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 1الف ع   
يف هناية اجلملة الرابعة، يستعاض عن عبارة "، فتعترب االختباارا  األخار...."  4-6-4

 مبا يلي: ". وما مل يُذكر غري ذلك، تعترب االختبارا  األخر. ...".

 الجزل األ ل  

 11الف ع   
 )ب( ليصبح نصها كما يلي:2-4-5-41تُعدل الفقرة  

  4 611مااااام ب  افاااااة  55مااااام وارتفاعااااا   55")ب( قااااارو مقااااا و  ق ااااار   
( أو مااااان ني ساااااوج /   51/51إماااااا مااااان البنتواليااااا  ) 3ك ااااام/   51±  3ك ااااام/ 

 (؛"55/5)
 )ج( ليصبح نصها كما يلي:2-4-5-41وتُعدل الفقرة  
 ليصبح نصها كما يلي:)ني( 2-4-5-41وتُعدل الفقرة  

 11 مم وطولا  55د املي يل ق ر  ققيب مصبوب من مي اكريال  عدي")ني(  
 "مم؛
 )و( ليصبح نصها كما يلي:2-4-5-41وتُعدل الفقرة  

 ؛"مم 21× مم  211× مم  211من الفوالذ ال ري، أبعادنيا ")و( صفيحة  
)ح( 2-4-5-41)ز( ويعااااااد تااااارقيم الفقااااارة ا الياااااة 2-4-5-41وحتاااااذق الفقااااارة  
 )ز(.2-4-5-41لتصبح 

 11الف ع   
 ".L = ln 2 × (Cp / t1/2)املعادلة لتصبح كما يلي: " تعدل 41-1-4-2-5
 تعدل ليصبح نصها كما يلي: 41-1-4-2-6

مليلاااا   111مبقاااادار  ُُتااااأ الااااي ديوار أوعيةتعتاااارب  41-1-4-2-6" 
ملاااي وا /ك ااام كلفااان أو أقااال  411مااان ماااادة خاملاااة وي اااون مقااادار فقااادنيا للحااارارة 

 مالئمة هلذا االختبار."
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 لفقرة )ب( ليصبح نصها كما يلي:تُعدل ا 41-5-4-2-4
  4 611مااااام ب  افاااااة  55مااااام وارتفاعااااا   55")ب( قااااارو مقااااا و  ق ااااار   
( أو مااااان ني ساااااوج /   51/51إماااااا مااااان البنتواليااااا  ) 3ك ااااام/   51±  3ك ااااام/ 

 (؛"55/5)
 تعدل الفقرة )ج( لتصبح كما يلي: 41-5-4-2-4

مااام، و اااك  151±  5551")ج( أنبوباااة فوالذياااة غاااري ملحوماااة ق رنياااا ا اااارجي  
 مم؛" 211مم، وطوهلا  151±  1351مم، وق رنيا الداخلي  2515±  5515جدارنيا 

 ليصبح نصها كما يلي:)ني( تُعدل الفقرة  41-5-4-2-4
 مام ٥٩( ق ار  PMMAاملي يال ) عدياد اكريال مي  منققيب مصبوب ")ني(  
عناااد نق اااة  صااد  موجاااة حاادو  إىل مااام ٠٧ ارتفاعهااا فجاااوة وتاايديم. مااا ٠٧وطولاا  

 وذلااااك ،جي اباساااا ال ٤و 355 باااا قوهتااااا  تاااا اوح لتقاااااا ماااا  املتفجاااارا  العصاااافية،اال
-41 والشاا ل 4-4-5-٨١ اجلاادول انظاار) املسااتمدمة املاحنااة الشااحنة نااو  حبسااب

 (؛"5-4-2
 تعدل الفقرة )و( ليصبح نصها كما يلي: 41-5-4-2-4

 ؛"مم 21× مم  211× مم  211صفيحة من الفوالذ ال ري، أبعادنيا ")و(  
 )ح(4-2-4-5-41)ز( ويعاااد تاارقيم الفقاارة ا اليااة 4-2-4-5-41وحتااذق الفقاارة  
 )ز(.4-2-4-5-41لتصبح 
 كما يلي:  4-4-5-41ويُعدل اجلدول  
"، تُانقح قيماة "طا   05/05عب بر  البنتولب     ن(  بنة ة)  ة زة  شةنةيف العمود " 

 ".1516من " بدالا  "1554مم لتصبح " 55ا اجز" املوجودة أما  الفجوة البالغ طوهلا 
"، تُانقح قيماة "طا   05/05عب بر  البنتولب   ن(  بنةة)  ةزة  شةنةويف العمود " 

 ".1534من " " بدالا 1554مم لتصبح " 61ا اجز" املوجودة أما  الفجوة البالغ طوهلا 
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 الجزل الثبني  

 05الف ع   
 )ب( ليصبح كما يلي:4-21يُعدل الش ل  

 
 

". وتقاااق للحاارارة املصااد ر التحلاال وطاقااةيف اجلملااة األوىل، حتااذق عبااارة " 21-3-3-3
اجلملة ال انية اجلديدة التالية: "ومي ن تقدير طاقة التحلل املصد ر للحرارة باستمدا  تقنياة لقياا  

 ا رارة، م ل قيا  ا رارة باملسح التفاطلي."

