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 تصديـر

معايري، وطرق اختبار وإجراءات الستخدامها يف تصنيف البضائع        " دليل االختبارات واملعايري  "يتضـمن    
الصادرة  )١(الئحة تنظيمية منوذجية  : توصيات بشأن نقل البضائع اخلطرة     من   ٣ و ٢اخلطرة وفقاً ألحكام اجلزأين     

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

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

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

املعنية بنقل البضائع اخلطرة وبالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وهذه هي اللجنة اليت 
 .  حمل اللجنة األصلية٢٠٠١حلّت منذ عام 

 التوصيات اليت وضعتها جلنة اخلرباء اجلديدة يف        ٢٠٠٣عة املنقحة املنشورة يف عام      وقـد أظهرت الطبعة الراب     
 ُنشرت جمموعة أوىل من التعديالت على       ٢٠٠٥ويف عام   ). ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١٢-١١(دورهتـا األوىل    

 ).٢٠٠٤يسمرب د/ كانون األول١٠(الطبعة الرابعة املنقحة، تعكس توصيات جلنة اخلرباء يف دورهتا الثانية 

ديسمرب / كانون األول١٤(أمـا التعديالت الواردة يف هذا املنشور فقد اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة              
٣()٢٠٠٦(. 

 :وتشمل التعديالت ما يلي 

تعديالت إلجراءات إسناد نترات األمونيوم، بشكلها املستحلب أو املعلق أو اهلالم، املستخدمة             -
 صفية؛يف صنع املتفجرات الع

 تعديالت ملواصفات األنابيب الفوالذية املستخدمة يف اختبار كوينن وملراقبة جودة هذه األنابيب؛ -

 إضافة شكل معدل من اختبار األنبوبة ذات وسيلة التنفس؛ -

 .تعديالت تعكس إدراج قيود منفصلة لبطاريات فلز الليثيوم وبطاريات أيونات الليثيوم -

                                                        

)١( ST/SG/AC.10/1/Rev.15 07، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع.VIII.1. 
)٢( ST/SG/AC.10/30/Rev.2 07، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع.II.E.5. 
)٣( ST/SG/AC.10/34/Add.2. 
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 ال

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 ال

 تعديالت على الطبعة الرابعة املنقَّحة من دليل االختبارات واملعايري
 اجلزء األول من الدليل

 ١٠الفرع 

 ".السلطة املختصة"بعبارة " خبري متفجرات مؤهل"يستعاض عن عبارة  )أ(٣-٣-٤-١٠

 :يعدل حبيث يصبح كما يلي ٤-١٠الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨جمموعة االختبارات
 )٢-١٠من الشكل(

 ترفض
 املادة غري ثابتة يف حالة النقل

 ترفض
؛ إذا كانت   ١يـنظر يف إدراج املـادة يف الرتبة         

 هي  ٣-١٠الشكل   من   ٢١اإلجابـة يف اإلطار     
 .٢٤١، تصنف املادة حتت رقم األمم املتحدة "ال"

)أ(٨االختبار
اختبار الثبات احلراري 
 هل املادة ثابتة حرارياً؟

 

)ب(٨االختبار
اختبار الفجوة الواسعة النطاق 

(ANE)ملتفجر نترات األمونيوم 
هل املادة حساسة للصدم أكثر مما

 ينبغي للقبول يف الشعب
 ؟١-٥

)ج (٨االختبار
 اختبار كونن

هل املادة حساسة أكثر مما ينبغي 
 ؟ ظروف االحتباسألثر احلرارة يف

 كنترات األمونيوم،١-٥تقـبل املـادة يف الشعبة
بشكلها املستحلب أو املعلق أو اهلالم، املستخدمة

 (ANE)يف صنع املتفجرات العصفية

، ٥-١تعترب املادة مرشحة لإلدراج يف الشعبة       
. ٥بارات مبجموعة االختبارات    تواصل االخت 

 من الشكل   ٢١إذا كانـت اإلجابة يف اإلطار       
تصنف املادة حتت رقم    " نعـم " هـي    ٣-١٠

