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 تصديـر

 البضائع  معايري، وطرق اختبار وإجراءات الستخدامها يف تصنيف      " دليل االختبارات واملعايري  "يتضـمن    
اصادرة عن  )١(الئحة تنظيمية منوذجية: توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة من ٣ و٢اخلطرة وفقاً ألحكام اجلزأين 

النظام املتوائم على الصعيد األمم املتحدة، ويف تصنيف املواد الكيميائية اليت تثري أخطاراً مادية وذلك وفقاً ألحكام 
 .)٢( وومسهاالعاملي لتصنيف املواد الكيميائية

توصيات بشأن "وبذلك يستكمل الدليل أيضاً اللوائح الوطنية أو الدولية املستمدة من وثيقة األمم املتحدة  
 ".النظام املتوائم"أو من " نقل البضائع اخلطرة

عته وهذا الدليل الذي اعتمدت جلنة اخلرباء املعنية بالبضائع اخلطرة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي طب              
ويف الوقت احلاضر، يؤؤَّن الدليل حتت إشراف جلنة اخلرباء         .  يؤّون ويعدل بانتظام مرة كل سنتني      ١٩٨٤األوىل يف عام    

املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وهذه هي اللجنة اليت 
 التوصيات اليت   ٢٠٠٣وقد أظهرت الطبعة الرابعة املنقحة املنشورة يف عام         . نة األصلية  حمل اللج  ٢٠٠١حلّت منذ عام    

 ).٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢-١١(وضعتها هذه اللجنة اجلديدة يف دورهتا األوىل 

ديسمرب / كانون األول  ١٠(أمـا التعديالت الواردة يف هذه النشرة فقد اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثانية               
٣()٢٠٠٤(. 

 :وتشمل التعديالت ما يلي 

 تعديالت ملعايري تصنيف أخالط املواد املؤكِسدة اليت حتتوي على مواد عضوية قابلة لالحتراق؛ - 

اجلـزء الـرابع اجلديد الذي يوسِّع نطاق الدليل ليشمل اختبار معدات النقل والذي يضم فرعاً             -
 ة وحاويات الغاز املتعددة العناصر؛الختبار الصدم الدينامي الطويل للصهاريج املنقول

 ).مثال لطريقة اختبار لتعيني حجم وسيلة تنفيس الضغط( املنقح ٥التذييل  - 

 

 

 

                                                        

)١( ST/SG/AC.10/1/Rev.1405ة، رقم املبيع ، منشورات األمم املتحد.VIII.1. 
)٢( ST/SG/AC.10/30/Rev.1 05، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع.II.E.13. 
)٣( ST/SG/AC.10/32/Add.2. 

Copyright © United Nations. All rights reserved



 

 

 

Copyright © United Nations. All rights reserved



 

-v- 

 جدول احملتويات

 الصفحة 

 ١ ................................................................................١تعديالت الفرع 

 ١ ...............................................................................٢٠تعديالت الفرع 

 ٢ .........................................طرائق االختبار املتعلقة مبعدات النقل: اجلزء الرابع اجلديد

 ١٠ ...............................................................................٥تعديالت التذييل 

 
 
 
 

Copyright © United Nations. All rights reserved



 

 

 
 

 

Copyright © United Nations. All rights reserved



 

 
-1- 

 تعديالت على الطبعة الرابعة املنقَّحة من دليل االختبارات واملعايري
 ١الفرع 

 ":مقدمة عامة"ُتدرج املالحظة التالية حتت 

ال تتعلق هذه املقدمة العامة سوى باألجزاء من األول إىل الثالث من دليل االختبارات واملعايري  :مالحظة"
جلنة اخلرباء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املنسق عاملياً لتصنيف  وقررت . املرفقة به٦ إىل ١وبالتذييالت من 

، إضافة جزء رابع يتعلق     )٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠(املواد الكيميائية وتوسيمها، يف الدورة الثانية للجنة        
 ."بطرائق االختبار املتعلقة مبعدات النقل

 اجلزء الثاين

 ٢٠الفرع 

 :عدل النص على النحو التايلُي )ب (١-٢-٢٠

) ٣٤انظر الفرع    (١-٥إذا كانت املواد مواداً مؤكِسدة وفقاً إلجراءات التصنيف يف الشعبة            )ب"(
 يف املائة أو أكثر من املواد العضوية        ٥,٠مـا عـدا أخالط املواد املؤكِسدة اليت حتتوي على           

 ". يف املالحظة أدناه؛القابلة لالحتراق، وجب إخضاعها إلجراءات التصنيف املعرفة

 : على النحو التايلتصاغُتضاف مالحظة جديدة 

 واليت حتتوي على ما ال يقل ١-٥أخالط املواد املؤكِسدة اليت تفي مبعايري الشعبة     : مالحظة"
) أ( يف املائة من املواد العضوية القابلة لالحتراق، واليت ال تفي باملعايري املشار إليها يف ٥,٠عن 
 .أعاله، جيب أن ختضع إلجراءات تصنيف املواد الذاتية التفاعل ) ه(أو ) د(أو ) ج(أو 

وكل خليط يتصف بنفس مواصفات مادة ذاتية التفاعل من النوع باء إىل النوع واو، يصنف               
 .١-٤على أنه مادة ذاتية التفاعل مدرجة يف الشعبة 

  للمبدأ الوارد يف وكـل خلـيط يتصـف مبواصفات مادة ذاتية التفاعل من النوع زاي وفقاً       
 .)"٣٤انظر الفرع  (١-٥جيب النظر يف تصنيفه بوصفه مـادة مدرجة يف الشعبة ) ز(٢-٤-٢٠

Copyright © United Nations. All rights reserved



 