 9 ن الي لل 

ك م   111يزيد وزهنا عن  تقبل للنقل يف عبوا  ال
 ل اا  151حجمها عن  أو

 نيل ينظر يف نقل

 املادة ذاتية التفاعل أو األكسيد 

 الفوقي العقوي يف حاويا  سوائب وسي ة أو  نيل ينظر يف 

 يف صهاريج أو يف إعفائها؟ نظر يف نيل ي

 نيل ينظر يف 

 44املرب  

 نعم 44-4

 ال 44-2

 غري طعيفة 42-4

 طعيفة 42-2

 منعدمة 42-3

 ما نيو تأثري 
تسمينها يف حيز م لق 

 وحمدد؟

 ما نيي قوة 
 انفجارنيا؟

 نيل درجة 
حرارة التحلل الذايت املتسار  

 مئوية يف عبوة ° 61 >
 ك م؟  51من 

 طعيفة 43-4

 ال تأثري  43-2

 نب ي النظر يف إعفائهاي
مي ن النظر يف نقلها يف حاويا  
 سوائب وسي ة أو صهاريج

 نيل املادة صلبة؟

 نيل اسُتمدم  مادة 
° 451ختفيف نق ة غلياهنا > 

 مئوية؟

 41املرب  
 االختبار حاا

 43املرب  
 االختبار نياا

 45املرب  

 46املرب  

 نعم 41-4

 ال 41-2

 ال 45-2

 نعم 46-4

 ال 46-2

 املمرج نياا املمرج واو املمرج زاي

 نعم 45-4

 42املرب  
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 01الف ع   
 ".L = ln 2 × (Cp / t1/2)تعدل املعادلة حبيث ي ون نصها كما يلي: " 21-3-5

 الجزل الثبلث  
 : "ما مل يُذكر غري ذلك،".2يف حمتويا  اجلزا ال الث، يُدرج ما يلي يف بداية املالحظة  
 :31يف حمتويا  اجلزا ال الث، يقاق ما يلي يف هناية الفر   

اختبااار املااواد الصاالبة امليكساادة بااالوزن  3-س  االختبار 31-1-3" 
 امل ي )األمم املتحدة(".

 20الف ع   
 حُتذق. 1-4-3-32إىل  1-4-3-32لفقرا  من ا 

 23الف ع   
يف اجلملة ال انية، يستعاض عان "وطريقاة االختباار املوصا  باا مبيناة" مباا يلاي:  31-3-4

 "وطرق االختبار املوص  با مبينة".
 :3-1-31قرة الفرعية اجلديدة ُتدرج الف 

اختب    بر الي    واد الص    ابة الي  س    ت  : 2-االختب    بر س    بن 23-3-2" 
 لبلوةن اليت ي

 مقدمة 31-1-3-4
 ،احتراق معدل زيادة عل  صلبة مادة قدرة لقياس نيذ االختباااااااااااااااااااااااااار  طريقة صمم  

علاا   اختباراتكااامالا. وىاار.   مزجاً معاً مزجهما عندلالحاا اق  قابلة ادةااام ،احتراق شدة أو
. بالوزن 4:1و ٨:٨ بنسبة جاف ليفي بسليولوز خل ها بعدمااااااادة االختبااااااار املااااااراد تقييمهااااااا 

نياااذين اململاااوط  بااااململو  املرجعاااي املشااا ل مااان أكسااايد ال لسااايو    اقوتقاااارمن معااادال  احااا
 اق بااالوزن. وُداادد فاقااد ال تلااة يف اململااوط  أثناااا االحاا 2:4الفااوقي والسااليولوز بنساابة خلاا  

بواساا ة مياازان متصاال بنظااا  مناسااب لتسااجيل البيانااا ، وُيسااجل تبعاااا للاازمن. فاا ذا كااان معاادل 
" أو أكاارب مناا ، 3احاا اق اململااو  املرجعااي اموعااة التعبئااة " عاادلاالحاا اق )غاام/ ( مساااوياا مل

ول " )انظر اجلد2" أو "4فيقارن إذن مبعدل اح اق اململو  املرجعي ألي من جمموعي التعبئة "
 (.1-3-1-31يف 
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أيقاااا إىل  املنساق عامليااا لتصانيف املااواد ال يميائياة وتوسايمها األمام املتحاادةنظاا  ويشاري  
اادة ماان الفئااة ا  اارية. وبالنساابة لل تيااب وفقاا اا اختبااار التصاانيف نيااذا يف إطااار املااواد الصاالبة امليكس 

امااااا اموعاااا  التعبئاااة لشااادة األكسااادة، يساااتمد  النظاااا  املنساااق عامليااااا ثاااال  فئاااا  مقابلاااة ُت
ماان النظااا  املنسااق  3و 2و 4املسااتمدمة يف نظااا  نقاال البقااائ  ا  اارة. وني ااذا، فاا ن الفئااا  

 " عل  التوايل.3" و"2" و"4عاملياا مقابلة ُتاماا للمجموعا  "
ومن املفيد امتالك معلوما  أولية عان أي خاصاية مي ان أن ت اون متفجارة مان خاواو  

. وال ين باق نياذا االختباار علا  املاواد 6بار، وترد إجرااا  الفرز يف التاذييل املادة قبل أداا االخت
 املتفجرة أو اللهوبة، كما ال ين بق عل  األكاسيد الفوقية العقوية.