تصنف " ال"، وإذا كانت    .٣٣٢األمم املتحدة   
 .٢٤١املادة حتت رقم األمم املتحدة 
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 ١١ الفرع

 :تعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي ١-٢-١-٥-١١

يتكون اجلهاز من أنبوبة فوالذية صاحلة لالستخدام مرة واحدة، ومزودة بوسيلة إلغالقها ميكن  ١-٢-١-٥-١١"
واألنبوبة مسحوبة سحباً عميقاً من صفيحة من الفوالذ        . إعـادة اسـتخدامها، ومركبة يف وسيلة تسخني واقية        

. SPCEN (JIS G 3141)، أو مكافئ A620 (AISI/SAE/ASTM)، أو مكافئ DC04 (EN 10027-1)مبواصفات 
والطرف املفتوح من األنبوبة له شفة، وصفيحة اإلغالق هلا فتحة تتسرب . ١-١-٥-١١واألبعاد مبينة يف الشكل 

اوم للحرارة ومتوفرة   منها الغازات املنبعثة من حتلل املادة موضع االختبار وهي مصنوعة من الفوالذ الكرومي املق             
أما أبعاد الطوق   .  مم ٢٠,٠ و ١٢,٠ و ٨,٠ و ٥,٠ و ٣,٠ و ٢,٥ و ٢,٠ و ١,٥ و ١,٠: بثقوب أقطارها كما يلي   

 .١-١-٥-١١فمبينة يف الشكل ) وسيلة اإلغالق(امللولب والصامولة 

  يف املائة من األنابيب من كل دفعة إنتاج،        ١من أجل مراقبة جودة األنابيب الفوالذية، خيضع        و 
 :ملراقبة اجلودة مع التحقق من البيانات التالية

 غم، وجيب أال ختتلف األنابيب املستخدمة يف        ١,٥ ± ٢٦,٥أن تكون كتلة األنابيب      )أ( 
  غم؛١سلسلة اختبار واحد يف الكتلة مبا يتجاوز 

  مم؛٠,٥ ± ٧٥أن يكون طول األنابيب  )ب( 

 ؛٠,٠٥ ± ٠,٥ مم من قاع األنبوبة ٢٠ة أن يكون مسك جدار األنابيب املقاسة من مساف )ج( 

أن يكـون ضـغط العصف حسبما هو حمدد حبمل شبه استايت خالل سائل غري قابل                 )د( 
 "..ميغا باسكال ٣ ± ٣٠لالنضغاط 

 ١٢الفرع 

 :   تعدَّل حبيث يصبح نصها كما يلي١-٢-١-٥-١٢

احدة، ومزودة بوسيلة إلغالقها ميكن يتكون اجلهاز من أنبوبة فوالذية صاحلة لالستخدام مرة و ١-٢-١-٥-١٢"
واألنبوبة مسحوبة سحباً عميقاً من صفيحة من الفوالذ        . إعـادة اسـتخدامها، ومركبة يف وسيلة تسخني واقية        

. SPCEN (JIS G 3141)، أو مكافئ A620 (AISI/SAE/ASTM)، أو مكافئ DC04 (EN 10027-1)مبواصفات 
رف املفتوح من األنبوبة له شفة، وصفيحة اإلغالق هلا فتحة تتسرب والط. ١-١-٥-١٢واألبعاد مبينة يف الشكل 

منها الغازات املنبعثة من حتلل املادة موضع االختبار وهي مصنوعة من الفوالذ الكرومي املقاوم للحرارة ومتوفرة                
أما أبعاد الطوق   . مم٢٠,٠ و ١٢,٠ و ٨,٠ و ٥,٠ و ٣,٠ و ٢,٥ و ٢,٠ و ١,٥ و ١,٠: بثقوب أقطارها كما يلي   

 .١-١-٥-١٢فمبينة يف الشكل ) وسيلة اإلغالق(لولب والصامولة امل

 يف املائة من األنابيب من كل دفعة إنتاج، ١من أجل مراقبة جودة األنابيب الفوالذية، خيضع و 
 :ملراقبة اجلودة مع التحقق من البيانات التالية

