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  تصدير

معــايري، وطــرق اختبــار وإجــراءات الســتخدامها يف تــصنيف البــضائع اخلطــرة وفقــاً ألحكــام " عــايريدليــل االختبــارات وامل"يتــضمن   
 الـــصادرة عـــن األمـــم املتحـــدة، ويف تـــصنيف املـــواد )1(الئحـــة تنظيميـــة منوذجيـــة: توصـــيات بـــشأن نقـــل البـــضائع اخلطـــرة مـــن 3 و2اجلـــزأين 

  .)2(نظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائية وومسهاالالكيميائية اليت تثري أخطاراً مادية وذلك وفقاً ألحكام 
توصـيات بـشأن نقـل البـضائع "وبذلك يستكمل الدليل أيضاً اللـوائح الوطنيـة أو الدوليـة املـستمدة مـن وثيقـة األمـم املتحـدة   
  ".النظام املتوائم"أو من " اخلطرة

ية بالبـضائع اخلطـرة التابعـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي طبعتـه األوىل يف وهذا الدليل الذي اعتمدت جلنة اخلرباء املعن  
ويف الوقت احلاضر، يؤؤن الدليل حتت إشراف جلنـة اخلـرباء املعنيـة بنقـل البـضائع .  يؤّون ويعدل بانتظام مرة كل سنتني1984عام 

 حمـل 2001ية وومسها، وهذه هي اللجنة الـيت حلّـت منـذ عـام اخلطرة وبالنظام املتوائم على الصعيد العاملي لتصنيف املواد الكيميائ
  . اللجنة األصلية

الطبعــة الرابعــة املنّقحــة الــيت  علــى  مجيــع التعــديالت الــيت أُدخلــت 2009وتــشمل الطبعــة اخلامــسة املنّقحــة املنــشورة يف عــام   
ـــــــــــت ـــــــــــة يف عـــــــــــامي كان ـــــــــــة والثالث ـــــــــــة قـــــــــــد اعتمـــــــــــدا يف دورتيهـــــــــــا الثاني ُـــــــــــ (2006 و2004 اللجن شرت حتـــــــــــت الرمـــــــــــزين ون

ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1و ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2 (ـــــــا الرابعـــــــة يفا يف دوروالتعـــــــديالت الـــــــيت اعتمـــــــد     
  ).Corr.1/- وST/SG/AC.10/36/Add.2 (2008عام 

. )3()2010ديــسمرب /ألول كــانون ا10(وكانــت اللجنــة قــد اعتمــدت التعــديالت الــواردة يف هــذا املنــشور يف دورــا اخلامــسة   
 24-20( والثالثــني  يف دورــا التاســعةجلنــة اخلــرباء الفرعيــة املعنيــة بنقــل البــضائع اخلطــرةالــيت اعتمــدا التــصويبات ويتــضمن املنــشور 

  .)4()2011 هيوني/حزيران
  :وتتضمن التعديالت ما يلي  

 ؛1تعديالت على إجراءات اإلدراج يف إحدى شعب الرتبة  •

 سلعة متفجرة عدمية احلساسية للغاية؛ لتصنيف 7جمموعة االختبارات تعديالت على  •

 ؛)35الفرع اجلديد  (بوصفها غري مستقرة كيميائياً  لتصنيف الغازات وخماليط الغازات اختبارطريقة  •

 ؛ لتصنيف فلز الليثيوم وخاليا وبطاريات أيونات الليثيوماتباعهاإلجراءات اليت يتعني اتعديالت على  •

  ؛لغاز املتعددة العناصر املسموح ا اليت ال تستلزم اختباراً إضافياً حاويات ا تفاوتات تصميم لىعتعديالت  •

 الواجــــب اســــتخدامها ألغــــراض معــــايري جمموعــــة االســــتجابة الــــذي يعــــرض تفاصــــيل واصــــفات 8التــــذييل اجلديــــد  •
  .7االختبارات 

__________  
)1 ( ST/SG/AC.10/1/Rev.17 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ،E.11.VIII.1. 
)2 ( ST/SG/AC.10/30/Rev.4 11، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع.II.E.6. 
)3 ( ST/SG/AC.10/38/Add.2. 
)4 ( ST/SG/AC.10/C.3/78املرفق الرابع ،. 
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   كتيب االختبارات والمعاييرتعديالت على الطبعة الخامسة المنقحة من

  مقدمة عامة

  1الفرع 

املـواد عدميـة احلـساسية ( بعبـارة "EIDS") املـواد املتفجـرة عدميـة احلـساسية للغايـة( يستعاض عن عبـارة 2-1يف اجلدول   
  . أينما وردت"EIS") للغاية

  الجزء األول من الدليل

  10الفرع 

  :يلي مبا 4- 10 ُيستعاض عن البند الفرعي احلايل  10-4

  1إجراءات اإلدراج في إحدى شعب الرتبة   10-4"

  وصف عام  10-4-1
-2انظـر الفقـرة ( يف واحدة من ست شعب وذلك على حسب نوع اخلطر الذي متثله 1 الرتبة بضائعتدرج   10-4-1-1
 1شـحة للرتبـة أو الـسلع، املر /علـى كـل املـواد، و) 3-10الـشكل (وتنطبـق إجـراءات اإلدراج ).  من الالئحـة النموذجيـة1-1-4

