يو لال لح لللسفسذ )يلف(
 جلريذ للحسز لخغلق ه  للف الذ لللني  )،لل( هص بنل نهراب ي )جسم(
 قاض ة هب نسذ صلريذ )ولو( حلقذ ف الذيذ )ملاء(
 قرأل يو غطاء يو س ل،ة ه  لل  ق لخق   يو لل  ق )حاء( لخا،ة لخيفسعة )زل (
 هقريل هلح م )لخسسا  ( )ايء( يخ و،   لةلريذ خرو  لاسالك )طاء(

 يلف 

 زل 

 جسم

 حاء

 ،لل 

 طاء

 ولو

 ملاء 

 ابء 

 حاء

 ايء 
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  8الت ييل 
 عناصر وصف االستجابة

و صيييتم لكيييي  ميييسيف هها  7 ميييسيف م ض اصييير وصيييف لالسيييس ابذ مليييشل اغيييرلا هبييياين جمت ضيييذ لالخسرييييا لمل  
فبلييى سييريسل لخثييال  سفيياومل للمييلع ب ييكل نرييين   لحل ييم ولل يي ع وللسبريئييذ ولخيي ل، لخسف ييرة؛  للمييلطذ لخيفسصييذ    بسييني منييط لسييس ابذ للمييلع.

  ي يا  إلسي  و ا ي   ،خش ملشل للفروقامل   لالضسريا . ولكي يسم لحلكم ضلى  فاضل ه  ن ع هبني  يسبني ي  يك   لل لسل للر سمي )للش
  لة ول( لخسبلق هبشل لل  ع ه جي ،لً. و يا ي   قي م للميلطذ لخيفسصيذ برتجيسح ناهيل جمت ضيذ لا،ليذ )لاولسيذ وللثان ييذ( حبيرأل  Pابحلرف 

 ق   ك   ه ج ،ة. ولسسيف لهها أبنتلها    قسسم للسفاضل. وي فر لل لسل للثان   ه،شرلمل يخر 
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 همس   لالسس ابذ

 لخقسمذ للسأ نلمل لخالحظذ يو

 خمسلف لنسثا  للت ل، لخسف رة   "ن يو للبصف للغالف لخ ل، لخسف رة

لسييييييييسهالك فيييييييي    ةتسييييييييع   ف ن
لخييي ل، لخسف يييرة مب ييير، بييي ء 

 للسفاضل  

(P)  يييييي ل ليييييي   سييييييريع للغييييييالف  
لخبيييي ين للييييش  حيسيييي   ضلييييى لخيييي ل، 
لخسف ييييرة هييييع   يييي"ٍن ولسييييع مببيييي ل 

 قصن هر فع  
 

(P)   ه جييييييييذ صيييييييي م ذلمل هقيييييييي ل
وهقسييييييييياس زهييييييييي  يمييييييييياو  قستيييييييييذ 

قستييييييييذ هقسمييييييييذ هييييييييي   حمميييييييي بذ يو
 لخسريا  للتبايرة  

 

  يييي"ن و/يو   يييي ل ليييي    لنثقيييياب يو
 لل حامل لل امل ة 

حفييير ي اليييسذ حب يييم يقابيييل هقييي ل  لخيييا،ة 
 لخسف رة   للملبذ

  يييي ل ليييي   سييييريع لقمييييم هيييي   (P)   ف ن جز ي
للغييييييالف لخبيييييي ين  ولييييييس  لكليييييي   

هييي  لخيييا،ة لخسف يييرة هيييع لليييش  يال
   "ٍن ولسع مبب ل قصن هر فع  

(P)   ه جييييييييذ صيييييييي م ذلمل هقيييييييي ل
وهقسييييييياس زهييييييي  يقيييييييل هييييييي  قستيييييييذ 

قستييييييييذ هقسمييييييييذ هييييييييي   حمميييييييي بذ يو
 لخسريا  للتبايرة 

  لف للري  لجملاو ة  

  يييي ل ليييي   و/يو   يييي"ن  لنثقيييياب يو
 لل حامل لل امل ة 

غييين  هييي ل، هسف يييرة ه سثيييرة حمروقيييذ يو
  حمروقذ

حب يييم يقابيييل هقييي ل  لخيييا،ة حفييير ي اليييسذ 
 لخسف رة لل  و  ف نملا

لحيييرتلق سيييريع لييييريبل  (P) لنف ا 
مجسييييييييع لخيييييييي ل، لخسف ييييييييرة  يو

 مب ر، ب ء  فاضل للملبذ
 

(P)   نمييير ولسيييع لألغلفيييذ لخب نسيييذ
بيييييي و  ،لسييييييل ضلييييييى   يييييي"ن ولسييييييع 
مببيييييي ل قييييييص هر فييييييع يمييييييفر ضيييييي  
شيييييظااي ينيييييع ويقيييييل هييييي  لل يييييظااي 

يرة لليي  لخالحظذ   لخسريييا لمل لخبييا
 يك   فسها لالنف ا  هسبت لً  

قسيييياس ه جييييذ الييييغط  هالحظييييذ يو
  مجسيييييع يحنييييياء سييييياحذ لالخسرييييييا  
ذلمل قستيييييييذ ذ وييييييييذ صيييييييغنة جييييييي لً 
ويهيييييي  يطيييييي ل بكثيييييين هيييييي  للقستييييييذ 

 لخقسمذ   لخسريا  للتبايرة  

  لف للصفسحذ لل امل ة 

غيين    ييا ر لخييا،ة لخسف ييرة ل روقييذ يو
 ظذ  ل روقذ ضلى همافذ ط يلذ هلح  

 حفر ي السذ  

لحيييييييييييييييييييييرتلق ببيييييييييييييييييييييل  (P) لحرتلق
 مجسع لخ ل، لخسف رة  يو
 

(P)  ييزق لألغلفييذ ي ييسج ض يي  بضييع 
قطييييع نرييييينة قيييي   سضييييت   غلسفييييامل 

  ⃰هلحقامل  يو
 

،لسل ضلى وج ، الييغط   سيياحذ 
لالخسريييييييييا  قيييييييي  يسغيييييييين   للزهييييييييا  

 لخكا  يو

(P)  سقل قطبذ ولحيي ة ضلييى لاقييل  
هلحييق( ينثيير   غلسفييذ يو )غييالف يو

م مبميييس   طاقيييذ ينيييع هييي   15هييي  
جيييييييييييي ل ب يييييييييييياء ضلييييييييييييى ضالقييييييييييييذ  20

-6-16لخمييييييافذ/للكسلذ لليييييي ل ،ة   
.   يييييييييييييا ر هلحييييييييييييي ظ للتيييييييييييييا،ة 1-1