Copyright © United Nations. All rights reserved



 

-3- 

ب املستخدمة يف  غم، وجيب أال ختتلف األنابي١,٥ ± ٢٦,٥أن تكون كتلة األنابيب  )أ( 
  غم؛١سلسلة اختبار واحد يف الكتلة مبا يتجاوز 

  مم؛٠,٥ ± ٧٥أن يكون طول األنابيب  )ب( 

 ؛٠,٠٥ ± ٠,٥ مم من قاع األنبوبة ٢٠أن يكون مسك جدار األنابيب املقاسة من مسافة  )ج( 

أن يكـون ضغط العصف حسبما هو حمدد حبمل شبه استايت خالل سائل غري قابل                )د(  
 "..ميغا باسكال ٣ ± ٣٠نضغاط لال

 ١٧الفرع 

 )تصويب(".  كيلو باسكال٢٧"بعبارة "  كيلو باسكال٢٧٧"يستعاض عن عبارة  ٤-١-٦-١٧

 ١٨الفرع 

 ".االختبارات"بكلمة " االختبار"يستعاض عن كلمة )" د(٨"مقابل الرقم  ١-١٨اجلدول 

هذه "بعبارة  " ختبارهذا اال "يف املالحظـة الـواردة بعـد اجلـدول، يسـتعاض عن عبارة               
 ".االختبارات

 :تعدل حبيث يصبح نصها كما يلي -٢-١-٦-١٨

يتكون اجلهاز من أنبوبة فوالذية صاحلة لالستخدام مرة واحدة، ومزودة بوسيلة إلغالقها ميكن  ١-٢-١-٦-١٨"
ن الفوالذ  واألنبوبة مسحوبة سحباً عميقاً من صفيحة م      . إعـادة اسـتخدامها، ومركبة يف وسيلة تسخني واقية        

. SPCEN (JIS G 3141)، أو مكافئ A620 (AISI/SAE/ASTM)، أو مكافئ DC04 (EN 10027-1)مبواصفات 
والطرف املفتوح من األنبوبة لـه شفة، وصفيحة اإلغالق هلا فتحة          . ١-١-٦-١٨واألبعـاد مبيـنة يف الشكل       

وعة من الفوالذ الكرومي املقاوم للحرارة      تتسرب منها الغازات املنبعثة من حتلل املادة موضع االختبار وهي مصن          
أما أبعاد . مم٢٠,٠ و١٢,٠ و٨,٠ و ٥,٠ و ٣,٠ و ٢,٥ و ٢,٠ و ١,٥ و ١,٠: ومتوفرة بثقوب أقطارها كما يلي    

 .١-١-٦-١٨فمبينة يف الشكل ) وسيلة اإلغالق(الطوق امللولب والصامولة 

األنابيب من كل دفعة إنتاج،  يف املائة من ١من أجل مراقبة جودة األنابيب الفوالذية، خيضع و 
 :ملراقبة اجلودة مع التحقق من البيانات التالية

 غم، وجيب أال ختتلف األنابيب املستخدمة يف ١,٥ ± ٢٦,٥أن تكون كتلة األنابيب  )أ( 
  غم؛١سلسلة اختبار واحد يف الكتلة مبا يتجاوز 

  مم؛٠,٥ ± ٧٥أن يكون طول األنابيب  )ب( 

 ؛٠,٠٥ ± ٠,٥ مم من قاع األنبوبة ٢٠ر األنابيب املقاسة من مسافة أن يكون مسك جدا )ج( 
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أن يكـون ضغط العصف حسبما هو حمدد حبمل شبه استايت خالل سائل غري قابل                )د(  
 "..ميغا باسكال ٣ ± ٣٠لالنضغاط 

 ".`١`) د(٨"بعبارة )" د(٨"يستعاض عن عبارة  ١-٧-١٨

"  سم ١± ٦١"، وعبارة   "مم١٠ ± ٣١٠"بارة  بع" سم١ ± ٣١"يستعاض عن عبارة     )أ(٢-١-٧-١٨
 ).مرتان" ( مم٣٨٠"بعبارة "  سم٣٨"وعبارة " مم ١٠± ٦١٠بعبارة 