-2- 

 اجلزء الرابع

 :ُيضاف جزء رابع جديد كما يلي 

 اجلزء الرابع"
 طرائق االختبار املتعلقة مبعدات النقل 

 ٤٠الفرع 
 مقدمة اجلزء الرابع

 الغرض ١-٤٠

ابع من الدليل نظم األمم املتحدة الختبار الصدم الدينامي والطويل للصهاريج يقـدم اجلزء الر   ١-١-٤٠
١-١٥-٣-٧-٦، و١-١٩-٢-٧-٦ من هذا الدليل و٤١انظر الفرع (املنقولة وحاويات الغاز املتعددة العناصر 

 ). من الالئحة التنظيمية النموذجية١-١٢-٥-٧-٦، و١-١٤-٤-٧-٦، و

 النطاق ٢-٤٠

 .طرائق االختبار الواردة يف هذا اجلزء عندما تقتضيه الالئحة التنظيمية النموذجيةينبغي تطبيق  ١-٢-٤٠

 ٤١الفرع 

 اختبار الصدم الدينامي الطويل للصهاريج املنقولة 
 وحاويات الغاز املتعددة العناصر

 معلومات عامة ١-٤١

الغاز املتعددة العناصر على تـرمي طريقة االختبار هذه إىل إثبات قدرة الصهاريج املنقولة وحاويات            ١-١-٤١
 من  ١-١٢-٥-٧-٦ و ١-١٤-٤-٧-٦ و ١-١٥-٣-٧-٦ و ١-١٩-٢-٧-٦، كما تقتضيه    حتمل آثار صدم طويل   

 .الالئحة التنظيمية النموذجية

كل تصميم لصهريج منقول وحاوية غاز متعددة العناصر تفي         وخيضـع النموذج األويل، الذي ميثل        ٢-١-٤١
، بصيغتها املعدلة، الختبار الصدم     ١٩٧٢اقية الدولية لسالمة احلاويات الصادرة يف عام        مبوجب االتف " احلاوية"بـتعريف   

 .وجيب أن تقوم باالختبار هيئة معتمدة هلذا الغرض من السلطة املختصة. الدينامي الطويل ويليب مقتضيات هذا االختبار

 التغريات املسموح هبا يف التصميم  ٢-٤١

صميم احلاويات مقارنة بنموذج أويل سبق اختباره دون إجراء         يسـمح بالتغريات التالية يف ت      
 :اختبار إضايف
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 اخنفاض يف الدرجات القصوى األولية للحرارة احملتاط هلا يف التصميم، دون تغري يف السمك؛ )أ( 

 ارتفاع يف الدرجات الدنيا األولية للحرارة احملتاط هلا يف التصميم، دون تغري يف السمك؛ )ب( 

  القصوى؛اإلمجاليةالكتلة اض يف اخنف )ج( 

  يف املائة ناجم فقط من تغريات يف القطر أو الطول؛١٠اخنفاض يف القدرة ال يتجاوز  )د( 

 :تغري يف املكان أو يف الفوهات وفتحات الصيانة شريطة حتقق ما يلي  )ه( 

 احلفاظ على نفس مستوى احلماية؛ `١` 

 الصهاريج؛استعمال أسوأ شكل هبدف حساب متانة  `٢` 

 ارتفاع يف عدد العارضات واأللواح املخمدة للتمّورات؛ )و( 

زيادة يف مسك اجلدار شريطة أن يظل السمك يف احلدود اليت تسمح هبا مواصفات إجراءات                )ز( 
 اللحام؛  

اخنفـاض يف الضغط األقصى للتشغيل املسموح به، أو الضغط األقصى للتشغيل، دون تغري               )ح( 
 يف السمك؛  

 :زيادة فعالية نظم العزل من جراء استعمال ما يلي )ط( 

 مسك أكرب من نفس املادة العازلة؛ أو `١` 

 نفس مسك مادة عازلة خمتلفة تتصف بصفات عزل أفضل؛ `٢` 

 :تغيري معدات التشغيل شريطة أن يتوفر ما يلي يف معدات التشغيل اليت مل ُتخترب )ي( 

فس مستوى مواصفات أداء املعدات     تكـون يف نفـس املكـان وتصل إىل ن          `١` 
 املوجودة أو تتعدى هذه املستوى؛  

 تكون بنفس حجم املعدات املوجودة وكتلتها؛ `٢` 

 :استخدام نفس املادة، على أن تكون من نوعية خمتلفة لبناء الوعاء أو اإلطار وبشرط حتقُّق ما يلي )ك( 

لنوعية املختلفة، باستعمال جيب على نتائج حسابات التصميم هلذه املادة ذات ا  `١` 
أسوء القيم احملددة للمواصفات اآللية لتلك النوعية، أن تصل إىل نتائج حساب   
 التصميم للنوعية املوجودة أو تتجاوزها؛  

 .تسمح مواصفات إجراءات اللحام هبذه النوعية البديلة `٢` 
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 أجهزة االختبار ٣-٤١

 منصة االختبار ١-٣-٤١

ار أي بناء مناسب قادر على تلقي صدمة من نفس القوة املوصوفة دون قد تكون منصة االختب 
 :وجيب أن يتوفر يف منصة االختبار ما يلي. ضرر كبري، علماً أن احلاوية قيد االختبار مثبتة كما ينبغي

أن ُتشـكَّل حبيث تسمح للحاوية قيد االختبار بأن تكون مثبتة أقرب ما ميكن من الطرف                 )أ( 
 ؛املعرض للصدم  

أن تكـون جمهـزة بأربعة أجهزة تعمل جيداً لتثبيت احلاوية قيد االختبار طبقاً ملعيار          )ب( 
 - ISO. 1161:1984 (Series 1 Freight containersاملنظمة الدولية للتوحيد القياسي   