غييييين ل روقيييييذ   لخسف يييييرة ل روقيييييذ يو
 م 15ضا،ة يبب  ه  

 

(P)  سقيييييل قطبيييييذ ولحييييي ة ضليييييى لاقييييييل  
هلحييق( ينثيير هيي    غلسفييذ يو )غييالف يو

جيي ل  20م مبمييس   طاقييذ ينييع هيي   15
ب ييياء ضليييى ضالقيييذ لخميييافذ/للكسلذ للييي ل ،ة 

.   ييا ر هل ييي ظ للتيييا،ة 16-6-1-1  
غييين ل روقيييذ  ضيييا،ة  قيييذ يولخسف يييرة ل رو 

 م  15يبب  ه  

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

 

5
4

3
 

 همس   لالسس ابذ

 لخقسمذ للسأ نلمل لخالحظذ يو

 خمسلف لنسثا  للت ل، لخسف رة   "ن يو للبصف للغالف لخ ل، لخسف رة

لحيييييرتلق ضليييييى اليييييغط  (P) حرق
مجسييييع  هيييي يففل لييييريبل يو

 لخ ل، لخسف رة 
 

(P)  قييي  يستيييزق للغيييالف إىل بضيييع
قطييييع نرييييينة قيييي   سضييييت   غلسفييييامل 

 هلحقامل* يو

،لسل ضلى وج ، الييغط   سيياحذ 
 لالخسريا 

(P) ي سقييييييييييل ي  ب يييييييييي  )غييييييييييالف  ال
م  15هلحق( ينثر ه    غلسفذ يو يو

جيييي ل  20مبمييييس   طاقييييذ ينييييع هيييي  
ب ييييييياء ضلييييييييى ضالقييييييييذ لخمييييييييافذ/للكسلذ 

 . 1-1-6-16لل ل ،ة   
(P)  ميكيييي  ي  يس يييييا ر هقييييي ل  صيييييغن

غيييين  هيييي  لخييييا،ة لخسف ييييرة ل روقييييذ يو
ل روقييييييذ ابل مييييييريذ للكتسييييييذ لامجالسييييييذ 

  م ولكيييييي  لييييييس 15للمييييييلبذ الييييييت  
 م   30ينثر ه  

(P) ي ج  ،لسل ضلييى ،فييع قييا،  ضلييى  ال
 م 15،فع للملبذ يبب  ه  

و  حالييييذ حمييييرك صييييا وخي هيييي ة  فاضييييل 
لييييييي  بييييييي ي لاشيييييييبال  يطييييييي ل بكثييييييين مميييييييا
 أبسل ب  للسصتستي  

 

 سفاضييييييييييييييييل لخيييييييييييييييي ل،  ال (P) ب و   فاضل
لخسف يييييييرة هييييييي  ،و  حمفييييييييز 

 خا جي همستر
(P)  لسييييييييييييييييييييسبا،ة مجسييييييييييييييييييييع
هبظييييييم لخيييييي ل، لخسف يييييييرة  يو

غييييين لخسفاضليييييذ ،و  ،الليييييذ 
 ضلى لحرتلق همس لم

(P) حيييييييييي ث   ييييييييي"ن للغيييييييييالف  ال
للبري ة ينع ه  للس ظي لل يياجم  يو

 ض  سلبذ لخسريا  خاهل مما لذ*
 

 ال ي ج  ال ي ج  ال ي ج 

سستا وسا ل لاغالق. وميك  إساءة  فمن لل لسل أبن  يسأ ر  حىت لسس ابذ مل ل سذ  ،،  إىل   ا ر يجزلء وال  مريا لاخطا  لخسكانسكسذ ب كل هرياشر  لفاً يمريا  زق للملبذ يو :مالحظة
صرلهذ. وميك  ي   ك   هقا نذ لل لسل لخالح" بشلك للش  للملبذ لراهلذ لخقابلذ هفس لً   لخماض ة  ق  ي،،  إىل إ، لر ض اصر وصف لالسس ابذ ينثر بسفاضل لخا،ة لخسف رة لل  حتس   ضلسها للملبذ  مما

 ضلى حت ي  لسس ابذ للملبذ.
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  9الت ييل 
 ( 0012طاقة الق ث البالسيت لطلقات األسلحة الصغرية )األمم املتحدة 

 مقدمة 1-9اتء 
( ب لسييطذ  0012 لاهييم لخسحيي ة     يير  ملييشل لالخسريييا  ضلييى هيي ل، هرشييحذ ا   كيي   طلقييامل لألسييلحذ للصييغنة )  

  لس ملا ض   لالشسغال ي  اء لل قل. وأيخش لالخسريا  ظروف لحلالذ لاسي ي    طلقامل هفر،ة ويمسيف م لسبسني للطاقذ لختك ذ للقص   لل  ميك   
لبيي م وجيي ، ضرييي ة ختتيين  طاقييذ لخقييشوف وا  للطلقييذ  مييس   إىل سيي  ل  اثبييت. ولييس  هيي  للضييرو   ضكيي  جهيياز لالخسريييا  إىل    لالضسريييا   نظييرلً 

  زي  ضلسها.  يو   لذ ه  لخا،ة لل لفبذ إىل للرصاصذ  ماو  طاقذ للغالف والع  ك   فس  للطلقذ ه ف ضذ ا  للس ربذ   ل ضلى ي  للطاقذ لخ ق  

 اجلهاز واملواد 2-9اتء 
  لزم للري  ، للسالسذ: 

 آلسذ   غسل ه اسريذ لري ء إشبال للشخنة؛ )ي(
آلييذ  صيي ير ضالسييذ للمييرضذ وخلفسييذ ضلسهييا  يو ونيي نلس ابلميي  هييع ي،لة لضييرتلا للقشيفييذ لسح ييي  للطاقييذ  )ب(

 ح ي  سرضذ للقشيفذ.هقساس لس

 إجراء االختبار 3-9اتء 
ل للطلقييذ حبميييا  صييتستها ب لسيييطذ نريميي لذ للسف ييين وإبييرة قييي ح.    يير  لالخسرييييا  ضلييى طلقيييامل هفيير،ة. و فبييين

و ر يينا للطلقييذ وآلسييذ للس ييغسل وي،لة للقسيياس ضلييى طيي ل همييا  للطيينل  حبسييت  كيي   لاخطيياء للزلويييذ حبيي ملا لا،ىن. و يير  لالخسريييا   ييالث 
 هرلمل. 