وتدرج . وتغري املقاييس إىل مليمترات   ) مرتان" (١٠"بالرقم  " ١,٢"يسـتعاض عن الرقم      ١-١-٧-١٨الشكل 
 ".مجيع املقاييس باملليمترات: "اجلمل اجلديدة التالية حتت اجلدول

 :  يكون نصها كما يلي٢-٧-١٨فقرة جديدة تضاف 

 الشكل املعدل من اختبار األنبوبة ذات وسيلة التنفس: `٢`)د(٨االختبار  ٢-٧-١٨"

 مقدمـة ١-٢-٧-١٨

لـيس الغرض من هذا االختبار إعطاء تصنيف ولكنه أدرج يف هذا الدليل لتقييم مالءمة املواد                  
 .السائبة للنقل يف صهاريج

املعدل من اختبار األنبوبة ذات وسيلة التنفيس أثر تعرض مادة مرشحة ألن            ويسـتخدم الشكل      
حلريق " كنترات األمونيوم، بشكلها املستحلب أو املعلق أو اهلالم، املستخدمة يف صنع املتفجرات العصفية"تصنف 

 .كبري داخل حيز مغلق ميكن تنفيسه

 اجلهاز واملعدات ٢-٢-٧-١٨

 : تستخدم املعدات التالية  

وعاء أو وسيلة تنفيس يتكون من أنبوبة من الفوالذ الطري املسحوب على البارد قطرها  )أ(  
الصفيحتان وتصنع  .  مم ٠,٥ ± ٥,٠ مم ومسك جدارها     ١٠ ± ٥٨٠ مم، وطوهلا    ١٠ ± ٢٦٥الداخـلي   

وتلحم .  مم ٠,٥ ± ٦,٠ مم ومسكها    ٣٠٠العلويـة والسـفلية مـن ألواح فوالذ طري مربعة طول ضلعها             
ويكون بالصفيحة العلوية   .  مم على األقل   ٥حتان العلوية والسفلية باألنبوبة بوصلة أنبوبية بسمك        الصفي

ويثقب ثقبان آخران يف الصفيحة العلوية يتسعان ملسربين أملسني         .  مم ١ ± مم   ٨٥وسيلة تنفيس قطرها    
 لقياس املزدوجة احلرارية؛

  مم؛٧٥ إىل ٥٠ها  مم ومسك٤٠٠كتلة خرسانية مربعة طول ضلعها زهاء  )ب( 

  مم فوق الكتلة اخلرسانية؛١٥٠حامل معدين لسند الوعاء بارتفاع  )ج( 
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 ويوضع . دقيقة/ غم ٦٠مشـعل غـاز يـتحمل تدفـق غاز الربوبان مبعدل يصل إىل               )د( 
 ومن األمثلة النموذجية للمشعل املناسب مشعل      . املشـعل عـلى الكـتلة اخلرسـانية حتـت احلـامل           

"32-jet Mongolian wok burner"؛ 

حجاب واق معدين حلماية هلب الربوبان من الرياح اجلانبية وميكن أن يصنع من معدن                )ه( 
.  مم ٢٥٠ مم وارتفاعه    ٦٠٠ مم ويكون قطر احلجاب الواقي من الرياح         ٠,٥مسـطح مغلفـن مسكه      

وي حول   مم متباعدة بالتسا   ١٠٠ مم وارتفاعها    ١٥٠وتوزع أربع وسائل تنفيس قابلة للتعديل عرضها        
 احلجاب الواقي لضمان وصول قدر كاف من اهلواء إىل هلب الغاز؛

وميكن استخدام  . غاز بروبان متصلة مبنظم للضغط عن طريق مشعب       ) قنينات(قنيـنة    )و( 
وينبغي أن خيفض منظم الضغط ضغط . غازات وقودية أخرى شريطة احلصول على درجة التسخني احملددة