وينبغــي إدراج املــادة أو الــسلعة يف الــشعبة الــيت تنــاظر نتــائج . 1-1باســتثناء املــواد والــسلع الــيت تقــرر يف البدايــة إدراجهــا يف الــشعبة 
 وميكن أيضاً أن ُتؤخذ يف االعتبار نتائج االختبارات األخـرى. االختبارات اليت أجريت على املادة أو السلعة كما هي مقدمة للنقل

، هنـــاك ســـند 3-10 مـــن الـــشكل 36وكمـــا هـــو مبـــني يف املربـــع . الـــيت أجريـــت والبيانـــات الـــيت ُمجعـــت مـــن احلـــوادث الـــيت وقعـــت
  .1 حبكم نتائج االختبارات وتعريف الرتبة 1الستبعاد مادة من الرتبة 

  أنواع االختبارات  10-4-2

 - 7 إىل 5 مرقمــــة مــــن -ث جمموعــــات تُــــصنف طــــرق االختبــــار املــــستخدمة لــــإلدراج يف شــــعبة مــــا يف ثــــال  10-4-2-1
وينبغــــي عـــدم تغيــــري االختبـــارات املــــصنفة يف . 3-10مـــصممة لتـــوفري املعلومــــات الالزمـــة للــــرد علـــى األســــئلة الـــواردة يف الـــشكل 

  . ما مل تكن السلطة الوطنية على استعداد ألن تربر، دولياً، مثل هذا اإلجراء7 و6 و5اموعات 

هـل هـي مـادة متفجـرة " للـرد علـى الـسؤال 5املتحققة من ثالثة أنواع من اختبارات اموعة تستخدم النتائج   10-4-2-2
  :وفيما يلي أنواع االختبارات). 3-10 من الشكل 21املربع " (عدمية احلساسية للغاية وتنطوي على خطر االنفجار الشامل؟

  شديدة؛اختبار صدم لتحديد احلساسية لعوامل احلث امليكانيكي ال  ):أ(5النوع 
  اختبارات حرارية لتحديد امليل لالنتقال من االحرتاق إىل االنفجار؛  ):ب(5النوع 
اختبار لتحديد ما إذا كانت املادة، عندما تكون كمياا كبرية، تنفجر إذا ما تعرضت حلريـق    ):ج(5النوع 

  .كبري
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  1إجراءات اإلدراج في إحدى شعب الرتبة   :3- 10الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   1-4 الشعبة 

   1بة سلعة أو مادة أو خملوط مقبول مؤقتاً يف الرت
  )2-10من الشكل (

هل املادة مرشحة 
توضع املادة أو املخلوط  ؟6- 1للشعبة 

 يف عبوة
هل املادة مرشحة 

 ؟1- 5للشعبة 

 7اختبارات اموعة 
 5اختبارات اموعة 

 6 اموعة اختبارات

هل هي سلعة متفجرة 
 غري حساسة مطلقاً؟

هل هي متفجرة ضعيفة احلساسية 
 جار شامل؟جداً مع خطر انف

هل النتيجة انفجار 
 شامل؟

هل اخلطر الرئيسي انطالق 
  خطرة؟مقذوفات

هل اخلطر الرئيسية إشعاع حراري 
 عنيف لكن بدون احرتاقأو /و

 احتمال عصف أو انتثار خطر؟

هل ميكن أن يعوق هذا اخلطر  
مكافحة املار يف اجلوار 

 املباشر؟

هل هناك آثار خطرية خارج 
 العبوة؟

 تأثري إلحداث السلعة/ املادةعتصنهل 
 تفجريي عملي أو تأثري ألعاب نارية؟

انظر (مستبعدة حبكم تعريفها 
 )من الالئحة) ب(1- 2-1-1

 1-1الشعبة  1-2الشعبة  1-3الشعبة   1-4الشعبة  1-6 الشعبة متفجرة ليست
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 1-5الشعبة 

  سلعةهل املنتج 
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  اإلجراءات المتعلقة بمستحلب أو معلق أو هالم نترات األمونيوم المستخدمـة في صنـع المتفجرات العصفية :4- 10 لالشك
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  6-1إجراء تحديد اختبار المواد المطلوب لإلدراج في الشعبة   :5-10الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   املادةهل 
  يف مكون لصمام ذي وسيليت تأمني 

 فعالتني أو يف مكون معزز؟

سية للغاية  احلساعدميةإجراء اختبارات املادة 
واستيفاء معايري ) و(7إىل ) أ(7من األنواع من 

 قبوهلا

  كل مادة متفجرة يف منوذج لسلعة مرشحة 
  6-1لإلدراج يف الشعبة 

   املتفجرة املوادإجراء اختبارات 
   )ه(7و' 2')ج(7من األنواع 

 واستيفاء معايري قبوهلا

2 

1 

4 

3  

 نعم

 نعم

 نعم
  هل املادة  6

 بعداً مقطعياً يبلغ يتجاوزن معزز يف مكوّ 
 يف املائة من احلجم عند مقارنته 5مم أو   50