 املواد 31-1-3-2
يلز  توفري أكسيد كلسيو  فاوقي نقاي تقنيااا ومساحوق ساحقاا دقيقااا بنسابة  31-1-3-2-4

يف املائااااة لي ااااون امليكسااااد املرجعااااي. وتركيااااز الشااااوائب، م اااال  ..1± يف املائااااة  15تركيااااز تبلااااغ 
ال لوريدا  أو املركبا  املنتجة للميا  يف أثناا االح اق، جيب أن ي ون منمفقاا، حياث مي ان 
أن تاايثر نيااذ  املااواد يف أساالوب احاا اق ال ومااا  املرجعيااة. ومي اان اسااتمدا  أكساايد ال لساايو  

  :(1)رة أدنا  دون معاجلة مسبقة إطافيةالفوقي امل ابق للمواصفا  املذكو 
CaO2: 15  يف املائة 155± يف املائة 

 يف املائة 25يف املائة إىل  21من  (:Ca(OH)2نييدروكسيد ال لسيو  )
 يف املائة 5من صفر يف املائة إىل : (CaCO3كربونا  ال لسيو  )

 كحد أقص   ج/مليون 511 ال لوريد:
 اا، وم وناهتامي روم   15 >املائة يف  55عل  األقل حجم اجلسيما : 
 مي روم اا  21 >يف املائة  51عل  األقل  

 أطوال تتراوحجمفَّااااااااف  ليفي سليولوز لالحتراق قابلة كمادة يستمدمو 31-1-3-2-2
. وجُيفاااااااااااااف حااااااااااااا  مي رومتراً 25 ق رنيا متوس  وي ون مي رومتراً 251و 51 ب  ألياف 

  415ºمام، عناد درجاة  25يف طبقاة ال يزياد   هاا عان  ساعا  عل  األقل(، 1ثبا  الوزن )ملدة 
علا  ماادة جمففاة( حا  ياربد وي اون جاانيزاا لالساتمدا . وجياب  تاويمئوية، وُدفظ يف جمفف )د

 ميتااد زماان ،األمرلااز   وإذايف املائااة ماان الااوزن اجلاااق.  155أن ي ااون اوتااو. ماان املاااا أقاال ماان 
وجيااااااب أن ت ااااااون ال  افااااااة الظانيريااااااة للسااااااليولوز النساااااابة.  نيذ  إىل الوصول ح  إىل التجفيف

في  ال فاية( يتيح إدخال خملو  اختبار جمموعة التعبئة  مبااملستمد  يف االختبار عل  قدر )عال 
 غم( بال امل يف القم  املمروطي. 154± غم  3151" )3"

__________ 

 (.1ملستمدمة يف أملانيا )انظر التذييل مي ن ا صول، من جهة االتصال الوطنية، عل  تفاصيل االختبارا  ا (1)
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 عن لل شفسُتقد  با ،  الذي بش لهامادة االختبار،  فحص ينب يو 31-1-3-2-3
 أك ر يش لنيذا املسحوق  كان وإذا. مي رومتر 511 ناع ااق رني يقل دقيقة ماتجسي أية
 عينة طحن وجب ،التفتي  سهلةاملادة  كان  إذا أواإلمجايل،  منيف املائة )بالوزن(  41 من

االختباااااار  قبلمي اااااروم   511يقااااال ق ااااار  عااااان  مسحوق عل  للحصول بأكملهااالختباااااار 
. وألن حجااااام اجلساااايما  يااااايثر علااااا  ا اااااواو والنقلملناولاااااة ا أثناءاجلساااايما   حجم لتقليل

"، يف حاا  أن درجااة 3امليكساادة للمااادة، جيااوز تصاانيف ميكسااد خشاان حتاا  جمموعااة التعبئااة "
عان تصانيفا  خمتلفاة يف إطاار  رأرف  من املادة نفسها قد تظهر معدل اح اق أسر  وقاد تساف

ب اارض النقاال ألشاا ال خمتلفااة ماان املااادة النظااا  املنسااق عاملياااا، وقااد تناادرج حتاا  فئااا  تعبئااة 
 نفسها.
  (2)اجلهاز 31-1-3-3
يلااز  تااوفري مياازان مناسااب لاا  مااا يااتالا  ماان ن اااق ودقااة وقاادرة علاا  نقاال  31-1-3-3-4