ويتدفق الغاز بعد ذلك خالل جهاز .  كيلو باسكال١٥٠باسكال إىل زهاء  كيلو ٦٠٠قنينة الربوبان من 
ويستخدم صمام كهربائي  . دقيقة من الربوبان وصمام إبري    / غم ٦٠قـياس دوار قادر على القياس حىت        

 كغم معدل ٩وعادة ما حتقق ثالث قنينات بروبان زنة . مبلـف لوليب لفتح وغلق تدفق الربوبان عن بعد        
وينظم ضغط وتدفق الغاز للحصول على معدل . طلوب ملدة تكفي ما يصل إىل مخس جتاربتدفق الغاز امل

 .دقيقة عند قياسه بإجراء املعايرة/ ك٠,٣ ± ٣,٣تسخني مقداره 

مم ) ١(١٠٠و) ٢(٥٠٠ثالثة مزدوجات حرارية من الفوالذ غري القابل للصدأ بطول           )ز( 
 وأسالك من الرصاص مكسوة بالفيربغالس؛ 

  لتسجيل البيانات ميكنه تسجيل الناتج من املزدوجات احلرارية؛ جهاز )ح( 

كـامريات سينما أو كامريات فيديو، ويفضل أن تكون ذات سرعات عالية وسرعات              )ط( 
 عادية لتسجيل األحداث باأللوان؛ 

 ماء نقي للمعايرة؛  )ي( 

 املادة املختربة؛ )ك( 

 . ر واإلشعاع ومعدات التسجيل املرتبطة هباوميكن أيضاً استخدام أجهزة لقياس عصف االنفجا 

 املعايرة  ٣-٢-٧-١٨

باملاء النقي، ويسخن باستخدام    )  مم ٤٣٥أي إىل عمق    ( يف املائة    ٧٥ميأل الوعاء إىل مستوى      ١-٣-٢-٧-١٨
س، وتراقب درجة احلرارة     ٩٠ويسخن املاء من درجة حرارة حميطة حىت        . ٤-٢-٧-١٨اإلجـراء احملـدد يف        ْ

معدل حرارة  " الزمن خطاً مستقيماً ميثل احنداره       -وتتخذ بيانات احلرارة    . احلرارية املوجودة يف املاء   باملـزدوجة   
 . جملموعة الوعاء ومصدر احلرارة معاً" املعايرة

 . دقيقة/ ك٠,٣ ± ٣,٣ينظم ضغط وتدفق الغاز حبيث يعطي معدل حرارة مقداره  ٢-٣-٢-٧-١٨
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، (ANE)ة قبل اختبار أي مادة مستخدمة يف صنع املتفجرات العصفية           جيب أن جترى هذه املعاير     ٣-٣-٢-٧-١٨
عـلى الـرغم من أنه ميكن تطبيق هذه املعايرة نفسها على أي اختبار جيري خالل يوم املعايرة شريطة عدم تغيري          

 . وجيب إجراء معايرة جديدة يف كل مرة يغري فيها املشعل. تركيب الوعاء أو مصدر الغاز

 اءاإلجر ٤-٢-٧-١٨

ويوضع . توضع الكتلة اخلرسانية على قاعدة رملية وتسوى باستخدام مسواة مزودة بكحول           ١-٤-٢-٧-١٨
 . ويوضع احلامل املعدين فوق املشعل. مشعل الربوبان يف وسط الكتلة اخلرسانية ويوصل خبط توريد الغاز

 يف املائة من    ٧٥اء حىت   وميأل الوع . يوضـع الوعـاء رأسياً على احلامل ويؤمن من أن يقلب           ٢-٤-٢-٧-١٨
وجيب تسجيل .  موضع االختبار حبيث ال تدك أثناء التحميل(ANE)كما تعبأ املادة )  مم٤٣٥إىل ارتفاع (حجمه 

ويوضع احلجاب الواقي من اهلواء حول . وتعبأ املادة حبرص ملنع تكوين فراغات    . درجـة احلـرارة األولية للمادة     
 . ن تشتت احلرارة بفعل الرياح اجلانبيةقاعدة اجلهاز حلماية هلب الربوبان م