  Corner) fittings - Specification(؛ 

 .دم مالئمةأن تكون جمهزة جبهاز لتخفيف وقع الصدم يسمح مبدة ص )ج( 

 إحداث الصدم  ٢-٣-٤١

 :جيب أن حيدث الصدم مبا يلي ١-٢-٣-٤١

 اصطدام منصة االختبار بكتلة ثابتة؛ أو )أ( 

 .اصطدام منصة االختبار بكتلة متحركة )ب( 

عـندما تكـون الكتلة الثابتة مؤلفة من مْركبتني أو أكثر على سكة حديدية وتكون تينك                 ٢-٢-٣-٤١
ركبات موصولة فيما بينها، جيب جتهيز كل مركبة على سكة حديدية بأجهزة ختفيف وقع              املركبـتني أو تلك امل    

 .وجيب إزالة أي ختلخل بني املركبات وكبس فرامل كل مركبة. الصدم

 نظام القياس والتسجيل ٣-٣-٤١

وحيد مـا مل يـنص عـلى خالف ما يأيت، يتقيد نظام القياس والتسجيل مبعايري املنظمة الدولية للت                  ١-٣-٣-٤١
 .ISO 6487:2002 (Road vehicles - Measurement techniques in impact tests - Instrumentation)القيـاسي 

 :جيب توافر املعدات التالية لالختبار ٢-٣-٣-٤١

 ١ج، وال يتجاوز حد ترددمها األدىن ٢٠٠مقياسـان للتسـارع ال تقل سعة قياسهما عن          )أ(
وجيب إحكام حزق كل مقياس     .  هرتز ٣ ٠٠٠لى عن   هرتـز وال يقـل حد ترددمها األع       

 أو على السطح اجلانيب من قطعيت       اخلارجيتسـارع باحلاوية قيد االختبار إما على الطرف         
وجيب رصف مقياسي التسارع    . الزاويـتني الُسفليني املتجاورتني األقرب من مصدر الصدم       
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ريقة املفضلة يف حزق كل     وتتمثل الط . حبيـث يقيسـان التسارع يف احملور الطويل للحاوية        
 مقياس بصفيحة تركيب مسطحة ولصق الصفيحتني بقطعيت الزاويتني؛

  منصة االختبار املتحركة أو الكتلة املتحركة وقت الصدم؛سرعةوسيلة لقياس  )ب(

 التناظرية إىل البيانات الرقمية قادر على تسجيل        البياناتنظـام لتحصـيل البـيانات من         )ج(
 عن الصدم يف شكل سجل للتسارع املرتبط بالزمن بعينة تردد ال تقل             االضـطرابات النامجة  

وجيب أن يتضمن نظام حتصيل البيانات مرشح ترددات منخفضة متناظر          .  هرتز ١ ٠٠٠عن  
 يف املائة من معدل     ٢٠ هرتز كحد أدىن و    ٢٠٠لتسوية التعرجات مع حتديد تردد الزوايا يف        
  ديسيبل عن كل طبقة صوتية؛٤٠قل عن أخذ العينات كحد أقصى، ومعدل تفريغ ال ي

وسيلة لتخزين سجل التسارع املرتبط بالزمن يف شكل إلكتروين حبيث ميكن استرجاعه  )د(
 .وحتليله الحقاً

 اإلجراء ٤-٣-٤١

 :ميكن شحن احلاوية قيد االختبار قبل تثبيت املنصة أو بعدها على النحو التايل ١-٤-٣-٤١

 يف املائة من    ٩٧الصهريج باملاء أو أي مادة غري مضغوطة بنحو         ُيمأل  : الصـهاريج املـنقولة    )أ(
 ٩٧ومىت كان من غري املرغوب فيه ملء        . سعته وال يكون الصهريج مضغوطاً أثناء االختبار      

يف املائة من السعة، بسبب اإلفراط يف التحميل، لزم ملء الصهريج حبيث تكون كتلة احلاوية               
 ؛)R(أقرب ما ميكن من الكتلة املقدرة القصوى ) نتجالكتلة الفارغة وامل(قيد االختبار 

ميأل كل عنصر بنفس الكمية من املاء أو أي مادة غري           : حاويـات الغـاز املتعددة العناصر      )ب(
 الغاز املتعدد العناصر حبيث تكون أقرب ما ميكن من الكتلة املقدرة            حاويةومتأل  . مضغوطة

وجيب أال تكون حاوية الغاز     . ن سعتها  يف املائة م   ٩٧، عـلى أال تتجاوز      )R(القصـوى   
وليس من املطلوب ملء حاوية الغاز املتعددة       . املـتعددة العناصـر مضغوطة أثناء االختبار      

 .أو تفوقها) R( يف املائة من السعة املقدرة ٩٠العناصر إذا كانت كتلتها الفارغة تساوي 

 .وتقاس كتلة احلاوية املختَبرة وتسجل ٢-٤-٣-٤١

ـ  ٣-٤-٣-٤١ وجيب تركيب احلاوية   . ب توجيه احلاوية قيد االختبار حبيث تعرَّض ألشد االختبارات صرامة         وجي
عـلى منصـة االختبار حبيث تكون أقرب ما ميكن من الطرف املعرض للصدم وتثبيتها باستعمال أربع قطع زوايا لتقييد                    

 االختبار وأجهزة التثبيت يف الطرف      وجيب تقليص أي فرجة بني قطع زوايا احلاوية قيد        . حركـتها يف مجـيع االجتاهات     
 .وباخلصوص، جيب التأكد من متكن كتل اختبار الصدمة من االرتداد بعد الصدم. املعرض للصدم من منصة االختبار

، حبيث يساوي منحىن طيف ردود الفعل على الصدمات         )٢-٣-٤١انظر  (جيـب إحداث صدم      ٤-٤-٣-٤١
عرض للصدم، بالنسبة إىل صدمة واحدة، أو يتجاوز منحىن طيف ردود الفعل على             املختَبر عند قطعيت الزوايا يف الطرف امل      
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ورمبا كان من   .  هرتز ١٠٠ هرتز و  ٣ بالنسبة إىل مجيع الترددات املتراوحة بني        ١الصـدمات األدىن املـبني يف الشـكل         
 .على حدةالضروري تكرار الصدمات للتوصل إىل هذه النتيجة لكن جيب النظر يف نتائج اختبار كل صدم 