اااز مبمااارج توصااايل ) ( إلتاحاااة مجااا  البياناااا . وتساااجَّل البياناااا  RS232أو  USBالبياناااا ، وجمهَّ
بياناا  يف ال انياة. ومي ان  5ون ذلك بتواتر ال يقال عان امل لوبة )الزمن وال تلة(، ويفقل أن ي 

اساااتمدا  أي برجمياااة قاااادرة علااا  تساااجيل خمرجاااا  امليااازان. ويوصااا  باااالتحقق مااان التاااواتر الااازم  
 مفيداا. للربجمية، وقد ت ون مراقبة الزمن بواس ة ساعة إيقاق أمراا 

خاماااااال فلااااااز  منساااااالك مصاااااانو   من يت ون إشعال مصدر توفري يلزمو 31-1-3-3-2
كهربائياااة قاااادر علااا  اوافظاااة علااا  تبدياااد ال اقاااة علااا  النحاااو املبااا  أدناااا .  طاقة مبصدر متصل

وتتوقاااف املقاوماااة ال هربائياااة علااا  املاااادة املصااانو  منهاااا السااالك. ويوصااا  باساااتمدا  سااالك مااان 
 :الني ل/ال رو  أو األلوكرو  با واو التالية

 ؛سم ٨± سم  31=  ال ول )أ( 

 ؛مم 4قل من أ=  الق ر )ب(

 .وات ٠± وا   451=  السلك يف املبددة ال هربائية ال اقة )ج(

. وماان األةيااة 2-3-1-31وجيااب أن ُيشاا ل الساالك علاا  النحااو املباا  يف الشاا ل  
مب ان أن ت ون توصيلة ال اقة م  سلك التسم  عل  قدر من املروناة ي فاي لتجناب أي تاأثري 

 عل  عمل امليزان ب ريقة سليمة.
 61وق ر القاااااااااااااااااااااااااااااااااااااي ق،  طرف  يف م لق ،مئوية    بزاوية قم  توفري يلزمو 31-1-3-3-3

 ،مم 11قاعدهتا ق رنييئة كومة خمروطية مق وعة  يفاململو   لتحقري وذلك ،مم 11 الداخلي
 .للحرارة التوصيل طعيفةلوحة  فوقتوط  

__________ 

مي اان ا صااول علاا  معلومااا  تقنيااة عاان تصااميم مناسااب وتاادريب بالفيااديو ماان جهااة االتصااال الوطنيااة املعنيااة  (2)
 (.1بتفاصيل االختبار يف أملانيا )التذييل 
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توصاايل ويلااز  تااوفري لوحااة اختبااار عازلااة لتجنااب فقاادان ال اقااة بساابب ال 31-1-3-3-1
علاااا   مم ٦و  هااااا  ،مم 451×  مم 451ال اااارض أبعادنيااااا  هلذااملناساااابة  ا ااااراري. واللوحااااة

 ومي ن. أو أقاااااااااال ٨-ك.٨-م/وات 1523 مئوية   صفر درجة عند ا رارية وتوصيليتها األقاااااااااال،
ولزيااااااادة عماااااار لوحااااااة االختبااااااار، مي اااااان  .مماثلااااااة حرارية توصيلية ذات أخرى لوحات استمدام

 رفيعة من خزق ل  نفس التوصيلية ا رارية.ت  يتها بصحيفة 
 ،آخااار ناااو  أي من التهوياااة مناسااابة من قاااة أو ،أخبااارة خزانة تاااوفري يلزمو 31-1-3-3-5
 شفط ن بم يكون أن وينبغي. أقل أو ثانية/متر 155 فيها اهلااااااااااااااااواا  تيار سرعة ت ون أن عل 

 .السب ة األلخ   قبدراً عاع احتجبة    األلخ  
إلنشااااا الدعامااااة الالزماااة لتجربااااة ا اااارق علااا  املياااازان يلاااز  تااااوفري لوحااااة و  31-1-3-3-6

تشاا ل قاعاادة ماان مااادة صاالبة )حديااد صاالب أو مااادة مناساابة أخاار.(، ولوحااة ت بياا  ماان مااادة 
 مقاومة للحرارة )يوص  باستمدا  نفس مادة لوحة االختبار(، وققبان توجي .