 : توضع مسابر املزدوجة احلرارية ٣-٤-٢-٧-١٨

  مم يف هلب الغاز؛ ٥٠٠ وطوله (T1)املسرب األول  )أ( 

 مم ميتد إىل عمق الوعاء إىل أن يصل طرفه املدبب إىل ٥٠٠ وطولـه (T2)املسرب الثاين  )ب( 
  مم من قاع الوعاء؛ ٩٠ إىل ٨٠مسافة 

 . مم٢٠ مم يوضع يف اجلزء العلوي من الوعاء ملسافة ١٠٠ وطوله (T3)املسرب الثالث  )ج( 

وتوصل مسابر املزدوجة احلرارية جبهاز تسجيل البيانات وحتمي أسالك الرصاص وجهاز تسجيل   
 . البيانات على حنو مناسب من جهاز االختبار يف حالة االنفجار

ان ويعـدل إىل القيم املستخدمة خالل معايرة املاء املبينة يف          يكشف على ضغط وتدفق الربوب     ٤-٤-٢-٧-١٨
ويكشف على سالمة عمل    . ويكشف على كامريات الفيديو وأي معدات تسجيل أخرى وتشغل        . ٣-٢-٧-١٨

 ثوان،  ١٠املزدوجات احلرارية ويبدأ تشغيل جهاز تسجيل البيانات بفارق زمين بني القراءات احلرارية ال يتجاوز               
وعندما تكون . ثانية/ م٦وينبغي أال جتري التجربة يف ظروف تتجاوز فيها سرعة الرياح . كون أقصروبفضل أن ي  

 . الرياح أسرع، جيب اختاذ احتياطات إضافية للحماية من تيارات اهلواء اجلانبية لتفادي تشتت احلرارة

. ل فوراً إىل موقع مأمون    ميكن تشغيل مشعل الربوبان موضعياً أو عن بعد ويتراجع مجيع العما           ٥-٤-٢-٧-١٨
وحيدد وقت بداية   . ويـتابع سري التجربة برصد قراءات املزدوجات احلرارية والصور التليفزيونية من دائرة مغلقة            

 .  يف االرتفاع(T1)التجربة بالوقت الذي يبدأ فيه األثر احلراري للهب على املسرب 

الحتمال وصول املادة إىل درجة التفاعل وتوفري نار ينبغي أن يكون خزان الغاز كبرياً مبا يكفي  ٦-٤-٢-٧-١٨
إذا مل يتشقق الوعاء، يترك اجلهاز حىت يربد قبل تفكيك جمموعة . تستمر إىل ما بعد اكتمال استهالك عينة االختبار

 . التجربة حبرص
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ويستند . ةحتـدد نتيجة التجربة مبالحظة ما إذا كان الوعاء قد تشقق أو ال بعد انتهاء التجرب                ٧-٤-٢-٧-١٨
 : دليل نتيجة التجربة إىل ما يلي

 املالحظة البصرية والسمعية لتشقق الوعاء الذي يصاحبه فقد اآلثار احلرارية؛ أو  )أ(  

املالحظة البصرية والسمعية لشدة التنفيس اليت يصاحبها ارتفاع حاد يف درجيت  )ب(  
 وجود بقايا للمادة يف الوعاء؛ أواحلرارة املسجلتني من املسربين املوضعني يف الوعاء وعدم 

املالحظـة البصـرية لتناقص مستويات تصاعد األخبرة يعد االرتفاع احلاد يف             )ج(  
س وعدم ٣٠٠درجـيت احلرارة املسجلتني من املسربين يف الوعاء إىل درجات حرارة تتجاوز             ْ

 . وجود بقايا للحادة يف الوعاء

ـم النتائج، عـدم صمود اللحامات وأي كسر ، ألغـراض تقيي"تشقـق"ويشتمل املصطلـح   
 .يف املعادن يف الوعاء

 . جتري التجربة مرتان إذا مل تالحظ نتيجة إجيابية ٨-٤-٢-٧-١٨

 معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج ٥-٢-٧-١٨

وال ينبغي نقل املادة يف صهاريج بوصفها مادة خطرة         "+" تعترب نتيجة االختبار موجبة       
ومىت مل . ويكون الدليل على االنفجار هو تشقق الوعاء   .  إذا لوحظ حدوث انفجار يف أي جتربة       ١-٥ من الشعبة 