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 4-9اتء 
للي  حتي ،ملا آلييذ  (v)ب لسيطذ للميرضذ  يو حتميا طاقيذ لخقيشوف إهيا ب لسيطذ لازلحيذ للقصيي   لل ي نلس للريالمي  

 ابسسيف لم لخبا،لذ: (E)لخقشوف   لالضسريا . وميك  حماب قستذ للطاقذ  (m)للسص ير للبالسذ للمرضذ هع يخش نسلذ 
E = ½mv2 

جييي ل   ي  هييي  جييي المل لالخسرييييا   ميكييي  إ، لر للميييلبذ  ومليييي   للبرييييي ة  8 س ييياوز طاقيييذ لخقيييشوف  مل وإذل 
 (.0012 )لاهم لخسح ةه  للال حذ للس ظستسذ لل ت ذجسذ    فئذ طلقامل لاسلحذ للصغنة  2-3لخ اسريذ وفقاً للفصل 
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  10الت ييل 
 اختبارات الثبات على خماليط النرتوسليلوز

 مقدمة1-10اتء  

ولخسريا  و ق ب فم سذ لخسثسل لسح ي  ها إذل نانت خمالسط لل رتوسلسل ز اثبسذ جانك   -يصمسيف م لخسريا  برغتا    1-1-10اتء 
 اغرلا لل قل.

لخسريييا  و ق ب فميي سذ لخسثسييل مليي  لخسريييا  نيي ضي حييي ،  ريييامل خمليي ط لل رتوسييلسل ز ضيي  طريييق فحييص  غيين ليي     2-1-10اتء 
 ناشف و قي خالل فرتة زه سذ هبس ذ.

نييك فهيي  لخسريييا  نتييي للثريييامل يطريييق ضلييى مجسييع ينيي لع خمييالسط لل رتوسييلسل ز. يقييس  جا -يهييا لخسريييا  برغتييا   3-1-10اتء 
°س وللي  حتي ،ملا 132لالخسريا  نتسيذ غياز ينميس  لل رتوجيني للي   ي  م ضي   مييفني غيرلم ولحي  هي  لل رتوسيلسل ز خي ة سياضسني ضليى ، جيذ 

يني لع غيازلمل ينميس  لل رتوجيني للي   س يكل خيالل للسمييفني خي ة  ضتلسذ لخبايرة مبيا،ة قل ييذ. و  يتل ضرييا ة "غياز ينميس  لل رتوجيني" مجسيع
ملييشل  جانييك  جييرلء  قسييسم نتييي ه  يي ق للثريييامل للكستسييا ي. ولييشلك يبسييع -°س. و مييتح طريقييذ لخسريييا  برغتييا  132سيياضسني ضلييى ، جييذ 

 لالخسريا  للطريقذ لخفضلذ.

 جانك -اختبار بر مان  2-10ء ات

 مقدمة 1-2-10اتء 
جانييك ملي  لخسرييا  نتييي للثرييامل يطرييق ضلييى مجسيع يني لع لل رتوسييلسل ز. يقيس  لالخسرييا  نتسييذ  -لخسرييا  برغتيا   

)لل رتوسييلسل ز لخليي ن : °س  1°س 132غ هيي  لل رتوسييلسل ز خيي ة سيياضسني ضلييى ، جييذ 2يو  1غيياز ينمييس  لل رتوجييني لل امجييذ ضيي   ميييفني 
 ل ح  للش  حت ،ل لخبايرة مبا،ة قل يذ.ضلى ل ) ال ذ( غرلهامل خ ة ساضذ ولح ة( 3يميف  

 اجلهاز واملواد 2-2-10اتء 
 ه  يو ينثر. 10هسزل  ،قسق للسحالسل  ب قذ  1-2-2-10اتء 
هييم   19,5هيم  وقطيرل لريا جي  17,5جانيك هصي  ع هيي  للزجيار لل يفاف  قطيرل لليي لخلي  -ينريي ب برغتيا   2-2-2-10اتء 

هم  جمهز حب رة  كثسف. و س فر   لاس لق ضي ة يني لع خمسلفيذ هي  ح يرلمل للسكثسيف لخ اسيريذ. )لالطيالع ضليى لاهثليذ  لنظير  270وط ل  
 (. 2-10واتء  1-10لل كلني اتء 

محنام للثريامل: ومل  محنام ه  للزيت يو ه  سا ل ه اسا  يو نسلذ هب نسذ قا، ة ضلى لحلفاظ ضلى ، جذ لحليرل ة  3-2-2-10اتء 
يفضل. وي ريغي قساس ، جذ حرل ة لحلتام ب لسطذ هقساس هباير ل  جذ لحلرل ة يو هز،وجذ حرل يذ  °س يو  1°س  132  يانبسا للثريامل ض    

 خسريا .°س(   الع   يح  يجربذ لال0,1)ب قذ 
 حيسار لالخسريا  إىل لاجهزة للسالسذ: 4-2-2-10اتء 

 يبا،هلا. يو ها 3سم 10هاصنذ ه  نجذ شري  يو  ها سذ يريل  ح تها  )ي(

 وهلا ض ق ولسع. 3سم 250قا و ة خمروطسذ ح تها  )ب(

 .3سم 50ينري بذ لخسريا  حب م  )ر(
جهيياز للتبييايرة لاو  ها سييذ مبقسيياس جهيي   هييل؛ يو 25هييل و 10سييحناحذ للتبييايرة يييرتلوح ح تهييا بييني  )،(

 وسحناحذ هبايرة ه  للفئذ يلف. (pH)هزو، بقطا لألس لهلس  وجس  
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 0,01002و 0,009998هي ل/لرت  ومب لصيفامل  يرتلوح بيني  0,01ب مريذ  (NaOH)حمل ل ملس  ونمس  للص ،ي م  5-2-2-10اتء 
 (pH)ه ل/لرت للتبايرة لاو  ها سذ مبقساس جه  هزو، بقطا لألس لهلس  وجس   0,1 لرت للتبايرة للس ويذ ب لسطذ سحاحذ هبسا يذ  يوه ل/

 وسحناحذ هبايرة ه  للفئذ يلف  هع ضاهل حت ، قستس  للحص ل ضلى لخ لسذ )لحل م لةزيئي( لل قسقذ  ل ل ملس  ونمس  للص ،ي م.
يمحير لخسثسيل  يو يمحير لخسثسيل/يز ق لخسثسيل  يو   ناشف ه اسيا ليألس لهلسي  وجس  هثيل بر قيايل لخسثسيل  يوهرينين  6-2-2-10اتء 

غ هي   3غ هي  يمحير لخسثسيل و 8  خملي ط هيع 1. ومل  ضريا ة ض  حمل ل هك   ه  نح ل ب ميريذ R8 B3 (Tacchiro)سا ل ناشف هل ن  
 لخسثسل لا ج لين )  حال لسسبتال لخبايرة للس ويذ(.