  الرئيسية؟املتفجرةبشحنته 

 نعم

9 
 ال

5 

7 

) أ(7 من األنواعاالختبارات من 
 غري مطلوبة) و(7إىل 

 6- 1يرفض اإلدراج يف الشعبة 
 نعم

  هل املادة 
 معزول للسلعة، إضايفيف مكون متفجر 

سبب عند إطالقه أو إشعاله أي تفاعل مع ي ال
 الشحنات املتفجرة الرئيسية؟

  هل املادة يف شحنة متفجرة رئيسية
  السلعة؟داخلملكون 

 

 ال

8 

 نعم
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 1- 1 لتحديـد الـشعبة، مـن بـني الـشعب 6 اموعـة تستخدم النتائج املتحصلة من أربعة أنـواع مـن اختبـارات  3- 2- 4- 10
، الــيت تنــاظر بدرجــة أكــرب ســلوك ُمنــتج مــا إذا مــا تعرضــت احلمولــة إىل حريــق نــاجم عــن مــصادر داخليــة أو 4- 1 و3- 1 و2- 1و

 والنتـائج ضـرورية أيـضاً لتقيـيم). 3- 10 مـن الـشكل 33 و32 و30 و28 و26املربعـات (خارجية أو انفجار من مصادر داخليـة 
 35املربعــان  (1 ومــا إذا كــان ينبغــي، أو ال ينبغــي، اســتبعاده مــن الرتبــة 4- 1إمكــان إدراج منــتج مــا يف جمموعــة التوافــق ق للــشعبة 

  :وفيما يلي أنواع االختبارات األربعة). 3- 10 من الشكل 36و
  ت؛اختبار جيرى على عبوة واحدة لتحديد ما إذا كان هناك انفجار شامل للمحتويا  ):أ(6النوع 
اختبار جيرى على عبوات مادة متفجـرة أو سـلع متفجـرة، أو سـلع متفجـرة غـري معبـأة، لتحديـد   ):ب(6النوع 

  ما إذا كان االنفجار ينتشر من عبوة إىل أخرى أو من سلعة غري معبأة إىل أخرى؛
اختبــار جيــرى علــى عبــوات مــادة متفجــرة أو ســلع متفجــرة، أو ســلع متفجــرة غــري معبــأة،   ):ج(6النوع 

لتحديــد مــا إذا كــان هنــاك انفجــار شــامل أو خطــر مــن انتثــارات خطــرة أو حــرارة منبعثــة 
  .أو احرتاق عنيف أو أي تأثري خطر آخر عندما تتعرض حلريق/و

 مـن 347اختبار جيري على عبوة غري حمصورة لسلع متفجرة ينطبق عليهـا احلكـم اخلـاص   ):د(6النوع 
ـــة النموذج3-3الفـــصل  يـــة، لتحديـــد مـــا إذا كانـــت توجـــد تـــأثريات  مـــن الالئحـــة التنفيذي

  .خطرة خارج العبوة ناجتة عن اشتعال عارض أو بدء اشتعال عارض للمحتويات
 مــن الـــشكل 40 املربـــع" (هــل هـــي ســلعة متفجــرة عدميـــة احلــساسية للغايــة؟"تكــون اإلجابــة علـــى الــسؤال   10-4-2-4
 مبوجــب كــل نــوع مــن األنــواع 6-1رشــحة لــإلدراج يف الــشعبة ، وينبغــي تقيــيم أي مــادة م7 اموعــة اختبــاراتبــإجراء ) 10-3

.  بروتوكـــول حتديـــد اشـــرتاطات االختبـــار5-10ويـــرد يف الـــشكل . األحـــد عـــشر مـــن االختبـــارات الـــيت تتـــألف منهـــا هـــذه اموعـــة
 عدميــة احلــساسية للتحقــق ممــا إذا كانــت مــادة مــا هــي مــادة)) و(7إىل ) أ(7(وتُــستخدم األنــواع الــستة األوىل مــن االختبــارات مــن 

الــيت حتتــوي عليهــا الــسلعة، ممــا يفيــد يف ) املــواد أو(والغــرض مــن هــذه االختبــارات هــو فهــم مــدى حــساسية املــادة ). EIS(للغايــة 
) ي(7و) ح(7و) ز(7(وتـــستخدم األنـــواع اخلمـــسة املتبقيـــة مـــن االختبـــارات . اختبـــارات املـــادة ويـــوفر الثقـــة يف هـــذه االختبـــارات

 سلعة حتتوي يف معظمها على مـادة عدميـة احلـساسية 6-1كان من املمكن أن تدرج يف الشعبة  إذا ديد مالتح)) ل(7و) ك(7و
  :وفيما يلي أنواع االختبارات األحد عشر. للغاية

  اختبار صدم لتحديد احلساسية لعوامل احلث امليكانيكي الشديدة؛  ):أ(7النوع 
  دد لتحديد احلساسية للصدم؛اختبار صدم يف حيز مغلق مع معزز حم  ):ب(7النوع 
  اختبار لتحديد حساسية املادة املتفجرة للتدهور حتت تأثري الصدم؛  ):ج(7النوع 
اختبــــار لتحديــــد تفاعــــل املــــادة املتفجــــرة عنــــد تعرضــــها للــــصدم أو االخــــرتاق النــــاجم عــــن         ):د(7النوع 