، وجب فحص احلاوية قيد االختبار وتسجيل     ٤-٤-٣-٤١وعقـب صـدمة وصـفت يف         ٥-٤-٣-٤١
وإلجنـاح االختـبار، جيب أال يظهر أي تسرب أو تشوه أو ضرر دائم من شأنه أن جيعله غري مالئم                    . النـتائج 

 .خرىلالستعمال، كما جيب أن يتقيد مبتطلبات املناولة والرص والتفريغ من وسيلة نقل إىل أ

 معاجلة البيانات وحتليلها ٥-٣-٤١

 نظام تقليص البيانات ١-٥-٣-٤١

جيـب تقليص بيانات كل قناة بشأن سجل التسارع مقابل الزمن إىل طيف ردود               )أ(
الفعـل على الصدمات والتأكد من األطياف مقدَّمةً يف شكل تسارع ثابت مكافئ             

وى لذروة التسارع عن كل     وجيب تسجيل قيمة التسارع املطلقة القص     . تابع للتردد 
 :وجيب أن يتبع تقليص البيانات املعايري التالية. نقطة انقطاع التردد

عـند االقتضاء، جيب قياس البيانات املصححة لسجل التسارع مقابل الزمن            `١`
 ؛٢-٥-٣-٤١فيما يتعلق بالصدم باستعمال اإلجراء املبني يف  

ابل الزمن الفترة اليت تنطلق معجيب أن تشمل البيانات عن سجل التسارع مق `٢`
  ثانية بعده؛٢,٠ ثانية قبل بدء الصدم و٠,٠٥ 

 هرتز،  ١٠٠ و ٢جيب أن يتجاوز التحليل مدى الترددات الذي يتراوح بني           `٣`
كما جيب أن يتم حساب نقاط منحىن ردود الفعل على الصدمات يف إطار             

كل نقطة وجيب أن متثل  .  نقطـة انقطـاع التردد عن كل قطعة صوتية         ٣٠
 انقطاع يف املدى تردداً طبيعياً؛

  يف املائة يف التحليل؛٥جيب استعمال نسبة ختفيف قدرها  `٤`

جيـب حسـاب نقاط منحىن ردود الفعل على الصدمات النامجة عن االختبار على            )ب(
 :فبالنسبة إىل كل نقطة انقطاع للتردد، جيب القيام مبا يلي. النحو املوصوف أدناه

ـ    `١` فوفة قـيم نسبية لإلزاحة، باستعمال مجيع نقاط البيانات املتأتية من           حسـاب مص
 :املدخالت من الصدمات يف سجل التسارع مقابل الزمن، باالستعانة باملعادلة التالية
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 :حيث 

 !t = فارق الزمن بني قيم التسارع؛ 

 ωn =   ؛)بالزوايا نصف القطرية(تردد طبيعي غري خمفف 

 ωd =  تردد طبيعي خمفف =ω ζn 1  ؛−2

 kx&& = kthقيمة مدخالت التسارع؛  
 ζ = نسبة التخفيف؛ 

 i =  وعدد نقاط مدخالت التسارع؛١عدد كامل، يتراوح بني  

 K =   معيار يستعمل يف اجلمع وهو يتراوح بني صفر والقيمة احلالية لi. 

حساب مصفوفة من التسارعات النسبية باستعمال قيم اإلزاحة احملصل عليها يف  `٢` 
 : يف املعادلة التالية`١`اخلطوة    

[ ] ξζωωω ωζξ ζ

ind

kit
i

k
kni kitt eX n )12()(∆cos∆2

22)(∆

0

−+−= −−

=
∑ &&&& 

االحـتفاظ بقـيمة التسارع املطلقة القصوى للمصفوفة اليت ُحصل عليها يف             `٣`
هذه القيمة تصبح نقطة .  بالنسبة إىل نقطة انقطاع التردد قيد النظر`٢`اخلطوة 

يف مـنحىن طيف ردود الفعل على الصدمات بالنسبة إىل نقطة انقطاع التردد             
 عن كل تردد طبيعي إىل أن ُتقيَّم مجيع نقاط `١`وجيب تكرار اخلطوة  . هـذه 

 .انقطاع التردد الطبيعي

 .توليد منحىن طيف ردود الفعل على الصدمات من االختبار `٤`

 ط قياس قيم سجل التسارع مقابل الزمن لتعويض نقص أو فائض كتلة احلاوياتطريقة لضب ٢-٥-٣-٤١

مىت مل يكن مجع كتلة احلمولة حمل االختبار والكتلة الفارغة للحاوية قيد االختبار هو الكتلة                
املقدرة القصوى للحاوية قيد االختبار، وجب تطبيق عامل لضبط القياس على ما ُسجل من قيم للتسارع مقابل                 

 :زمن بالنسبة إىل احلاوية قيد االختبار على النحو التايلال

، انطالقاً من قيم التسارع  Acc(t) (corrected)ُتحسب القيم املصححة للتسارع املرتبط بالزمن، 
 :املرتبط بالزمن املقاسة باستعمال املعادلة التالية

Acc t Acc t
M

M M

corrected measured( ) ( )( ) ( )= ×
+

+

1

1
1 2

∆
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 :حيث 

 Acc(t) (measured) = س الفعلية؛قيمة الزمن املقا 

 M1 = كتلة منصة االختبار، دون احلاوية قيد االختبار؛ 

 M2 =  للحاوية قيد االختبار؛) مبا فيها الكتلة الفارغة(كتلة االختبار الفعلية 

 R =  للحاوية قيد االختبار؛) مبا فيها الكتلة الفارغة(الكتلة املقدرة القصوى 

 ∆M = R - M2؛ 

 .Acc(t) (corrected) الفعل الصدمات من قيم وتولَّد قيم اختبار طيف ردود 

 األدوات املعيبة ٦-٣-٤١

إذا كانـت اإلشارة املتلقاة من مقياس التسارع خاطئة أمكن إقرارها بطيف ردود الفعل على                 
الصـدمات مـن مقياس التسارع الوظيفي بعد ثالث صدمات متتالية شريطة أن يكون طيف ردود الفعل على                  