 هسكروسست ز/س سسترت. 1 ˃هاء هزلل للسأي  يو هقطنر   صسلسس   7-2-2-10اتء 

 إجراء االختبار  3-2-10اتء 
غ ه  لل رتوسلسل ز لخل ن  ب قذ  ريل    3ي ز    )يوغ.    0,01غرلم ه  لل رتوسلسل ز لةاف ب قذ  ريل     2يو    1ي ز    1-3-2-10اتء 

  ببيي  ضتلسييذ للس فسييف وحلظييذ إ،خاهلييا   لانري بييذ. ) ييا لخسسييا  ظييروف 1 ييا ي   كيي   نمييريذ للرط بييذ   للبس ييذ يقييل هيي   غ(. 0,01
°س   فر  هفرنغ ه  لهل لء( ويمسيف م قتع ا،خال للبس ذ   لانري ب 50ض   لل  جذ  للس فسف حبست يسم  فا،  حتلل لل رتوسلسل ز  هثالً 

للش   يا ي  يريقيى جافياً ونظسفياً. وميميح لةيزء للميفلي بكاهلي  و ضيريط ح يرة للسكثسيف للسأني  هي  ي  لةيزء للبلي   هزلينق جسي لً ب يحم 
 للملسك  ؛ نتا ميك  ييضاً ض م  زلسق .

هيل  ريبياً ل ي ع لخكثينف  و  اليع   ينري بيذ لخسرييا   50هيل و 15 قاس نتسذ ه  لخاء لخقطينر ييرتلوح ح تهيا بيني  2-3-2-10اتء 
 و صصان   بصسالمل لخكثنف.  ا لحلرأل ضلى ض م ،خ ل لخاء   ينري ب للثريامل.

ينري بييذ   إحيي   فسحييامل محيينام  ييص خل نييل  °س   1°س  132ببيي  للسأنيي  هيي  ي  ، جييذ لحلييرل ة   محييام للثريييامل بلغييت   3-3-2-10اتء 
هييم. يصميي نل وقييت بيي ء  220هييم و 110للثريييامل. يسفيياومل ضتييق غتيير لانري بييذ  ريبيياً ل يي ع محييام للثريييامل لخمييسيف م ولكيي   ييا ي  يريقييى بييني 

 للس ربذ.
 صييياض  ولاليييح  خييي ة سييياضسني إال إذل لييي ح"   °س   1°س  132 يييا لحلفييياظ ضليييى ، جيييذ لحليييرل ة   لانريييي ابمل ض ييي    4-3-2-10اتء  

 لألئرة. و  ملشل لحلالذ   ا ي  يس قف لالخسريا  ضلى للف   وي   م ل فرتة للسميفني.
ييسم إخيرلر  )يليزم سياضذ ولحي ة لل رتوسيلسل ز لخلي ن (°س 132ببي  سياضسني هي  لحلفياظ ضليى ، جيذ لحليرل ة ض ي   5-3-2-10اتء 

حاهلهييا و ييرتك لكييي  ييع، خلييف سييسا ة لاهييا . خييالل ملييشل لل قييت ميكيي  ي  ييي خل ببييل لخيياء   يسييفل لانري بييذ هيي  لحلتييام و  الييع ضلييى 
 ،قسقذ ضلى ضتلسذ للسعي    قل حمس ايمل ح رة للسكثسف إىل يسفل لانري بذ و  طف ح رة للسكثسف ابخاء لخقطنر. 30لانري بذ. وبب  هرو  

ر. ي ريغييييي ي  ال  س يييياوز للكتسييييذ    قيييل  6-3-2-10اتء  حمسيييي ايمل يسييييفل لانري بييييذ إىل للقييييا و ة لخيفروطسييييذ و  ييييطف ابخيييياء لخقطيييين
 هل. 175لامجالسذ للما ل 

هييي ل/لرت حيييىت يسغييين لييي    0,01للميييا ل ابخقا نيييذ هيييع حملييي ل ملس  ونميييس  للصييي ،ي م لليييش  يريلييي   رنسيييزل  يبييياير  7-3-2-10اتء 
 للكاشف.

 لحلماابمل 8-3-2-10اتء 
2 NaOH + 2 NO + ½ O2 → 2 NaNO2 + H20 

VNO =
cNaOH × CNaOH × VNO,m 

mNC

=  
CNaOH × 0.224

mNC

= CNaOH × 0.224 

 حست:
 NOV   ه  لل رتوسلسل ز 3ح م ينمس  لل رتوجني لل ا ج ه  غ/سم 
 NaOHc      ه ل/لرت 10,0 رنسز حمل ل ملس  ونمس  للص ،ي م 
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 NaOHC    ملس  ونمس  للص ،ي م ب ح لمل هللسسهالك حمل ل 
 NO,mV      ل/ه ل 4,22لحل م لةزيئي )لخ يل( لغاز ينمس  لل رتوجني 
 NCm    نسلذ لل رتوسلسلس ز ب ح لمل غ 
 ه ل/لرت   صريح لخبا،لذ: NaOHc   10,0وإذل نا   رنسز حمل ل ملس  ونمس  للص ،ي م لخمسيف م  

VNO = CNaOH × 2.24 

 مييس   مليييشل لخبا،ليييذ إىل لفييرتلا هفيييا،ل ي  لنميييس  لل رتوجيييني لل ييا ج ملييي  غييياز هثييايل؛ وحبميييا قيييان   للغيييازلمل  
 ل. 22,4ه ل ه  للغاز ي غل ح تاً هق ل ة  1لخثالسذ  فإ  

يسم للسحقق ه  لالنب لم للكلي للحت الذ   لخياء ب لسيطذ لخسرييا    يريسهي؛ وهيا ضي ل ذليك   طيرح للقستيذ للي   
 لالخسريا  للس ريسهي. حي ،ملا

ميك  ييضاً لسسبتال لاجيزلء للساهيذ للقميتذ هي  لخياء للي  حتسي   ضليى ينميس  لل رتوجيني  هيا ي يسج ض ي  ض لهيل  
 خمسلفذ   لخبا،لذ.

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 4-2-10-اتء
لخ ريبثيذ  لل رتوجيني  بسع نسس ذ لالخسريا  ه جرييذ "+" و صي ف لخيا،ة أبهنيا غين اثبسيذ إذل نانيت نتسيذ غياز ينميس   1-4-2-10اتء 

هييل لكييل غييرلم هيي   2,5هييل لكييل غييرلم هيي  لل رتوسييلسل ز. وإذل نانييت نتسييذ غيياز ينمييس  لل رتوجييني لخ ريبثييذ يقييل يو  ميياو   2,5ينثيير هيي  
 و ص ف لخا،ة أبهنا اثبسذ. "-لل رتوسلسل ز   ك   لل سس ذ سالريذ "

 أمثلة للنتائج 5-2-10-اتء
 لل سس ذ  نتسذ غاز ينمس  لل رتوجني/غ ه  للل رتوسلسل ز 

 + هل  2,6
 -  هل 2,5
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 جانك  -الختبار بر مان   1حجرة التكثيف يف املثال  : 1-10الشكل اتء  
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   جانك  -الختبار بر مان   2حجرة التكثيف يف املثال  : 2-10الشكل اتء  

 

Copyright © United Nations, 2019. All rights reserved.