  مصدر للطاقة؛
 ريــق خــارجي عنــدما تكــون املــادة يفد تعرضــها حلاختبــار لتحديــد تفاعــل املــادة املتفجــرة عنــ  ):ه(7النوع 

  حيز مغلق؛
اختبــار لتحديــد تفاعــل املــادة املتفجــرة عنــدما تكــون موجــودة يف بيئــة تــزداد درجــة حرارــا   ):و(7النوع 

   مئوية؛365ºتدرجيياً لتصل إىل 
  حلريق خارجي؛اختبار لتحديد تفاعل سلعة ما، يف حالتها املقدمة ا للنقل، عند تعرضها   ):ز(7النوع 
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اختبار لتحديد تفاعل سلعة ما عنـدما تكـون موجـودة يف بيئـة تـزداد درجـة حرارـا تـدرجيياً   ):ح(7النوع 
   س؛365ºإىل 

  اختبار لتحديد تفاعل سلعة ما عند تعرضها للصدم أو االخرتاق الناجم عن مصدر للطاقة؛  ):ي(7النوع 
  .لعة ما سيبدأ انفجاراً يف سلعة مماثلة جماورة هلااختبار لتحديد ما إذا كان انفجار س  ):ك(7النوع 
  . مدى حساسية السلعة لصدمة موجهة إىل مكونات ضعيفةلتحديداختبار   ):ل(7النوع 

هـل املـادة مرشـحة ألن تـصّنف كنـرتات األمونيـوم، بـشكل مـستحلب أو معلـق أو "وتأّيت اإلجابة على الـسؤال   10-4-2-5
 وينبغــي ،8مــن إجــراء اختبــارات اموعــة ) 2- 10للــشكل ) أ(2املربــع " (؟)م ن أ(تفّجــرات العــصفية  املصــنعهــالم، املــستخدمة يف 

  : وفيما يلي أنواع االختبارات الثالثة. ألي مادة مرشحة أن جتتاز االختبارات الثالثة املؤلفة هلذه اموعة
 اختبار لتحديد الثبات احلراري للمادة؛  ):أ(8النوع 

  ار صدم لتحديد حساسية املادة لتأثري صدمة شديدة؛اختب  ):ب(8النوع 
  . اختبار لتحديد تأثري التسخني يف حّيز مغلق  ):ج(8النوع 

 جمموعـة االختبـارات إىل هـذا الفـرع كإحـدى الطـرق الـيت ـدف إىل حتديـد مـدى مالءمـة املـادة للنقـل مـن) د(8 وقد أضيف النـوع
  .يف صهاريج

  تطبيق طرق االختبار  10-4-3

ــــة   10-4-3-1 ــــاء يف الالئحــــة النموذجيــــة تفــــسريات ملــــصطلحات معين ــــذييل ب تــــرد يف مــــسرد املــــصطلحات الــــوارد يف الت
مثـــل االنفجـــار الـــشامل، واملـــادة احلراقـــة، واحلمولـــة بأكملهـــا، (مـــستخدمة يف إدراج املـــواد والـــسلع يف الـــشعب وجمموعـــات التوافـــق 

  ).توياتوإمجايل احملتويات، واالنفجار، وانفجار إمجايل احمل
.        5-1 لتحديـــد مـــا إذا كـــان مـــن املمكـــن إدراج املـــادة يف الـــشعبة 5ينبغـــي اســـتخدام جمموعـــة االختبـــارات   10-4-3-2

  .وال جيوز أن تدرج يف هذه الشعبة إال املواد اليت جتتاز أنواع االختبارات الثالثة مجيعها
د والــسلع املتفجــرة وهــي باحلالــة والــصورة املقدمــة ــا  علــى عبــوات املــوا6ينبغــي تطبيــق جمموعــة االختبــارات   10-4-3-3
 اهلندسـي للمنتجـات واقعيـاً فيمـا يتعلـق بطريقـة التعبئـة وظـروف النقـل، وأن يكـون موضـوعاً حبيـث الرتتيـبوينبغي أن يكـون . للنقل

.  االختبارات على السلع غري املعبأةوإذا كان من املتوّقع نقل السلع املتفجرة دون تعبئة فينبغي إجراء. ينتج أسوأ نتائج لالختبارات
  :وينبغي كذلك إخضاع كل أنواع األغلفة اليت حتتوي على مواد أو سلع لالختبارات ما مل يتحقق أي مما يلي

نَتج، مبا يف ذلك أي عبوة له، دون أي لبس يف إحدى   )أ(
ُ
متكن السلطة املختصة من إدراج امل

  اختبارات أخرى أو إىل معلومات متاحة؛الشعب استناداً إىل النتائج املتحققة يف 
  .1-1إدراج املنتج، مبا يف ذلك أية عبوة، يف الشعبة   )ب(

غري أنه ال يلزم بالـضرورة دائمـاً .  دال بالرتتيب األجبدي6و) ج(6و) ب(6و) أ(6جتري أنواع االختبارات   10-4-3-4
إذا مــا نُقلــت الــسلع املتفجــرة دون تعبئــة أو ) أ(6وع االختبــار أن جتــرى هــذه األنــواع الثالثــة مجيعهــا إذ ميكــن التنــازل عــن إجــراء نــ