ية من التأثري عل  امليازان، وبالتاايل وجيب من  تيار اهلواا الناجم عن التهو  31-1-3-3-1
من ت يري نتيجة االختبار. وأفقل وسيلة لذلك نيي استمدا  حاجز للهواا دمي معدة االختبار 

 بال امل من االجنرافا  النامجة عن التهوية أو الوس .
مركااز  يف وال بااد ماان أن ت ااون ال ومااة املمروطيااة او قااة موطااوعة دائماااا  31-1-3-3-1

محاياة امليازان مان ا ارارة واجلسايما  او قاة يف أثنااا االختباار. ولتحقياق اا ومن املهم أيق امليزان.
-3-1-31 ذلااك، يوصاا  با صااائص العامااة التاليااة )تشااري ا ااروق باا  األقااوا  إىل الشاا ل

4:) 
يف علااا  نفاااس امل اااان علااا  املياااازان اا ُتساااتمد  لوحتاااان لقااامان ال باااا  دائماااا )أ( 

ت ون لوحة القاعدة )حاا( أكارب مان امليازان، وت اون مصانوعة مان ماادة صالبة. و ماية امليزان. و 
ويوصاا  باسااتمدا  بعااِّ املنظ مااا  املركبااة علاا  اجلانااب الساافلي ماان اللوحااة لتقلياال االنيتاازازا  

ققااابان توجيااا  حديدياااة )زاي( علااا  اللوحاااة  1الصاااادرة عااان الوسااا . ويُ بَّااا  مااان ققااايب  إىل 
لقااامان ثباااا  لوحاااة الت بيااا  )واو( ولوحاااة  4-3-1-31شااا ل السااافلية كماااا نياااو مبااا  يف ال

علااا  املياازان يف أثناااا االختباااار. وجيااب أن ت ااون لوحاااة اا االختبااار )جاايم( يف نفاااس امل ااان دائماا
يف وطاا  ثابا  )كااأن ت ااون اا القاعادة علاا  قادر ماان الصااالبة ي فاي جلعاال ققاابان التوجيا  دائماا

اا مام(. وجياب أن ي اون امليازان موطاوع 46مام أو مان متعادد األمياد   ا   1من صلب   ا  
 يف نفس الوط  املركزي عل  لوحة القاعدة؛اا دائم

وت ااون لوحااة الت بياا  )واو( مصاانوعة ماان مااادة مقاومااة للحاارارة وطااعيفة توصاايل  )ب( 
(. وجيااب أن ت ااون ال قااوب 1-3-3-1-31ا اارارة، مماثلااة يف خواصااها للوحااة االختبااار )انظاار 

 مم؛ 1بي  من أجل الققبان أوس  من الققبان نفسها حبوايل امل قوبة يف لوحة الت 
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يف مركز ال قوب ملن  أي تالمس با  لوحاة اا وجيب أن ت ون الققبان م بتة دائم )ج( 
الت بياا  )واو( والققاابان، حاا  ال يتااأثر عماال املياازان. وجيااب ت بياا  بعااِّ العالمااا  املرجعيااة علاا  

 لوحة الت بي  )واو( لت بي  لوحة االختبار )جيم( يف امل ان الصحيح يف مركز امليزان؛
والساالك املساامَّن علاا   وجيااب أن ت ااون الوصاالة ال هربائيااة باا  مصاادر التيااار )د( 

التحارك.  قدر من املرونة ي في لتجنب التدخل م  حرية حركة كفة امليزان النامجة عن املقاومة أو
ومي اان حتقيااق ذلااك باسااتمدا  ساالك ماارن ودعامااة قريبااة ماان لوحااة االختبااار. وياايدي يلم  الساالك 

 ب  الدعامة ولوحة االختبار إىل مرونة إطافية؛
اجز اهلااواا جاازااا ال يتجاازأ ماان الصااحيفة الساافل  أو مي اان ومي اان أن ي ااون حاا )ني( 

وطاااع  حاااول معااادة االختباااار بال امااال. وجياااب أال ت اااون نينااااك ث ااارا  يف بااااطن حااااجز اهلاااواا. 
سم ملن  تيارا  اهلواا  41وجيب أن ي ون حاجز اهلواا م لقاا وأن ي ون أعل  من املعدة مبقدار 

 من أعل .
 اإلجراا 31-1-3-1

 العينا  التالية:يلز  توفري  
 نسبة ا ل  بالوزن امل ونا  العينة

 4:4 مادة االختبار والسليولوز 4:4خملو  ماديت االختبار 

 4:1 مادة االختبار والسليولوز 4:1خملو  ماديت االختبار 
 4:3 املادة املرجعية والسليولوز "4اململو  املرجعي اموعة التعبئة "

 4:4 املادة املرجعية والسليولوز "2تعبئة "اململو  املرجعي اموعة ال

 2:4 املادة املرجعية والسليولوز "3اململو  املرجعي اموعة التعبئة "

غام  3151غم من كال مان املماالي  املرجعياة و 154± غم  3151ُدقَّر  31-1-3-1-4
 بقدرالا كااام مي اني ياً خل اً كمية كل ختل  أن وجيبغاام ماان خملااوطمي مااادة االختبااار.  ±154 

ملاادة ال تقاال عاان دقيقااة واحاادة، ول اان دون تعريقااها إلجهااادا  زائاادة. وجيااب حتقااري كاال اإلم ان 
 خملو  عل  حدة، واستمدام  بأسر  ما مي ن، وعد  أخذ  من كمية خملوطة كبرية.