 

552 

 °س(5,413 اختبار ورق بنفسجية امليثيل )اختبار احلرارة على الدرجة  3-10اتء 
 مقدمة 1-3-10اتء 

سع  ريامل لل رتوسلسل ز ض  طريق  فحص  غن ل   ناشف و قي خالل فرتة زه سذ هبس ذ.    ص

  اجلهاز واملواد 2-3-10 اتء
 لةهاز 1-2-3- 10اتء 

 °س )لخسريا  و ق ب فم سذ لخسثسل(:5,431 مسيف م لخب لمل للسالسذ   جهاز لخسريا  لحلرل ة ضلى لل  جذ  
 غ يو ينثر. 0,01هسزل  ،قسق للسحالسل  ب قذ  )ي(

محام للثريامل: ومل  محام ه  لخاء وغلسك   لا سلني يو محام ه  للزيت  يو فير  ذو قاليا هبي ين قيا،   )ب(
قسيياس ، جييذ  °س. وي ريغييي 0,5 ±°س 134,5ضلييى ل افظييذ ضلييى ، جييذ لحلييرل ة   يانبسييا للثريييامل ض يي  

ع   ينريي ب لالخسرييا   °س(   الي 0,1حرل ة لحلتام ب لسطذ هقساس هباير ل  جذ لحلرل ة يو هز،وجذ حرل ييذ )ب قيذ  
لحلرل ييذ. ويريلي  للقطير للي لخلي لكيل   مبا،ة خاهلذ )هثل للرهيل(؛ و  اليع ينري بيذ لالخسرييا    يحي  لاجربيذ  لختل ء 

ويكيي   ضتييق غتيير ينرييي ابمل لخسريييا  للثريييامل حبسييت ال يييعز فيي ق  هييم.   0,5  ±  19جييرلب حييرل     لةهيياز  
 هم ه  لانري ابمل. 7إىل  6لحلتام ينثر ه  

هيم وللقطير لريا جي    15يانبسا الخسريا  للثريامل هص  ضذ ه  للزجار لل فاف  يريلي  للقطير للي لخلي لكيل ه هيا   )ر( 
 هم.   290هم وللط ل    18

قتع لخمح ق: ومل  قتع هص  ع ه  لخب   يو ه  للريالسسسك لخ صل ذو ينري ب ط يل )خ ع لل ح   )،(
 لالكرتوسسايت(.

 هم )يو حزن ذو هماحذ هكافئذ(. 4ه  للفلني ي ج    نل ه ها فسحذ   فس  قطرملا س ل،لمل  )ه(

 لخ ل، 2-2-3-10اتء 
  بب  1 ا ي   ك   نمريذ للرط بذ   للبس ذ يقل ه  غ.    10,0  ±  05,2ضس ذ ه  لل رتوسلسل ز لةاف وزهنا   1-2-2-3-10اتء 

°س 50ضتلسذ للس فسف وحلظذ إ،خاهلا   لانري ب. ويسم لخسسا  ظروف للس فسيف حبسيت ييسم  فيا،  حتليل لل رتوسيلسل ز  هيثاًل ض ي  لل  جيذ 
   فر  هفرنغ ه  لهل لء. 

هييم يو  6,0 ± 20هيم وضراليها  0,1 ± 70 و ق ناشيف هبسيا   الخسرييا  ب فميحسذ لخسسسيل طي ل لل  قيذ لل لحي ة 2-2-2-3 -10اتء 
 و ق الخسريا  ب فم سذ لخسثسل يسم حتضنل ولخسريا ل اب رياع للطريقذ للسالسذ:

 للكاشف ل ل لحتضن  1-2-2-2-3-10اتء 
هل ه  ل ل ل للكاشف )هالحظذ: إذل  طلا لالخسريا  نتسذ خمسلفذ ه  ل ل ل  ميك  حتضينملا  100 لسحضن 

  سي ل ،ل يرة لخمسيفلصييامل  632-99-5غ هي  هييا،ة لليروزلنسلني للقاضي   )هكيافئ للييرقم  502,0 هيع لحلفياظ ضليى لل مييا للسالسيذ(: يي ز 
هيل هي  محيل لاسيسسك للكاشيف ضيايل لةي ،ة. يمييفن  للطرييق في ق  10ليل للكستسا سذ( و  الع   طريق ه  للري  سال   ويضياف إلسهيا حي  

ر  681,0 محييام هييا ي حييىت يييزلل فييا ل لحلتييل نليي . ويييشونب   سيي ل ،ل ييرة  548-62-9)هكييافئ للييرقم غ هيي  للصييرياغ للري فميي ي لخسريليين
يسيط لنذ ه  نجيذ  لكاشيف ضيايل لةي ،ة ،لخيلهيل( هي  للغلسميري  ل 4غ ) 5,0هل ه  لخاء لل قيي للغاييذ و 30لخمسيفلصامل للكستسا سذ(   

هيل هي   100  ح م/ح يم( ويبي ل انسيار 95هل. مث يضاف حمس   طريق للري  سال  إىل لاسط لنذ ابسيسيف لم لايسيان ل ) 100ح تها 
 ل ل ل. بب  ذلك  لط ل ل ل  اهاً.
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 حتضن و ق ب فم ي لخسثسل 2-2-2-2-3-10اتء 
 قريرياً(  3ه /سم 5,8هم و X 580هم  580  أبببا، 597لاو لق بقص و ق  رشسح )هكافئ ل  ق ول ا   حتضر 

 4إىل يجزلء هرببذ يس اسيا هقاسيها هيع هقياس طرييق ذ  حي لف قلسليذ لال  فياع ونريين حبسيت يسميع لقصاصيامل للي  ق )للي   قطيع ضيا،ة إىل 
حمل ل ب فم ي لخسثسل   للطريق حتت غطاء لمفط لائرة. و غت  نل شرحيذ ضلى  هم  قريرياً(. يصان  X 290م   290شرل ح هرببذ أبببا،  