إذا مـا حتقـق أي ممـا يلـي يف كـل نـوع ) ب(6وميكـن التنـازل عـن نـوع االختبـار . عندما تكون العبوة حمتوية على سـلعة واحـدة فقـط
  ).أ(6من أنواع االختبار 
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  و االشتعال؛أ/مل يتأثر اجلزء اخلارجي من العبوة بسبب التفجري الداخلي و  )أ(
مل تنفجر حمتويات العبوة أو كان انفجارها ضعيفاً على حنو يستبعد معه انتشار التأثري التفجريي   )ب(

  ).ب(6من عبوة إىل أخرى يف نوع االختبار 
 ويف. ، انفجار شـبه فـوري لكـل حمتويـات الرصـة)ب(6إذا ما حدث، يف اختبار من النوع ) ج(6وميكن التنازل عن نوع االختبار 

  .1-1مثل هذه احلالة، يدرج املنتج يف الشعبة 
 قــاف مناســباً وال يُــستخَدم إالّ يف حالــة انطبــاق احلكـــم 4-1 لتحديــد مــا إذا كــان التــصنيف يُــستخَدمهــو اختبــار ) د(6والنــوع 
  . من الالئحة النموذجية3-3 من الفصل 347اخلاص 

ـــاراتوتـــشري نتـــائج جمموعـــة   خـــالف 4-1 قـــاف مناســـباً، وإالّ يكـــون التـــصنيف يف 4-1ن إىل مـــا إذا كـــا) د(6و) ج(6 االختب
  .اموعة قاف

، فيمكن التنازل 1من اموعة ) أ(يف نوع االختبار ) عدم انتشار االنفجار(إذا أعطت املادة نتيجة سالبة   10-4-3-5
يف اختبــار مــن ) اق بطــيءعــدم حــدوث احــرتاق أو حــدوث احــرت (وإذا أعطــت املــادة نتيجــة ســالبة . مــع مفجــر) أ(6عــن االختبــار 

  .مع مشعل) أ(6 التنازل عن إجراء االختبار فيمكن، 2من اموعة ) ج(النوع 
للتحقـــق مــن أن املـــادة هـــي مــادة عدميـــة احلـــساسية ) و(7إىل ) أ(7 أنـــواع االختبــارات مـــن اســـتخدامينبغــي   10-4-3-6

 للتحقـــق مـــن أنـــه ميكـــن إدراج الـــسلع احملتويـــة يف )ل(7و) ك(7و) ي(7و) ح(7و) ز(7للغايـــة، مث تـــستخدم أنـــواع االختبـــارات 
  .6-1معظمها على مواد عدمية احلساسية للغاية يف الشعبة 

لتحديد ما إذا كانت الشحنة ) ل(7و) ك(7و) ي(7و) ح(7و) ز(7ينبغي إجراء االختبارات من األنواع   10-4-3-7
أن تـدرج ساسية للغاية ومكونـات معـززة عدميـة احلـساسية ميكـن  الرئيسية لسلعة حتتوي على مواد عدمية احلاملتفجرة) أو الشحنات(

وتطبـق هـذه االختبـارات علـى الـسلع وهـي يف احلالـة والـشكل الـيت قـدمت مـا للنقـل، ولكـن . 6-1يف الشعبة على حنو مناسب 
. صـحة نتـائج االختبـاراتميكن حذف املكونات غـري املتفجـرة، أو حماكاـا، إذا اقتنعـت الـسلطة املختـصة بـأن هـذا لـن يـؤثر علـى 

  :نقاط الشرحبعض  اإلجراء الذي يبني تفاصيل اشرتاطات االختبار، وترد أدناه 5-10ويرد يف الشكل 
ميكــن أن حتتــوي الــسلع املركبــة علــى مــواد متعــددة، وينبغــي إمتــام هــذا اإلجــراء جلميــع املــواد داخــل   )أ(

  ؛السلعة اليت يتعني تصنيفها
هـل املـادة يف شـحنة متفجـرة رئيـسية ملكـون "لعة لإلجابـة علـى الـسؤال ويستخدم حبث تصميم الس  )ب(

ومواد الشحنة املتفجرة الرئيسية هـي املـواد احململـة ). 5-10 من الشكل 2املربع " (داخل السلعة؟
وعلـى . يف املكون داخل السلعة، وهي ليست مكونات متفجرة إضافية ُمطِلقـة أو معـززة أو معزولـة

اختبــــارات املــــواد املتفجــــرة عدميــــة إلجــــراء "ختـــضع مــــوالت املتفجــــرة الرئيــــسية أن مجيـــع املــــواد يف احل
 يف الــشكل 3املربــع " (وأن تــستويف مبعــايري قبوهلــا) و(7إىل ) أ(7احلــساسية للغايــة مــن األنــواع مــن 

فــإذا حــصل أي مــن مــواد الــشحنة املتفجــرة الرئيــسية علــى نتيجــة موجبــة ". وأن تــستوفيها) 10-5
تكون املادة مادة عدميـة احلـساسية  ، ال)و(7إىل ) أ(7 االختبارات من األنواع من يف أي من(+) 

وال تكـــون ". ال "3-10 مـــن الـــشكل 24للغايـــة، وتكـــون اإلجابـــة علـــى الـــسؤال الـــوارد يف املربـــع 
  ؛6-1السلعة مرشحة لإلدراج يف الشعبة 