 ش ل عل  كومة لت وين املمروطي القم  باستمدام اململوطويشاااااااااااااا  ل  31-1-3-1-2
بعد ملئا ؛ اا خفيفاا وت وَّن ال ومة بال رق عل  القم  طرق .مم 11 قاعدت  ق ر مق وع خمروط

ويقلماااب االثناااان. وي ااارق  -متقااامنة الصاااحيفة )إن وجاااد (  -وي  اا  القمااا  بلوحاااة االختباااار 
 امللتف اإلشاعال سلكعل  القم  قبل نزع . ومن املفا ض أن ت  اي ال وماة حينئاذ اا خفيفاا طرق

راا االختبااار حتا  القا   اجلاوي علا  أن ت اون درجااة لوحاة االختباار. وجياب إجا عل  املوطاو 
يف املائاة للحاد  61مئوياة، وأن ت اون الرطوباة النسابية أقال مان     5± مئوياة     21حرارة ال رفاة 

 للرطوبة يف أثناا املناولة. سليولوزمن امتصاو ال
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 صَّاالويصافَّر املياازان املوطااو  يف من قااة التهويااة كمااا نيااو مباا  أعااال . ويو  31-1-3-1-3
شاااااعال سلك  يشتعل مل إذا دقاااااائق طاااااوال مااااادة االختباااااار، أو ملااااادة ثاااااال  ال هرباااااائي بالتيار اإل 

وجيااب أن يباادأ مجاا  البيانااا  قبياال تشاا يل مصاادر ال اقااة ببقاا  ثااوان، وجيااب  .ودترق اململااو 
غم. وإذا  4مواصلت  ح  انتهاا التفاعل أو ح  ي ون فقدان املادة طوال دقيقة واحدة أقل من 

ن ساار ساالك التساام ، وجااب ت اارار االختبااار لقاامان عااد  تااأثري كساار الساالك علاا  نتيجااة ا
 االختبار.

 معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج 31-1-3-5
 تُقيَّم النتائج عل  أسا  ما يلي: 31-1-3-5-4

 ؛املرجعية املمالي  احتراقمتوس  معدال   م  لالح اق املتوس  املعدل مقارنة )أ( 
 .ودترق يشتعل والسليولوز مادة االختبار خملوط كان إذا ما )ب( 

 ومي ن تقسيم اح اق ال ومة املمروطية إىل ثال  ف ا : 31-1-3-5-2
 يف املائة من فقدان ال تلة ال لية؛ 21ف ة البداية: ب  صفر يف املائة و )أ( 
 ان ال تلة ال لية؛يف املائة من فقد 11يف املائة و 21ف ة االح اق الرئيسية: ب   )ب( 
 يف املائة من فقدان ال تلة وانتهاا التفاعل. 11هناية التفاعل: ب   )ج( 

ويف ف ة االح اق الرئيسية، ي ون فقدان ال تلة ثابتاا ل ل وحدة زمنية. وهلذا مي ن اساتمدا  االحنادار 
 ا  ي )عل  أسا  هنج املربعا  الص ر.( للتحقق من جودة البيانا  ااموعة.

ويتوقااااااف معاااااادل االحاااااا اق علاااااا  ك افااااااة االحاااااا اق وكميااااااة السااااااليولوز يف  31-1-3-5-3
يف املائاااة مااان كمياااة الساااليولوز ال لياااة يف ال وماااة  61اململاااو . وبالتاااايل فهاااو دااادَّد كمعامااال نسااابت  

يف املائاة  11يف املائاة و 21نياو الازمن با   t20-80. والزمن t20-80املمروطية وزمن االح اق الرئيسي 
فقااادان ال تلاااة ال لياااة. وفقااادان ال تلاااة ال لياااة نياااو الفااارق يف ال تلاااة قبااال اإلشاااعال وعناااد انتهااااا  مااان

 غم يف الدقيقة الواحدة. 4التفاعل الرئيسي، وددَّد كنسبة من معدل فقدان لل تلة أقل من 
 بواس ة املعادلة التالية: BR20-80وُدسب بذلك معدل االح اق  

8020

8020

6.0








t

m
BR cellulose 

 يث:ح 
 BR20-80 =   يف املائة بال را /ثانية 11يف املائة و 21معدل االح اق ب 
 mcellulose =  كتلة السليولوز يف اململو  بال را 
 t20-80 =   يف املائاااة مااان فقااادان ال تلاااة  11يف املائاااة و 21زمااان االحااا اق بااا

 ال لية بال واين.
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اا فقادان ال تلاة تبعااا للازمن. ومي ان أيقاوجيب فحص  ا  كل اختباار احا اق بوطا  رسام بيااين ل
استمدا  الرسم البياين يف اختاذ القرارا ، وجيب استمدام  يف حالة الشك. وجياب أن يبلاغ معامال 

عل  األقال با  فقادان لل تلاة نسابت  تا اوح  1555( منحىن ال تلة ل ل اختبار اح اق R²ارتبا  )
 ااارار ىرباااة االختباااار. وجياااب إجاااراا  ساااة اختباااارا  يف املائاااة، وإال لاااز  ت 11يف املائاااة و 21بااا  