اثنسييذ  قريرييياً. مث  مييحا هيي  ل ليي ل و يي ل  ب ييكل  يسييي حييىت يس قييف ل ليي ل ضيي  للسقطيينر )يسرييفيير للكحيي ل للزل يي   30حيي ة   ل ليي ل خيي ة 
. وحيني جتيفن لل يرل ح   قطينع إىل يشيرطذ  ،قسقذ ولح ة  قريرياً(. بب  ذلك  بلنق لل رحيذ ط لل لللسل  خالل    غرفذ خالسيذ هي  لائيرة للضيا نة حيىت جتيفن

وببي  لضستيا، لاشيرطذ  حتفي"   قي ل ير حمكتيذ لاغيالق هي  للزجيار للكهرهياين يو هي   هيم.   0,6  ±  20هيم وضرالي     1,0  ±  70ط ل نل ه ها  
شييريط نحيي  يقصييى. و ييا ي   ريقييى للقيي ل ير هغلقييذ وحمف ظييذ ضلييى ، جييذ لحلييرل ة  200للريالسييسسك غيين لل ييفاف لليي   سمييع نييل ه هييا ضلييى 

 زة لل  يسم خالهلا سحا يشرطذ لل  ق للكاشف.ل سطذ وحمتسذ ه  للض ء لخرياشر ط لل لل قت  ها ض ل لاوقامل لل جس
 و ق ب فم سذ لخسثسل لضستا، 3-2-2-2-3-10اتء 
سع شريط و قي ولح  ضلى لاقل ه  نل قا و ة حتس   ابحل  لاقصى ضليى  1-3-2-2-2-3-10اتء  ب لسيطذ فير   وحييص ،شيريط   200 ص

 . وإذل لييزم لاهيير  ميكيي  إضييا،ة  سيي، لليي  ق ب الييب    ح ييرة  ييرتلوح  ط بسهييا 15و 7,5جتفسييف حمسيي لل هيي  لخيياء للييش   ييا ي  يييرتلوح بييني 
   حىت يسم لحلص ل ضلى ل س   للصحسح ه  لخاء.80و 60لل مريسذ بني 

ثسييل هقري لييذ   سييع شييريط ولحيي  ضلييى لاقييل هيي  نييل قييا و ة حتسيي   وللسأنسيي  ضلييى ي   فاضلسييذ و ق ب فميي ي لخس 2-3-2-2-2-3-10اتء 
جييزء ابخلسيي    2500و 1500شييريط ابسييسيف لم غيياز اثين ينمييس  لل رتوجييني ذ  للرتنسييز لخبييروف للييش  يييرتلوح بييني  200ابحلي  لاقصييى ضلييى 

سيففسييف ب لسييطذ اثين ينمييس  لل رتوجييني لل قييي. و ييا ي   )ح م/ح ييم(   لهليي لء. وميكيي  لحلصيي ل ضلييى للغيياز خمففيياً ابلفبييل وهبستيي لً يو ضيي  طريييق لل 
  .  2,5  ±يك    رنسز للغاز هبروفاً ب قذ  ماو   

يو  قل  ضلىولسس ا،لً إىل  رنسز غاز اثين ينمس  لل رتوجني  حيما هب ل لل فق لخطل ب ض   نقطذ هنا سذ  زي   3-3-2-2-2-3-10اتء 
 ،قسقذ ابخبا،لذ للسالسذ: 55ض  

  رنسز غاز اثين ينمس  لل رتوجني اباجزلء ابخلس   )ح م/ح م(./83636هب ل لل فق )هل/،قسقذ(    
هل/،قسقييذ هي  للقستييذ ل ميي بذ خييالل ضتلسييذ لضستييا، لليي  ق.  1,5 ± يا ي  يريقييى هبيي ل لليي فق الييت  حيي و،  4-3-2-2-2-3-10اتء 

حتس   ضلى شريط و قي ولح  )يبا،ل قطر خلسذ للس فق   قريرياً هل  30سبسها  و سع لل  ق ابسسيف لم غاز هبسا   وخلسذ ذلمل   فق ،و لين
 ،قسقذ. 7 ± 55ضلى لل قطذ لل ها سذ حني يصريح ل   لل  ق زملرايً بب  ضرا شريط و ق ب فم ي لخسثسل(. ويسم لحلص ل 

(. للسفاضييلال  بستي  هي  و ق ب فمي سذ لخسثسييل إال للي فبامل للي  حتقييق مليشي  لخبسيا ي  )ل سي   هيي  لخياء وهي ة  5-3-2-2-2-3-10اتء 
سيي  لمل. ومب يير، فييسح  5حيفيي" لليي  ق ضلييى ، جييذ لحلييرل ة ل سطييذ ومببييزل ضيي  للضيي ء. و ريليي  هيي ة حفظيي  للقصيي     قييا و ة حمكتييذ لاغييالق 

 س ذ ولحي ة. وببي  سي ذ   يا للسحقيق هي  حمسي   للي  ق هي  لخياء و ب يلي  ض ي  لالقسضياء. و يا للقا و ة   يففل ه ة حف" حمس ايهتا إىل
إضطاء للقا و ة لل  حتس   ضلى لل  ق للكاشف للش  و للسحقق ه   س ذ يخر  للحف". و ا أب  حال ه  لاحي لل ي  ال  سبي   هي ة 

 س  لمل بب   ص سب . 5حف" لل  ق للكاشف 

 االختبار إجراء 3-3-10اتء 
 بيني ا ض م خ  للبس ذ ويانبسا لالخسريا  أبي  ضا يذ. وي ريغي إجرلء لالخسريا  هر ني و كرل ل إذل نا  للسفاومل  1-3-3-10اتء 

 ،قا ق. 5نسس   للقساس لخز،ور ينثر ه  
  يانبسا لخسريا  للثريامل  ويفضل لسسبتال  غ   0,01  ±  2,5ي الع جزءل  ه  ضس ذ لل رتوسلسل ز لةاف وز  نل ه هتا   2-3-3-10اتء 

قتع للريا و،. ويطرق برفق ضلى نل ينري ب لكي  رتسا لخا،ة فس  ويزلل ابلفرشاة نيل ي ير للتيا،ة لخلسصيقذ ضليى جي  ل  لاانبسيا. وإذل نيا  
سم   ا نريم  ب لسيطذ قضيسا صيغن هميطح لليريس اضا، ي  إىل ذليك للطي ل. مث ي اليع     5ز ينع ه  للط ل للش  ي غل  لل رتوسلسل  
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هيم. ببي  ذليك   اليع    25ضتي ،  حبسيت يكي   طرفي  للميفلي يضليى هي  للبس يذ مبميافذ  نل ينري ب شريط ه  و ق لالخسريا  للكاشيف ب يكل 
 °س. 5,0  ±  5,431، جذ لحلرل ة ضلى    س ل،ة فلس سذ   نل ينري ب. و غطن  لاانبسا   لحلتام و ضريط 