 .ن الصدمات الثالث يساوي أو يفوق املنحىن األدىن لطيف ردود الفعل على الصدماتالصدمات لكل صدمة م

  قدما٢٠ًطريقة بديلة إلقرار صرامة اختبار صهاريج منقولة ذات إطار طوله  ٧-٣-٤١

إذا كـان تصميم الصهريج قيد االختبار خيتلف كثرياً عن احلاويات األخرى اليت جنحت يف هذا         ١-٧-٣-٤١
ا كان ملنحنيات طيف ردود الفعل على الصدمات اليت ُحصل عليها مسات مضبوطة لكنها تظل دون                االختبار وإذ 

املـنحىن األدىن لطـيف ردود الفعل على الصدمات، فرمبا أمكن اعتبار اختبار الصرامة مقبوالً إن ُنفذت ثالث                  
 :صدمات متتالية على النحو التايل

  يف املائة من السرعة احلرجة املشار إليها يف ٩٠أن تكون سرعة الصدمة األوىل أعلى من  )أ( 
 ؛٢-٧-٣-٤١

 يف املائة من السرعة احلرجة      ٩٥أن تكـون سـرعة الصدمتني الثانية والثالثة أعلى من            )ب( 
 .٢-٧-٣-٤١املشار إليها يف 

ديد  إال إذا كان قد مت حت١-٧-٣-٤١وجيب عدم اللجوء إىل طريقة اإلقرار البديلة املوصوفة يف  ٢-٧-٣-٤١
والسرعة احلرجة هي السرعة اليت تصل فيها أجهزة ختفيف الصدمات إىل قدرهتا            . للمنصة سلفاً " السرعة احلرجة "

القصـوى على التنقل وامتصاص الطاقة اليت يتم بعدها عادة الوصول إىل املنحىن األدىن لطيف ردود الفعل على                  
 ال يقل عن مخسة اختبارات موثقة على مخسة صهاريج          وحتدَّد السرعة احلرجة انطالقاً مما    . الصـدمات أو جتاوزه   

 .وجيرى كل اختبار باستعمال نفس املعدات ونظام القياس واإلجراءات. خمتلفة
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 تسجيل البيانات ٨-٣-٤١

 :جيب تسجيل البيانات التالية على األقل لدى تطبيق هذا اإلجراء  

 ه ومكانه؛تاريخ االختبار وزمنه ودرجة احلرارة السائدة أثناء )أ(  

 الكتلة الفارغة للحاوية والكتلة املقدرة القصوى وكتلة احلمولة املختَبرة؛ )ب(  

صـانع احلاوية ونوعها ورقم تسجيلها إن وجد ورموز التصميم املوثقة واملوافقات إن              )ج(  
 وجدت؛   

 كتلة منصة االختبار؛ )د(  

 سرعة الصدم؛  )ه(  

 وية؛وجهة الصدم فيما يتعلق باحلا )و(  

 . لكل صدم، سجل عمليات التسارع مقابل الزمن لكل قطعة زاوية حمددة جبهاز )ز(  

 منحىن أدىن لطيف ردود الفعل على الصدمات: ١-٤١الشكل 

منحنى أدنى لطيف ردود الفعل على الصدمات (تضاؤل بنسبة 5 في المائة)

1

10

100

1 10 100

 

 ٠,٣٥٥ تردد١,٩٥= التسارع : معادلة لتوليد املنحىن األدىن لطيف ردود الفعل على الصدمات أعاله

ع 
سار

الت
)

رام
غ

( 
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 عرض جمدول لبعض نقاط البيانات بالنسبة إىل املنحىن األدىن لطيف: ١-٤١ل اجلدو
  ردود الفعل على الصدمات أعاله

 )باهلرتز(التردد  )غ(التسارع 
٣ ٢,٨٨ 
١٠ ٤,٤٢ 
١٠٠ ١٠,٠ 

 ذييالتت
 ٥التذييل 
 :ُيعدل على النحو التايل 

 ٥التذييل "
 طمثال لطريقة اختبار لتعيني حجم وسيلة تنفيس الضغ

 مقدمـة -١ 

هـذا املثال الذي يعرض طريقة لتعيني حجم صمام تنفيس الضغط يستخدم يف حتديد سعة التنفيس اليت                  
يتعني توفريها يف حالة الطوارئ يف حاوية سوائب وسيطة أو صهريج منقول معيَّن ألكسيد فوقي عضوي حمدد من 

تمد هذه الطريقة على بيانات جتريبية تبني أنه بالنسبة         وتع.  أو تركيباهتا  F أو مادة ذاتية التفاعل من النوع        Fنوع  
لألكاسيد الفوقية العضوية أو تركيبات املواد الذاتية التفاعل تكون النسبة بني أقل مساحة لوسيلة تنفيس الضغط يف 
 حالـة الطوارئ وسعة حاوية السوائب الوسيطة أو الصهريج نسبة ثابتة وميكن تعيينها باستخدام صهريج مصغَّر               

ويف االختبارات، يسخن الصهريج املصغَّر مبعدالت مساوية للمعدالت الناجتة عن اإلحاطة           .  لـترات  ١٠سـعته   
الكاملة للصهريج بالنريان أو، يف حالة حاويات السوائب الوسيطة أو الصهاريج املنقولة املعزولة، انتقال احلرارة               

 من  ٩-١٣-١-٢-٤ و ٨-١٣-١-٢-٤ظر الفقرتني   ان( يف املائة من العزل      ١عـرب العزل بافتراض فقدان نسبة       
) أو وسائل(وميكن استخدام طرق أخرى شريطة أن تعني تلك الطرق حجم وسيلة ). الالئحة التنظيمية النموذجية