يــسبب عنــد   عــزول للــسلعة، الهــل املــادة يف مكــون متفجــر إضــايف م"وتتطلــب اإلجابــة علــى الــسؤال   )ج(
معرفـة ) 5- 10 يف الـشكل 4  املربـع" (إطالقه أو إشعاله أي تفاعل مع الشحنات املتفجـرة الرئيـسية؟
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تــصميم الـــسلعة باإلضـــافة إىل اآلثـــار التفجرييــة الـــيت حتـــدث عنـــدما تطلَــق هـــذه املكونـــات أو تـــشَعل، 
 املكونـــات عـــادة صـــمامات وتكـــون هـــذه. ســواء كـــان ذلـــك يف أســـلوب تـــصميمها أو بـــصورة عرضــية

فـإذا كانـت اإلجابـة علـى . متفجرة أو أجهزة آلية وقّادة صـغرية حتـدث وظـائف حركـة أو قطـع أو فـتح
ــــارات مــــن األنــــواع مــــن   ، فــــال"نعــــم"هــــذا الــــسؤال  مطلوبــــة للمــــواد يف ) و(7إىل ) أ(7تكــــون االختب

  ؛6- 1 الشعبة املكونات املتفجرة اإلضافية املعزولة، وتظل السلعة مرشحة لإلدراج يف
هل املادة يف مكون معزز يتجاوز بعـداً مقطعيـاً "ويستخدم حبث تصميم السلعة لإلجابة على السؤال   )د(

 يف الـشكل 6املربـع " ( يف املائة من احلجم عند مقارنته بشحنته املتفجرة الرئيسية؟5 مم أو 50يبلغ 
رب، مبــا فيهــا تلــك املوجــودة يف مكونــات وعلــى مجيــع املــواد يف هــذه املكونــات املعــززة األكــ). 5- 10

اختبــارات املــواد املتفجــرة إلجــراء "ختــضع   متفجــرة ذات صــمامات محايــة مزدوجــة يف الــسلعة جيــب أن
 يف 7املربــــع " (وأن تــــستويف معــــايري قبوهلــــا(  ه(7 و’2’)ج(7عدميــــة احلــــساسية للغايــــة مــــن النــــوعني 

يف أي (+) زة األكـرب علـى نتيجـة موجبــة فـإذا حـصل أي مـن هـذه املكونـات املعـز ). 5- 10الـشكل 
الـــشكل   مـــن24، تكـــون اإلجابـــة علـــى الـــسؤال الـــوارد يف املربـــع ( ه(7 و’2’)ج(7مـــن االختبـــارين 

  ؛6- 1الشعبة   وال تكون السلعة مرشحة لإلدراج يف". ال "3- 10
أو يف مكـون هل املادة يف مكـون لـصمام ذي وسـيليت تـأمني فعـالتني "وتكون اإلجابة على السؤال   )ه(

فــــإذا كانــــت . تــــصميم الــــسلعة وتطويرهــــافهــــم اســــتناداً إىل ) 5-10 يف الــــشكل 8املربــــع " (معــــزز
ـــة مناســـبة، وتكـــون اإلجابـــة علـــى "ال"اإلجابـــة  ، فـــال يعتـــرب أن الـــسلعة تتـــسم خبـــصائص أمـــان ذاتي

 تكــــون الــــسلعة مرشــــحة لـــــإلدراج يف ، وال"ال "3-10 يف الـــــشكل 24الــــسؤال الــــوارد يف املربــــع 
  .6-1الشعبة 

معرفة آثار التصميم واآلثار التفجريية عن طريق اختبـارات النمـاذج واالختبـارات التوصل إىل  ميكن :مالحظة  
  .اإلرشادية إخل

للتحقـق مـن أن مـستحلب أو معلـق أو هـالم نـرتات ) ج(8إىل ) أ(8ينبغي استخدام أنواع االختبارات من   10-4-3-8
أمــا املــواد الــيت . 1-5ميكــن إدراجهــا يف الــشعبة ) متفجــرات نــرتات األمونيــوم(ملتفّجــرات العــصفية األمونيــوم املــستخدمة يف صــنع ا

  .4-10 وفقاً للشكل 1 فيمكن اعتبارها مرشحة لكي تصّنف يف الرتبة االختباراتتفشل يف أي من هذه 
ستعاضـــة عـــن هـــذه وإذا كانـــت الـــسلع حتتـــوي علـــى مكونـــات للـــتحكم وغاليـــة الـــثمن وخاملـــة، فـــيمكن اال  10-4-3-9

  . كتلة وحجماً متاثلهااملكونات مبكونات خاملة 

  أمثلة لتقارير االختبارات  10-5

 أمثلــــــة لتقــــــارير االختبــــــارات، مــــــع توضــــــيح الســــــتخدام الرســــــومات 9-10 إىل 6-10تـــــرد يف األشــــــكال   10-5-1
  ).2956رقم األمم املتحدة ( املسك  على زيلني1إجراءات القبول واإلدراج يف الرتبة التخطيطية ملسار اخلطوات يف تطبيق 

  . مثال منوذجي لتقرير عن اختبارات السلع10- 10ويرد يف الشكل   2- 5- 10
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  1النتائج المتحققة من تطبيق إجراءات القبول في الرتبة   :6-10الشكل 