 معايري االختبار وطريقة  قييم النتائج 4-3-10اتء 
،قسقيذ ضليى  غطسمي    لحلتيام  وببي  ذليك   20لالخسريا   يفحيص و ق لالخسرييا  ببي  هضيي يول  ه ةلسح ي   1-4-3-10اتء 
،قا ق. وخالل نل فحص ل  ق لالخسريا   رفع لاانبسا ه  لحلتام مبا يبا،ل نصف ط هلا لخغطن  خرلقريذ  غن ل   لل  ق للكاشيف   5نل 

 مث  با، إىل هكاهنا بمرضذ. 
 يبسع لالخسريا  ه سهساً إذل حت نل ل   و ق لالخسريا   اهاً إىل للل   للزملر    ي  ينري ب ه  لاانبسا. 2-4-3-10اتء 
،قسقيذ   25 م نل بب  ذلك هي ة لالخسرييا  )ضليى سيريسل لخثيال  إذل مل يسغين لي   للي  ق للري فمي ي  اهياً خيالل  3-4-3-10اتء 

،قسقذ(. ويس قف لالخسريا  ض   بل غ نقطذ للسح ل لل ها سذ إىل للل   للزملر    30،قسقذ   م نل ه ة لالخسريا  ضلى يهنا    30ولك    غن خالل  
 و لق.  ي  ه  ملشل لا

  30و ق لالخسرييا   اهياً   يقيل هي    بسع نسس ذ لالخسريا  ه جريذ "+" و صي نف لخيا،ة أبهنيا غين اثبسيذ إذل  غين لي    4-4-3-10اتء 
 ،قسقذ و ص نف لخا،ة أبهنا اثبسذ. 30" إذل  غن للل   بب  ينثر ه   -. و بسع لل سس ذ سالريذ " ،قسقذ 

 أمثلة للنتائج 5-3-10اتء 
 النتيجة املدة

 + ،قسقذ 25

،قسقذ 35  - 
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  11الت ييل 
وميع نتائج التصنيف املتصلة ابلنرتوسليلوز الصناعي أل راض التوريد واالستعمال 

من النظام املنسق عامليا ، الست دامي يف  صنيف منتجات   17-2وفقا  للفصل 
 النرتوسليلوز الصناعي

 متطلبات است دام نتائج االختبارات لتصنيف منتجات النرتوسليلوز الصناعي: 1-11اتء 
 ميك  لسسيف لم نسا ج لالخسريا  لل ل ،ة   ملشل للسشيسل إال لسص سف ه س امل لل رتوسلسل ز للص اضي لخبريأة   ال 1-1-11اتء 

. وال ميكييي  لسيييسيف لهها خ س يييامل P406وفقييياً لس جسييي  للسبريئيييذ  (1G)يو   يسيييط لانمل لسفسيييذ  (4G)صييي ا،يق هصييي  ضذ هييي  للكر ييي   لللسفيييي 
 هقاوهذ للضغط نااسط لانمل للف الذيذ.لل رتوسلسل ز لخ ال ضذ   ضري لمل 

نتا ال ميك  لسسيف لم نسا ج لالخسريا  للي ل ،ة   مليشل للسيشيسل إال خ س يامل لل رتوسيلسل ز للصي اضي للي   ميس     2-1-11اتء 
ميس  لل رتوجيني ي  ياء هيل/غ هي  ين 2,5جانك للثريامل لحلرل   للش  يس لى   ي  يئرة لل رتوز لخ ريبثذ ال  س اوز  -شروط لخسريا  برغتا  

 .10جانك   للسشيسل  -°س. وير، لخسريا  برغتا  132لالخسريا  ض   

 نتائج االختبار 2-11اتء 
ميكييي  جبيييل مجسيييع ه س يييامل لل رتوسيييلسل ز للصييي اضي   للبيييامل قابليييذ للتقا نيييذ ب ييياء ضليييى حمس لمليييا هييي  لل رتوجيييني  1-2-11اتء 

(. وقييي  لسيييسيف هت مليييشل للطريقيييذ   ضيييرا نسيييا ج لالخسرييييا لمل   لةييي لول للسالسيييذ. وجتييي   ISO 14446ولزوجسهيييا لخبسا ييييذ )وفقييياً للتبسيييا  
 لخالحظذ ي  لللزوجذ لخبسا يذ ق  لسسيف هت ييضاً نتا  ريس   لخ    لمل لخسبلقذ بسص سفامل جمت ضامل للسيفزي   حست   ن جمت ضذ للسيفيزي 

 إىل ختزي  لل رتوسلسل ز للص اضي   لخيفاز .
 ووفقاً  س لملا ه  لل رتوجني  و  بريف  ال ذ ين لع ه  ه س امل لل رتوسلسل ز للص اضي: 2-2-11اتء 

 11,8ه س ييامل لل  جييذ مليياء هثييل  لييك للقابلييذ للييشواب    لاسييرت ويييرتلوح حمس لملييا هيي  لل رتوجييني بييني  )ي(
  .3,21و

 11,3هيي  لل رتوجييني بييني  ه س ييامل لل  جييذ هييسم هثييل  لييك للقابلييذ للييشواب    لل سييط ويييرتلوح حمس لملييا )ب(
  .11,8و

 10,7ه س امل لل  جذ يلف هثل  لك للقابلذ للشواب    للكحي ل وييرتلوح حمس لمليا هي  لل رتوجيني بيني  )ر(
  .3,11و

 (. 3-11إىل اتء  1-11ج لول همسقلذ )اتء  3وق  مجبت نسا ج لالخسريا لمل وفقاً لشلك    
ضي  طرييق  ISO 14446يبرا للبت ، لاول ه  لة لول ين لع لل رتوسلسل ز للص اضي لل  حتي ، وفقياً للتبسيا   3-2-11اتء 

 لةتع بني ض صري :
 25 ± 400ض ، ه   قم يو  قتني ي ل ضلى  رنسز حمل ل لل رتوسلسل ز لخطل ب لسحقسق لزوجيذ قي  ملا  )ي(

 هلسرياسكال. اثنسذ؛

 قاباًل للشواب  فس :للش  يك   ه سج لل رتوسلسل ز  وحرف ي ل ضلى لخشيا )ب(

 ‘1‘ E و رهز إىل لخ سج للقابل للشواب    لاسرت؛ 
 ‘2‘ M ابل للشواب    لل سط؛و رهز إىل لخ سج للق 
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 ‘3‘ A .و رهز إىل لخ سج للقابل للشواب    للكح ل 
    كييي   4للييي ل ،   لةييي ول لاول  ويريلييي   رنسيييزل  4Eوضليييى سيييريسل لخثيييال  ابل ميييريذ لل رتوسيييلسل ز هييي  لل ييي ع  