التنفـيس يف حالـة الطوارئ املزودة هبا حاوية وسيطة للسائبات أو صهريج منقول من أجل تنفيس مجيع املواد                   
 .تحلل املتسارع أو خالل فترة اإلحاطة الكاملة للصهريج بالنريان ملدة ساعة واحدة على األقلاملتصاعدة خالل عملية ال

وإذا كان هذا االحتمال قائماً، وخاصة . هذه الطريقة ال تأخذ يف االعتبار إمكان حدوث حريق مفاجئ: حتذير
ه ينبغي إجراء اختبارات تأخذ     إذا كان من املمكن أن ينتشر احلريق من الطور الغازي إىل الطور السائل، فإن             

 .هذا األمر يف االعتبار

 اجلهاز واملواد -٢ 

ويزود .  لترات١٠يـتكون الصهريج املصغَّر من وعاء اختبار من الصلب غري القابل للصدأ سعته الكلية              
 مم، حتاكي صمام ختفيف الضغط من حاوية السوائب الوسيطة أو           ١السـطح العلـوي للصهريج بفتحة قطرها        
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ـ  . هريج، أو بصمام حقيقي لتخفيف الضغط حيدد قطره باستخدام النسبة بني مساحة التنفيس وحجم الوعاء              الص
وميكن تغيري قطر فتحة التنفيس     . وهناك فتحة أخرى حتاكي فتحة التنفيس يف حالة الطوارئ وتغلق بقرص انفجار           

فجار للقرص املثبت يف الصهريج   وينبغي أن يكون ضغط االن    . هـذه باستخدام صفائح ذات فتحات خمتلفة القطر       
 لـترات مساوياً لضغط التمزق األقصى ألقراص االنفجار اليت ستثبت يف حاوية السوائب الوسيطة أو      ١٠سـعة   
وحيدَّد ضغط االنفجار عادة عند . وجيب أن يكون هذا الضغط أقل من ضغط االختبار للصهريج املنقول. الصهريج

 الصهريج يف ظروف النقل العادية، مثل الضغط اهليدروستايت الناتج عن           مستوى يناسب الضغوط اليت يتعرض هلا     
 لترات بقرص ١٠وجيب تزويد الوعاء سعة . السـائل بسبب انقالب الصهريج، أو ميالن احملتويات، أو غري ذلك         

 انفجـار لـه ضغط حمدد يشبه ضغط القرص أو األقراص املثبتة على الصهريج أو حاوية السائبات الوسيطة على             
ضغط االنفجار  (وألسباب أمنية، يوصى بتزويد وعاء االختبار بقرص انفجار إضايف          . النحو املستعملة به يف النقل    

مع فتحة كبرية كفتحة تنفيس     )  لترات ١٠سعة    من الضغط التصميمي لوعاء االختبار      يف املائة  ٨٠لــه حوايل    
 .املختار صغرياً إضافية يف حالة الطوارئ لوعاء االختبار إذا كان قطر الفتحة

ويزود السطح اخلارجي لوعاء االختبار، حتت مستوى سطح السائل، مبلف تسخني كهربائي أو خراطيش  
وينبغي تسخني حمتويات الوعاء مبعدل ثابت مستقل دون التأثر باحلرارة اليت           . تسـخني موصَّـلة مبصدر كهرباء     

وينبغي أن تكون مقاومة ملف التسخني حبيث يكون من . يولدها األكسيد الفوقي العضوي أو املادة الذاتية التفاعل
ويعزل الوعاء بكامله بصوف    ). ٣انظر الفرع   (املمكـن، بالطاقة املتاحة، الوصول إىل معدل التسخني احملسوب          

 .صخري أو زجاج خلوي أو ألياف خزفية

 يف الطور السائل وتقاس درجة احلرارة داخل الصهريج بواسطة ثالث مزدوجات حرارية اثنتان موجودتان 
وتستخدم مزدوجتان حراريتان يف الطور السائل للتأكد . وواحدة يف الطور الغازي) قرب السطح العلوي والقاع(

لتحويل طاقة الضغط قادر على تسجيل التغريات       ) أجهزة(ويسجل الضغط بواسطة جهاز     . مـن جتانس التسخني   
 أمثلة ألوعية   ١-٥ويوضح الشكل ألف    . يف الضغط ) ل نقطة يف الثانية على األق     ١ ٠٠٠(الطفـيفة والسـريعة     

وميكن احلصول على معلومات إضافية إذا كان الصهريج موضوعاً يف حوض مسطح مصمم جلمع ما قد  . االختبار
 .ُيطرد من مواد صلبة أو سوائل

جراء وميكن، بدالً من ذلك، إ    . وينـبغي أن جترى االختبارات يف موقع تتوفر فيه مسافات أمان مناسبة            
وينبغي أن تكون   . االختـبار يف غرفة حصينة مزودة بوسائل هتوية كافية وفتحات تنفيس ملنع تراكم الضغط فيها              

غري أنه  . املعـدات الكهربائية املستخدمة يف الغرفة احلصينة مضادة لالنفجار لتقليل خماطر االشتعال إىل أدىن حد              
 .التحللينبغي إجراء االختبارات مع افتراض اشتعال منتجات 

 حساب معدل التسخني املستخدم يف االختبار -٣ 

إذا كانت حاوية سائبات وسيطة غري معزولة أو صهريج غري معزول، فإن مقدار احلمل احلراري املطلوب  
وبالنسبة إىل حاوية   .  من الالئحة التنظيمية النموذجية    ٨-١٣-١-٢-٤للوعاء يكون على النحو املبني يف الفقرة        

 أن يكون احلمل احلراري للوعاء      الالئحة التنظيمية النموذجية  سيطة غري املعزولة أو الصهريج املعزول، تشترط        السائبات الو 
 . من العزل يف املائة١معادالً النتقال احلرارة عرب العازل مضافاً إليه احلمل احلراري للجدار بافتراض عدم وجود نسبة 
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 : التالية عن الصهريج املنقول واألكسيد الفوقي العضويويلزم، حلساب معدل التسخني، توفري املعلومات 