 )زيلني املسك( زيلني -  م-  ثالثي نيرتو-6،4،2- ثالثي بوتيل-5 : اسم المادة -1

      بيانات عامة  -2
  زيلني - م - نيرتو - ثالثي - 6،4،2- يف املائة ثالثي بوتيل99  :  الرتكيب  2-1
   C12 H15 N3 O6  :  الصيغة اجلزيئية  2-2
 مسحوق بلوري ناعم  :  الشكل الفيزيائي  2-3
 أصفر باهت  :  اللون  2-4
 3م/ كغم840  :  الكثافة الظاهرية  2-5
   مم1.7<   :  حجم اجلسيمات  2-6

  هل ُصنعت املادة لغرض إحداث تأثري تفجريي عملي أو تأثري األلعاب النارية؟  :  2المربع   -3
  ال  :  اإلجابة  3-1
  3انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  3-2

  1جمموعة االختبارات   :  3المربع   -4
  ))أ(1االختبار (اختبار الفجوة لألمم املتحدة   :  انتشار االنفجار  4-1
  ة حرارة الغرفةدرج  :  ظروف العينة  4-2
   سم40طول التشظي   :  املشاهدات  4-3
  ، انتشار االنفجار"+"  :  النتيجة  4-4
  ))ب(1االختبار (اختبار كوينن   :  تأثري التسخني يف حيز مغلق  4-5
   غم22.6الكتلة   :  ظروف العينة  4-6
   مم5.0القطر احملدد   :  املشاهدات  4-7

      ثانيـــــة، مـــــدة التفاعـــــل 52فاعـــــل الـــــزمن حـــــىت حـــــدوث الت" (واو"نـــــوع التـــــشظي 
  ) ثانية27

  ، تبني النتيجة بعض التأثريات املتفجرة عند التسخني يف حيز مغلق"+"  :  النتيجة  4-8
  )’1’)ج(1االختبار (الضغط /اختبار الزمن  :  تأثري االشتعال يف حيز مغلق  4-9
  درجة حرارة الغرفة  :  ظروف العينة  4-10
  وث اشتعالعدم حد  :  املشاهدات  4-11
  ، عدم حدوث تأثري عند االشتعال يف حيز مغلق"-"  :  النتيجة  4-12
  4انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  4-13

  هل هي مادة متفجرة؟  :  4المربع   -5
  نعم  :  1اإلجابة من جمموعة االختبارات   5-1
  5انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  5-2
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  2االختبارات جمموعة   :  5المربع   -6
  ))أ(2االختبار (اختبار الفجوة لألمم املتحدة   :  احلساسية للصدم  6-1
  درجة حرارة الغرفة  :  ظروف العينة  6-2
  عدم حدوث انتشار  :  املشاهدات  6-3
  ، غري حساسة للصدم"-"  :  النتيجة  6-4
  ))ب(2االختبار (اختبار كوينن   :  تأثري التسخني يف حيز مغلق  6-5
   غم22.6الكتلة   :   العينةظروف  6-6
   مم5.0القطر احملدد   :  املشاهدات  6-7

     ثانيـــــة، مـــــدة التفاعـــــل 52الـــــزمن حـــــىت حـــــدوث التفاعـــــل " (واو"نـــــوع التـــــشظي 
  ) ثانية27

  ، تأثري عنيف عند التسخني يف حيز مغلق"+"  :  النتيجة  6-8
  ’1’)ج(2ار االختب(الضغط /اختبار الزمن  :  تأثري االشتعال يف حيز مغلق  6-9
  درجة حرارة الغرفة  :  ظروف العينة  6-10
  عدم حدوث اشتعال  :  املشاهدات  6-11
  ، عدم حدوث تأثري عند االشتعال يف حيز مغلق "-"  :  النتيجة  6-12
  6انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  6-13

  ؟1هل املادة أقل حساسية من أن تُقبل يف الرتبة   :  6المربع   -7
  ال  :  2إلجابة من جمموعة االختبارات ا  7-1
  )8املربع  (1يُنظر يف إدراج املادة يف الرتبة   :  االستنتاج  7-2
  9انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  7-3

  3جمموعة االختبارات   :  9المربع   -8
  ))ج(3 االختبار(  ساعة48 مئوية ملدة 75ºاختبار التعريض لدرجة حرارة   :  الثبات احلراري  8-1
   مئوية75º غم من املادة عند درجة 100  :  ظروف العينة   8-2
  عدم حدوث اشتعال أو انفجار أو تسخني ذايت أو حتلل ظاهر  :  املشاهدات  8-3
  ، ثابتة حرارياً "-"  :  النتيجة  8-4
 (BAM)اختبـــار املطرقـــة الـــساقطة للمكتـــب االحتـــادي لبحـــوث واختبـــارات املـــواد   :  احلساسية للصدم  8-5

  )’2’)أ(3االختبار (
  كما وردت  :  ظروف العينة   8-6
   جول25طاقة الصدم احملددة   :  املشاهدات  8-7
  ، ليست أخطر من أن تُنقل بالشكل الذي اختربت به"-"  :  النتيجة  8-8
ـــــار االحتكـــــاك للمكتـــــب االحتـــــادي لبحـــــوث واختبـــــارات املـــــواد   :  احلساسية لالحتكاك  8-9 االختبـــــار (اختب