 هلسرياسكال. اثنسذ. 25 ± 400لللزوجذ 
  هيياء. 5و   يسييس  95  خمليي ط هيي  لخييشيريامل هكيي   هيي  ب لسييطذ هقسيياس لللزوجييذ "مليي بلر"  قيياس لللزوجييذ  

وهيي  لل احسييذ للسا  سييذ  والييبت ينيي لع لل رتوسييلسل ز للصيي اضي هيي  يجييل ضيي ، حميي ، هيي  قييسم لللزوجييذ لخبسا يييذ ولييس  هيي  يجييل مجسييع قييسم ملييشل 
تذ ه  قسم لللزوجذ لخبسا يذ  فق  ي،خلت   لة لول مجسع قسم لللزوجذ لخبسا يذ لللزوجذ. ومبا ي  ه  لةا ر  ق ساً إنسار ه س امل  سمم أب  قس
 ذلمل للصلذ   غم ي  ببل لراانمل فسها ق  بقست فا غذ.

 بييييرا نسيييييا ج لالخسرييييييا لمل حبميييييا ل سيييي   هييييي  لخيييييا،ة لرافضيييييذ للحماسييييسذ ابل ميييييريذ لخييييي ل، للسالسيييييذ لرافضيييييذ  4-2-11اتء 
 ولخاء و قا ق لل رتوسلسل ز هع ها،ة هل ننذ. (BUT)وللري اتن ل  (ETH)ولايسان ل  (IPA)للحماسسذ: لايزوبروابن ل 

وميررع فئررات  صررنيف درجررات اللزوجررة املعياريررة وفقررا  للمتفجرررات املنزوعررة احلساسررية الررواردة يف  3-11اتء 
 *من النظام املنسق عامليا   17-2الفصل 

 %12,3و 11,8القابلة لل وابن يف اإلسرت ويرتاوح حمتواها من النرتوجني بني  Eجزء الدرجات  :1-11اجلدول اتء 

NC-type IPA 

35 % 

IPA 

30 % 

ETH 

35 % 

ETH 

30 % 

BUT 

35 % 

BUT 

30 % 

Water 

35 % 

NC-Chips with 

20 % Plasticizer 

3E 
        

4E 1 (330) 1 (760) 3 3 1 (530) 1 (540) 
 

1 (1115) 

5E 
        

6E 2 
 

3 
 

1 (390) 
  

1 (1115) 

7E 2 1 (430) 3 3 1 (320) 1 (420) 
 

1 (1115) 

8E 2 
 

3 
 

2 1 (420) 
 

1 (1115) 

9E 2 1 (330) 3 3 2 1 (420) 
 

1 (1115) 

10E 2 
 

3 
 

2 
  

1 (1115) 

11E 
        

12E 3 2 4 3 2 1 (330) 4 1 (1115) 

13E 3 
 

4 
 

2 
  

1 (1115) 

14E 
        

15E 3 2 4 3 2 2 
 

1 (1115) 

16E 
        

17E 
        

18E 3 
 

4 
 

3 
  

1 (1115) 

19E 
        

20E 3 3 4 3 3 
  

1 (1115) 

21E 
    

3 3 
 

1 (1115) 

22E 3 3 4 3 3 3 4 1 (1115) 

23E 3 3 4 
 

3 
 

4 1 (1115) 

24E 3 3 4 3 3 3 
 

1 (1115) 

25E 3 3 4 3 3 3 4 1 (1115) 

26E 
        

27E 3 3 4 3 3 3 
 

1 (1115) 

28E 3 3 4 
 

3 
   

29E 
        

30E 
    

3 3 
  

__________ 

 .2011إىل ضام  1981ه  ضام  (BAM)ا،  لريح ث ولخسريا لمل لخ ل، لخسريا لمل يجرلملا لخكسا لالحت لخص  :  *
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NC-type IPA 

35 % 

IPA 

30 % 

ETH 

35 % 

ETH 

30 % 

BUT 

35 % 

BUT 

30 % 

Water 

35 % 

NC-Chips with 

20 % Plasticizer 

31E 3 
 

4 
    

1 (1115) 

32E 3 3 4 3 3 3 
 

1 (1115) 

33E 
        

34E 4 3 4 3 3 
  

1 (1115) 

35E 
        

36E 
        

37E 
        

38E 
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 % 11,8و 11,3القابلة لل وابن يف الوسط ويرتاوح حمتواها من النرتوجني بني  Mجزء الدرجات  :2-11اجلدول اتء 
NC-Type IPA 

35 % 

IPA 

30 % 

ETH 

35 % 

ETH 

30 % 

BUT 

35 % 

BUT 

30 % 

Water 

35 % 

NC-Chips with 

20 % Plasticizer 

12M 
    

3 
   

13M 
        

14M 3 3 4 3 
   

1 (1115) 

15M 
    

3 2 
  

16M 
        

17M 3 3 4 3 3 
  

1 (1115) 

18M 3 3 4 3 3 
  

1 (1115) 

19M 
        

20M 
        

21M 3 3 4 4 3 
  

1 (1115) 

22M 
        

23M 
        

24M 
    

3 3 
  

25M 
    

3 3 
  

26M 
        

27M 4 3 4 4 3 3 4 1 (1115) 

28M 
        

29M 
        

30M 
    

3 3 
  

31M 
        

32M 
    

3 3 
  

33M 
        

34M 4 3 4 4 4 
  

1 (1115) 
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 %11,3و 10,7القابلة لل وابن يف الكحول ويرتاوح حمتواها من النرتوجني بني  Aجزء الدرجات  :3-11اجلدول اتء 
NC-

Type 

IPA 

35 % 

IPA 

30 % 

ETH 

35 % 

ETH 

30 % 

BUT 

35 % 

BUT 

30 % 

Water 

35 % 

NC-Chips 

with 20 % 

Plasticizer 

7A 
        

8A 
        

9A 4 3 4 3 3 
  

1 (1115) 

10A 
        

11A 
        

12A 
        

13A 
        

14A 
        

15A 4 3 4 3 4 2 
 

1 (1115) 

16A 
        

17A 
        

18A 
        

19A 
        

20A 
        

21A 
        

22A 
        

23A 4 3 4 4 4 
  

1 (1115) 

24A 
    

4 3 
  

25A 
    

4 3 
  

26A 
        

27A 4 3 4 4 4 3 
 

1 (1115) 

28A 
        

29A 
        

30A 4 3 4 4 4 3 4 1 (1115) 

31A 4 3 4 4 
   

1 (1115) 

32A 4 3 4 4 4 3 
  

33A 
 

3 4 
    

1 (1115) 

34A 
        

35A 
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