Fr =  إذا كان الصهريج غري ١تساوي (اجلزء من الصهريج املعرَّض للتسخني املباشر أو من مادة ذاتية التفاعل 
 [-]    ) إذا كان الصهريج معزوال٠,٠١ًمعزول، و

Mt = كغم[ لتفاعل ومادة التخفيفإمجايل كتلة األكسيد الفوقي العضوي أو املادة الذاتية ا[ 

K = ١-كلفن/١-م.وات[     معامل التوصيل احلراري للطبقة العازلة[ 

L = م[ مسك الطبقة العازلة[ 

U = K/L = ١-كلفن.١-م.وات[ معامل انتقال احلرارة[ 

A = ٢م[ املساحة املبللة من الصهريج املنقول[ 

Cp = ١-كلفن.١-كغم.جول[ وياحلرارة النوعية لتركيبة األكسيد الفوقي العض[ 

Tpo = كلفن[ درجة حرارة تركيبة األكسيد الفوقي العضوي يف ظروف التنفيس[ 

qi = وات[ اإلمداد غري املباشر باحلرارة[ 

qd = وات[ اإلمداد املباشر باحلرارة[ 

F = عامل العزل ]-[ 

باستخدام ) زء املعزول اجل (بصورة غري مباشرة   بالوات، عرب السطح املعروض      qiوحيسب مدخول احلرارة     
 :أدناه) ٢(و) ١(املعادلتني 

   ( )[ ] 82.0170961 AFFq ri ×−××=     )١( 

 عامل العزل؛   =F :حيث

 F=   يف حالة األوعية غري املعزولة، ١  

 أو يف حالة األوعية املعزولة 
47032

)TU(923
2F PO−

×=    )٢( 

 وقوع عند من كفاءة العزل  يف املائة٥٠قدان  ملراعاة ف٢، يطبق معامل تضاعف قدره Fويف حساب قيمة  
 .حادث

) اجلزء غري املعـزول   (بصورة مباشرة  بالوات، عرب السطح املعرَّض      qdوُيحسـب مدخـول احلـرارة        
 :أدناه) ٣(باستخـدام املعادلة 

     [ ] 82.0
rd AFF70961q ×××=     )٣( 

 )غري معزول (١= عامل العزل  = F :حيث
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 :أدناه) ٤(، نتيجة لإلحاطة بالنريان باستخدام املعادلة )كلفن بالدقيقة ( dT/dt الكلي،وُيحسب معدل التسخني 

    ( )
60

CM

qq

dt

dT

p1

di +
=      )٤( 

 صهريج معزول: ١مثـال 

 ٣م٢٠بالنسبة لصهريج منقول منوذجي سعة  

Fr =  ٠,٠١=  اجلزء من الصهريج املعرَّض للتسخني املباشر 

Mt = كغم١٦ ٢٦٨= سيد الفوقي العضوي أو املادة القابلة للتفاعل ومادة التخفيف إمجايل كتلة األك  

K = ١-كلفن.١-م. وات٠,٠٣١=  معامل التوصيل احلراري للطبقة العازلة 

L = م٠,٠٧٥=  مسك الطبقة العازلة  

U = K/L = ١-كلفن.١-م. وات٠,٤=  معامل انتقال احلرارة 

A = ٢ م٤٠=  ولاملساحة املبللة من الصهريج املنق 

Cp = ١-كلفن.١-كغم. جول٢ ٠٠٠=    احلرارة النوعية لتركيبة األكسيد الفوقي العضوي 

Tpo = ١٠٠=  درجة حرارة تركيبة األكسيد الفوقي العضوي يف ظروف التنفيسº س 

 ويكون 

  ( ) ( )[ ] Wqi 135584001.01
47032

3739234.0
270961 82.0 =×−×−×××= 

 [ ] W334744001.0170961q 82.0
d =×××= 

     ( ) 1minK086.060
200016268

3347413558

dt

dT −⋅=×
×
+= 

 اويات السوائب الوسيطة غري املعزولةح: ٢مثال 

 ): املباشر فقطqdدخول احلرارة  (٣م١,٢بالنسبة حلاوية سائبات وسيطة منوذجية غري معزولة سعة  

Fr =  ١=  اجلزء من الصهريج املعرَّض للتسخني املباشر 

Mt = كغم١ ٠١٢=  إمجايل كتلة األكسيد الفوقي العضوي ومادة التخفيف  

A = ٢ م٤٠=  بللة من حاوية السائبات الوسيطةاملساحة امل 

Cp = ١-كلفن.١-كغم. جول٢ ١٩٠=    احلرارة النوعية لتركيبة األكسيد الفوقي العضوي 
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 ويكون 

     [ ] W26730804.51170961q 82.0
d =×××= 

       0qd = 

     ( ) 1minK2.760
21901012

2673080

dt

dT −⋅=×
×

+= 

 طريقة االختبار -٤ 

ة األكسيد الفوقي العضوي أو املادة ذاتية التفاعل املطلوبة جلعل درجة امتالء الوعاء             ميـأل وعـاء االختبار بكمي      
 ٩٠أقصى درجة لالمتالء، باحلجم، هي      (لنفس درجة االمتالء اليت سيكون عليها الصهريج        ) مقارنة حبجم الوعاء  (معادلة  
ن الشائع تركيب أربعة أقراص انفجار قطر كل وم. جاراملطلوبة وقرص االنف  )٤(، مث تركب الصفيحة ذات الفتحة     )يف املائة 

 . مم١١وهذا يناظر قطر فتحة وعاء اختبار قدره حوايل .  طنا٢٠ً مم يف صهريج سعته ٢٥٠منها 