 ". -"تستهلك املادة يف كلتا التجربتني ومل يالحظ تشقق الوعاء، عندئذ تعترب النتيجة سالبة 

 أمثلة للنتائج ٦-٢-٧-١٨

 املواد النتيجة

١,٤/ يف املائة زيت برافني    ٥,٦/ائة ماء  يف امل  ١٧,٠/ يف املائـة نترات أمونيوم     ٧٦,٠ -
 (PIBSA)يف املائة مادة مستحلبة 

١,٤/ يف املائة زيت برافني    ٥,٦/ يف املائة ماء   ٩,٠/ يف املائـة نترات أمونيوم     ٨٤,٠ +
 (PIBSA)يف املائة مادة مستحلبة 

 يف املائة   ١٤,١/ يف املائة نترات صوديوم    ١٢,٢/ يف املائـة نـترات أمونـيوم       ٦٧,٧ -
 (PIBSA) يف املائة مادة مستحلبة ١,٢/ يف املاء زيت برافني٤,٨/اءم

 ٥,٠/ يف املائة ماء١٢/ يف املائة نترات ميثيل أمني١٥,٠/ يف املائة نترات أمونيوم    ٦٧,٤ -
  يف املائة مادة مغلظة للقوام٠,٦/يف املائة غليكول

 يف املائة  ١٤,٠/داسي يف املائة نترات أمني س     ١٤,٠/ يف املائـة نترات أمونيوم     ٧١,٤ -
  مادة مغلظة للقوام يف املائة٠,٦/ماء
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 اجلزء الثاين من الدليل

 ٢٣الفرع 

 "أحد، أو إذا اقتضى األمر كال"عبارة " نتائج"يدرج بعد كلمة  ١-٢-٢٣

 ٢٥الفرع 

 :حبيث يصبح نصها كما يلي تعدل ١-٢-١-٤-٢٥

 بوسيلة إلغالقها ميكن ومزودةستخدام مرة واحدة،  اجلهاز من أنبوبة فوالذية صاحلة لاليتكون ١-٢-١-٤-٢٥"
 سحباً عميقاً من صفيحة من الفوالذ       مسحوبةواألنبوبة  . إعـادة اسـتخدامها، ومركبة يف وسيلة تسخني واقية        

. SPCEN (JIS G 3141) أو مكافئ ،(A620 )AISI/SAE/ASTM أو مكافئ ،DC04 (EN 10027-1)مبواصفات 
 وصفيحة اإلغالق هلا فتحة     شفة،والطرف املفتوح من األنبوبة لـه      . ١-١-٦-١٨واألبعـاد مبيـنة يف الشكل       

 وهي مصنوعة من الفوالذ الكرومي املقاوم للحرارة        االختبارتتسرب منها الغازات املنبعثة من حتلل املادة موضع         
بعاد أما أ. مم٢٠,٠ و١٢,٠ و٨,٠ و ٥,٠ و ٣,٠ و ٢,٥ و ٢,٠ و ١,٥ و ١,٠:  يلي كماومتوفرة بثقوب أقطارها    

 .١-١-٤-٢٥فمبينة يف الشكل ) وسيلة اإلغالق( والصامولة امللولبالطوق 

 يف املائة من األنابيب من كل دفعة إنتاج، ١جودة األنابيب الفوالذية، خيضع مراقبة  أجل منو 
 : اجلودة مع التحقق من البيانات التاليةملراقبة

ختتلف األنابيب املستخدمة يف  وجيب أال غم، ١,٥ ± ٢٦,٥ كتلة األنابيب تكون أن )أ( 
  غم؛١سلسلة اختبار واحد يف الكتلة مبا يتجاوز 