يتجااااوز االحناااراق املعيااااري  صاااحيحة علااا  كااال خملاااو  مرجعاااي وخملاااو  ملاااواد االختباااار. وجياااب أال
 يف املائة يف اامو . 41ملعدال  االح اق يف إطار نيذ  االختبارا  ا مسة نسبة 

اا عبئااة ب اارض النقاال اسااتنادتتم اال معااايري االختبااار لتحديااد جمموعااا  الت 31-1-3-5-1
 خصائص املادة امليكسدة فيما يلي:إىل 

 السليولوز إىلالعيناااااااة  من ٨:٨ أو 4:1 بنسبة ختتربأي مااااااادة ": 4جمموعااااااة التعبئااااااة " 
 4:3 بنسبة الحا اق خملاو  املتوس  املعادل من أكرب متوس اً احتراق معدل وُتظهر (بالوزن)
 .سليولوزالو أكسيد ال لسيو  الفوقي من (بالوزن)

 )بالوزن( السليولوز إىلالعيناة  من ٨:٨ أو 4:1 بنسبة ختتربأي ماادة  ":2جمموعة التعبئة " 
 4:4 بنسبة خملوطالحاااا اق  املتوس  املعاااادل من م افئاااااا أو أكاااارب متوس اً احتراق معاااادل وتُظهاااار
 ".4" دون استيفاا ملعايري جمموعة التعبئةالسليولوز و أكسيد ال لسيو  الفوقي من )بالوزن(
 )بالوزن( السليولوز إىلالعيناة  من ٨:٨ أو 4:1 بنسبة ختتربأي ماادة  ":3جمموعة التعبئة " 
 4:2 بنسبة خملوطالحاااا اق  املتوس  املعاااادل من أو أكاااارباا م افئاااا متوس اً احتراق معاااادل وتُظهاااار
 ".2" و"4دون استيفاا ملعايري جمموعي التعبئة "السليولوز و أكسيد ال لسيو  الفوقي من )بالوزن(
 ٨:٨ بنسبة خملوط ويف 4:1 بنسبةخملااااااااااااااااو   يف ختترب مادة أي:٨-٩ الشعبة خارج

ُتظهاااااااااار متوساااااااااا   أو واحتراق اشتعال أي هلادااااااااااد   وال (بالوزن) السليولوز إىلاملااااااااااادة  من
أكسااايد  من( بالوزن) 2:4 بنسبةمتوسااا  معااادال  احااا اق خملاااو   منمعااادال  احااا اق أقااال 

 .زالسليولوال لسيو  الفوقي و
 ،مساااااببة للت كااااال أو سامة ت ون كأن ،أخرى اطرخم اهل ت ونوبالنسااااابة للماااااواد الاااااي  
 النموذجية. الالئحة التنظيمية من ٣-٧-٢ الفرعي بَّق 

ويف مصاااا لحا  النظااااا  املنسااااق عاملياااااا، ت ااااون معااااايري االختبااااار املسااااتمدمة لتحديااااد  
 ملستمدمة يف النقل:التصنيف بفعل ا صائص امليكسدة ملادة صلبة مناظرةا لتلك ا

 (بالوزن) السليولوز إىلالعيناااة  من ٨:٨ أو 4:1 بنسبة ختتربأي ماااادة  :4الفئاااة  
 (بالوزن) 4:3 بنسبة الحا اق خملاو  املتوس  املعادل من أكرب متوس اً احتراق معدل وُتظهر
 .السليولوزو أكسيد ال لسيو  الفوقي من

 (بالوزن) السليولوز إىلعيناااة ال من ٨:٨ أو 4:1 بنسبة ختتربأي ماااادة : 2الفئاااة  
 4:4 بنسبة خملوطالح اق  املتوس  املعدل من م افئاا أو أكرب متوس اً احتراق معدل وُتظهر

 ".4دون استيفاا ملعايري الفئة " السليولوزو أكسيد ال لسيو  الفوقي من (بالوزن)
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 زن()بالو السليولوز إىلالعينااااااة  من ٨:٨ أو 4:1 بنسبة ختتربأي مااااااادة : 3الفئااااااة  
 4:2 بنسبة خملوطالحاا اق  املتوس  املعاادل من أو أكاارباا م افئاا متوس اً احتراق معاادل وُتظهاار

 ".2" و"4دون استيفاا ملعايري الفئت  "السليولوز و أكسيد ال لسيو  الفوقي من )بالوزن(
 خملوط ويف 4:1 بنسبة خملاااااااااااو  يف ختترب مادة أي ليساااااااااا  ماااااااااااادة صاااااااااالبة ميكسااااااااااادة: 