وميكن يف البداية استخدام    . ويسخَّن الوعاء باملعدل املطلوب بتوصيل التيار الكهربائي إىل ملف التسخني          
ب إىل أن تصبح درجة احلرارة أعلى من درجة التحلل املتسارع لألكسيد            معـدل تسخني أعلى من املعدل احملسو      

 وينبغي استخدام املعدل احملسوب .) كغم ٥٠العبوة وزهنا   (س   ٥ºالفوقي العضوي أو للمادة ذاتية التفاعل مبقدار        
 التجربة  وجيب تسجيل درجة احلرارة والضغط داخل وعاء االختبار خالل        . مبجـرد الوصـول إىل درجـة احلرارة هذه        

 دقيقة تقريباً، وذلك للتأكد من أن مجيع التأثريات         ٣٠وبعد متزق قرص االنفجار، ينبغي مواصلة التسخني ملدة         . بأكملها
 .وجيب االبتعاد عن الوعاء أثناء إجراء االختبار وبعده وعدم االقتراب منه إىل أن تربد حمتوياته. اخلطرة قد قيست

إىل أن يتم تعيني فتحة مناسبة ال يزيد عندها أقصى ضغط           ) ت احلاجة إذا دع (وجيـب تغيري قطر الفتحة       
وينبغي أن يكون مقدار الفرق بني      . ، معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج     ٥مسجَّل عن الضغط احملدد يف الفرع       

نفيس أو زيادة   كـل قطرين متتاليني مرتبطاً باخليارات املتاحة عملياً بالنسبة للصهريج، أي زيادة قطر فتحات الت              
 وجيب  .األكاسيد الفوقية العضوية أو املواد الذاتية التفاعل      وميكن، عند االقتضاء، خفض تركُّز      . عـدد الفتحات  

 .إجراء االختبار مرتني يف املستوى الذي تكون فيه املساحة الكلية لفتحة التنفيس ذات سعة كافية

 معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج -٥ 

إذا كان مقبوالً استخدام قطر فتحة تنفيس يزيد        (ب مساحة فتحة التنفيس الدنيا أو املناسبة        ميكـن حسا   
Atank (m أو AIBCحلاوية سوائب وسيطة أو صهريج، ) على القطر األدىن

، باستخدام مساحة فتحة التنفيس الدنيا (2
 :تنفيس كما يلي لترات حيث يكون الضغط األقصى أثناء ال١٠أو املناسبة احملددة يف اختبار 

                                                        

 لترات جتارب تنفيس ضيقة ١٠يوصى بأن جترى قبل إجراء اختبار التنفيس على صهريج مصغَّر سعته     )١( 
وذلك للحصول على معلومات    )  بار ١٠٠> (ة بالغة املتانة    أو جتارب تستخدم فيها أوعي    )  مليلتر ٢٠٠-١٠٠(النطاق  

 . لترات١٠عن تأثري الضغط األقصى الناتج عن املادة وعن قطر الفتحة املطلوبة ألول اختبار على صهريج مصغَّر سعته 
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، جيب أن ٤-١٣-١-٢-٤فحسب (بالنسبة إىل الصهاريج، ال يزيد عن ضغط اختبار الصهريج  -
 ،) ميغاباسكال٠,٤يصمم الصهريج لضغط اختبار ال يقل عن 

 كيلوباسكال،  ٢٠٠بالنسبة إىل حاويات السوائب الوسيطة، ال يزيد عن مدلول مقياس الضغط بقيمة              -
 ، أو أعلى مبوجب موافقة متنحها السلطة املختصة،٤-٨-٤-٥-٦إذا اختربت بناء على 

 .وأحجام وعاء االختبار وحاوية السوائب الوسيطة أو الصهريج

 :مساحة فتحة التنفيس اإلمجالية الدنيا حلاوية سوائب وسيطة أو صهريجوتقدم املعادلتان التاليتان  

  :بالنسبة إىل حاويات السوائب الوسيطة 




×=

ltest vesse

ltest vesse
IBCIBC V

AVA 

    :بالنسبة إىل الصهاريج 




×=

ltest vesse

ltest vesse
IBCIBC V

AVA 

 : حيث 

Atest vessel =  ٢متر= [    لترات١٠مساحة تنفيس وعاء اختبار سعته[ 

AIBC  = ٢متر= [    مساحة تنفيس حاوية سوائب وسيطة[ 

Atank  = ٢متر= [      مساحة تنفيس صهريج[ 

Vtest vessel = ٣متر= [      مساحة تنفيس صهريج[ 

VIBC  = ٣متر= [      مساحة تنفيس صهريج[ 

Vtank  = ٣متر= [       حجم الصهريج[ 

 :مثـال

 :٣ م٢٠بالنسبة ألكسيد فوقي عضوي منوذجي موضوع يف صهريج معزول سعته  

Atest vessel = ٢ م٥-١٠    ×٩,٥ = املساحة املناسبة الدنيا اليت مت التوصل إليها يف االختبار لفتحة التنفيس 

Vtank =  ٣ م٢٠ = حجم الصهريج 

Vtest vessel = ٣ م٠,٠١ = حجم وعاء االختبار 

 A tank =٢ م٠,١٩) =٠,٠١ /٥-١٠  ×  ٩,٥(  ×  ٢٠ 
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 )اثنتان يف السائل وواحدة يف فراغ الغاز(مزدوجات حرارية 
 خرطوشة تسخني/ملف تسخني

 خط صرف، اختياري
 عزل

 اختياريمانومتر، 
 صمام ختفيف الضغط، اختياري

 قرص انفجار
 صفيحة هبا فتحة

  Tحمول طاقة الضغط أو صمام ختفيف الضغط وحمول يف شكل 

)A( 
)B( 
)C( 
)D( 
)E( 
)F( 
)G( 
)H( 
)J( 

  لترات الختبارات التنفيس١٠وعاءان سعة : ١-٥الشكل ألف 

- - - - - 

 

 

Copyright © United Nations. All rights reserved