  مم؛٠,٥ ± ٧٥ طول األنابيب يكون أن )ب( 

 ؛٠,٠٥ ± ٠,٥ مم من قاع األنبوبة ٢٠ مسك جدار األنابيب املقاسة من مسافة يكون أن )ج( 

 غري قابل   ضغط العصف حسبما هو حمدد حبمل شبه استايت خالل سائل         ن  يكـو  أن )د( 
 .."باسكال ميغا ٣ ± ٣٠لإلنضغاط 
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 اجلزء الثالث من الدليل

 ٣٢الفرع 

 .  النهايةيف"  اخلطرة بيئياًأو" عبارة تدرج )ب(٦-١-٣-٣٢

 ".  حدودبدون "بعبارة"  أو أقل٥-" اجلدول، يستعاض عن عبارة يف )ج(٧-١-٣-٣٢

 ٣٨الفرع 

 ". يثيوم وأيونات الليثيوم فلز اللبطاريات: " حبيث يكونالعنوان يعدل  ٣-٣٨

 القوسني، وبني ،" الليثيوم وخاليا أيونات الليثيومفلز "بعبارة" الليثيوم خاليا" عن عبارة يستعاض ١-٣-٣٨
 ". ٣٤٨١و ٣٤٨٠ و٣٠٩١ "باألرقام" ٣٠٩١"يستعاض عن الرقم 

 ". الليثيوم الليثيوم وأيونات  فلزخاليا "بعبارة"  الليثيومخاليا" اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة يف ١-٢-٣-٣٨

 .  البدايةيف" خاليا "بكلمة"  الليثيومخاليا" الثانية، يستعاض عن عبارة اجلملة يف  

 ". خلية "بكلمة"  الليثيومخلية" األخرية يستعاض عن عبارة اجلملة يف  

 بعبارة" بطارية"ارة  يف البداية، يستعاض عن عب   ،الصغرية والبطارية  الكبرية البطارية تعـريف    يف ٢-٢-٣-٣٨
 ".  فلز الليثيومبطارية"

 فلز  خلية "بعبارة" خلية" البداية يستعاض عن عبارة      يف الصغرية اخلليةو  الكبرية اخللية تعريف   يف 
 ". الليثيوم

 ".  مكافئ الليثيومأو" حتذف عبارة ، الكبريةاخللية تعريف يف 

 ". الليثيوم مكافئ أو"ة  حتذف عبار، اإلمجايل من الليثيوماحملتوى تعريف يف 

 .  املكافئ لليثيومواحملتوى  مكافئ الليثيومحمتوى تعريف حيذف 

 يف حالة بطارية أيونات الليثيوم،      أو" التالية يف النهاية     العبارة تدرج   ، الكبرية البطارية تعريف   يف 
 .". ساعة/ واط٦ ٢٠٠ رتبة تتجاوز منتعين بطارية 

 يف حالة خلية أيونات الليثيوم، تعين       أو" التالية يف النهاية     العبارة  تدرج ، الكبرية اخللية تعريف   يف 
 ".  ساعة- واط ١٥٠ تتجاوز رتبةخلية من 
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 يف حالة بطارية أيونات الليثيوم، أو" التالية يف النهاية العبارة تدرج  ، الصغرية البطارية تعريف   يف 
 ". ساعة/ واط٦ ٢٠٠ رتبة ال تتجاوز منتعين بطارية 

 يف حالة بطارية أيونات الليثيوم،    أو" التالية يف النهاية     العبارة تدرج   ، الصغرية اخلليةيف   تعـر  يف 
 ". ساعة/ واط١٥٠ رتبة ال تتجاوز منتعين خلية 

 :  جديد يكون نصه كما يليتعريف يضاف 

 ساعات بضرب الطاقة املقدرة للخلية أو       - بالواط   عنها معرباً   ،ساعة/ بالواط الرتـبة  حتسـب "
 ".  اإلمسي هلاالفولطساعة، يف /ية، باألمبريللبطار

 ٥٠٠ عن   الليثيوم إمجايل حمتوى مجيع أنوداهتا من       يزيد" األخرية، يستعاض عن عبارة      اجلملة يف ٣-٣-٣٨
 ".  حجم مساو لبطارية كبريةمن "بعبارة "غم

- - - - - 
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