ُتظهاااااار  أو ،واحتراق اشتعال أي هلا دااااااد  وال (بالوزن) السليولوز ىلإ العينااااااة من ٨:٨ بنسبة
 من (بالوزن) 2:4 بنسبةمتوسااا  معااادال  احااا اق خملاااو   منأقااال  متوسااا  معااادال  احااا اق
 .السليولوزأكسيد ال لسيو  الفوقي و

مراعاااة النتااائج املتحصاال اا اشااتُب  يف وجااود نتيجااة موجبااة خاطئااة، فيجااب أيقااإذا  31-1-3-5-5
 ليها من اختبار املادة ونيي خملوطة مبادة خاملة و/أو من االختبار يف مناخ خامل عند تفسري النتائج.ع

وإذا كان شا ل منحاىن فقادان ال تلاة يشاري إىل أن االختباار غاري صاا ،  31-1-3-5-6
 فيجب فحص إجراا ا ل  أو ظروق االختبار الي أثر  عل  حرية حركة كفة امليزان.

 عل  النتائج م ال 31-1-3-6
 األم لااة املقدمااة يف نيااذا اجلاادول بوصاافها أم لااة لالستشااهاد، حيااث إن النتااائج املتحصاالجيااب فهاام  مالحظة:

عليهاااا مااا  ميكساااد معااا  ساااتتوقف علااا  حجااام اجلسااايما  وماااا إليااا . ولااايس ال ااارض مااان نتاااائج 
 4-2-1-41-2 الفقااارةاا االختباااار هلاااذ  األم لاااة نياااو ت اااوين أساااا  للتصااانيفا  )انظااار أيقااا

ماااااان  4-4-2-5-2 مااااان النظااااااا  املنساااااق عامليااااااا، والفقااااارة 2يف اجلااااازا  41-2الفصااااال  مااااان
 من الالئحة التنظيمية النموذجية، عل  التوايل(. 5-2 الفصل

 املادة
حجم اجلسيما ، القيماة الوساي ة 

 جمموعة التعبئة الناىة ]مي روم [( 51)ق

 (4)"3جمموعة التعبئة " 311 األمونيو  كروما  ثنائي
 (4)"3جمموعة التعبئة " 4 151  ا  األمونيو  )رباعي اهليدرا (ن

 (4)٨-٩ الشعبة خارج 4 211 ن ا  ال وبال  )سداسي اهليدرا (

 (4)٨-٩ الشعبة خارج 4 211 ن ا  الني ل

 ()أ(2)"4جمموعة التعبئة " 211 ن ي  البوتاسيو 

 (4)"2جمموعة التعبئة " 221 فوق كلورا  البوتاسيو 
 (2)"2جمموعة التعبئة " 31 ق كلورا  البوتاسيو فو 

 ()أ(2()4)"4جمموعة التعبئة " 211 برمن نا  البوتاسيو 
()أ(2)"4جمموعة التعبئة " 221 كلورا  الصوديو 

 
()ب(4)"2جمموعة التعبئة " 321 ن ي  الصوديو 

 
()ب(4)"2جمموعة التعبئة " 211 ن ا  الصوديو 

 

 (4)٨-٩ الشعبة خارج 251 مائية(ن ا  الس ونيو  )ال 

 " حالياا 2جمموعة التعبئة " )أ( 
 " حالياا 3جمموعة التعبئة " )ب( 
 Solvayشركة  (4) 
 (BAM)مل تب االحتادي لبحو  واختبارا  املواد ا (2) 
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 ال ومة املمروطية )ألف(
 سلك التسم  )باا(
 لوحة االختبار )جيم(
 حاجز اهلواا )دال(
 ن جمه ز مبمرج توصيلميزا )نياا(
 لوحة الت بي  )واو(
 ت بي  )واو( ولوحا  االختبار )جيم( يف أماكن حمددة عل  امليزانالققبان لت بي  لوحة  )زاي(
 لوحة القاعدة )حاا(

 O.3:  خ ط شك  ت تبببل اختببر األ م اليتةت  1-2-3-23الشك  

 دال

 باا

 جيم ألف

 واو

 نياا

 حاا

 زاي

 باا

 ألف

 جيم
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 ال ومة املمروطية )ألف(
 سلك التسم  )باا(
 لوحة االختبار )جيم(

 : لوحة االختببر  ساك اإلشةبل0-2-3-23الشك  

 21الف ع   
يقل  "الي ال  مم" ب 21يف العنوان، يستعاض عن "الي يزيد ق رنيا عل   31-3-1-6-2

 مم". 4151ق رنيا عن 
يقل  "الي ال  مم" ب 21ن "الي يزيد ق رنيا عل  يف العنوان، يستعاض ع 31-3-1-6-3

 مم". 4151ق رنيا عن 
، تقاااق مالحظااة 3-6-1-3-31و 2-6-1-3-31وبعااد العنااوان يف الفقاارت   

 جديدة نصها كما يلي:
يشري الق ر نينا إىل بارام  التصميم )عل  سبيل امل ال يعترب الق ار  :"مالحظة 
 مم(.". 4151خلية  41 651البالغ 

    

 ألف

 باا

 جيم