  )’1’)ب(3
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  كما وردت  :  ظروف العينة   8-10
   نيوتون360احلمل احملدد أكرب من   :  املشاهدات  8-11
  ، ليست أخطر من أن تُنقل بالصورة اليت اخُتربت ا"-"  :  النتيجة  8-12
سهولة االنتقال من االحرتاق             8-13

  إىل االنفجار
  ))د(3االختبار (اختبار االحرتاق الصغري النطاق   :

  درجة حرارة الغرفة  :  ظروف العينة   8-14
  تشتعل وحترتق ببطء  :  املشاهدات  8-15
  ، ليست أخطر من أن تنقل بالشكل الذي اختربت به"-"  :  النتيجة  8-16
  10انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  8-17

  هل املادة ثابتة حرارياً؟  :  10المربع   -9
  نعم  :  )ج(3اإلجابة من االختبار   9-1
  11انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  9-2

  هل املادة أخطر من أن تُنقل بالشكل الذي اختربت به؟  :  11المربع   -10
  ال  :  3اإلجابة من جمموعة االختبارات   10-1
  18انتقل إىل املربع   :  أُترك هذا املربع  10-2

  1تُقبل املادة مؤقتاً يف الرتبة   :  االستنتاج  -11
  1طبق إجراءات اإلدراج يف الرتبة   :  أُترك هذا املربع  11-1
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  نعم

 1 يف الرتبة تُقبل مؤقتًا◌ً 
  )3- 10انتقل إىل الشكل (

  ترفض
  حيظر نقل السلعة أو السلعة املعبأة أو 

  ربت ااملادة املعبأة بالصورة اليت اخت
  ترفض

  املادة أقل ثباتاً من أن تُنقل
  1ال تُقبل يف الرتبة 

  هل السلعة
  أو السلعة املعبأة أو املادة

  املعبأة أخطر من أن
  تنقل؟

  هل املادة
  أقل حساسية من أن

  ؟1تُقبل يف الرتبة 
  توضع املادة يف كبسولة

  و تعبأ/أو

  4جمموعة االختبارات 

  هل املادة
  قل بالشكلأخطر من أن تُن

  الذي اختربت به؟

  2جمموعة االختبارات 

  هل
  هي مادة متفجرة؟

  1 جمموعة االختبارات

  3جمموعة االختبارات 

  هل
  ؟املادة ثابتة حراريًا◌ً 

  هل صنعت
  املادة بغرض إحداث تأثري
  تفجريي عملي أم تأثري

  ؟ألعاب نارية

  1 ينظر يف إدراجها يف الرتبة

  مادة جديدة  سلعة جديدة

8  

1  14  

2  
  نعم

9  

10  

  ال  3

  نعم

  نعم

11  

4  

  ال

5  

6  

  13  نعم

15  

  ال

16  

  ال

18  17  12  7  

  نعم

14 

 4جمموعة االختبارات 

 ال

 ال

 1إجراءات قبول زيلين المسك مؤقتًا في الرتبة :  7- 10الشكل 
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  1 الرتبةالنتائج المتحققة من تطبيق إجراءات اإلدراج في :  8- 10الشكل 

  ؟5-1هل املادة مرشحة للشعبة   :  19المربع   -1
  ال  :  اإلجابة  1-1
  )23املربع (تعبأ املادة   :  النتيجة  1-2
  25انتقل إىل املربع   :  اترك هذا املربع  1-3

  6جمموعة االختبارات   :  25المربع   -2
  مع مفجر) أ(6االختبار   :  تأثري بدء اإلشعال يف العبوة  2-1
   كغم50درجة حرارة الغرفة، برميل من اخلشب احلبييب زنته   :  ظروف العينة  2-2
  جمرد حتلل موضعي حول املفجر  :  املشاهدات  2-3
  مل حيدث تفاعل ملحوظ  :  تيجةالن  2-4
  مع ُمشعل) أ(6االختبار   :  تأثري االشتعال يف العبوة  2-5
   كغم50درجة حرارة الغرفة، برميل من اخلشب احلبييب زنته   :  ظروف العينة  2-6
  جمرد حتلل موضعي حول املشعل  :  املشاهدات  2-7
  مل حيدث تفاعل ملحوظ  :  النتيجة  2-8
بالنظر إىل عدم حدوث أثر خارج ) ب(6ال يلزم إجراء اختبار من النوع   :  العبواتأثر االنتشار بني   2-9

  )أ(6العبوة يف االختبار 
  )ج(6االختبار   :  تأثري اإلحاطة بالنريان  2-10
 كغم، مركبة على إطـار 50ثالثة براميل من اخلشب احلبييب زنة كل منها   :  ظروف العينة  2-11

  فوالذي فوق نار موقد خشيب
  مل حيدث سوى احرتاق بطيء بدخان أسود  :  املشاهدات  2-12
  مل تظهر آثار تعرقل مكافحة النريان  :  النتيجة  2-13
  26انتقل إىل املربع   :  اترك هذا املربع  2-14

  هل النتيجة انفجار شامل؟  :  26المربع   -3
  ال  :  6اإلجابة من جمموعة االختبارات   3-1
  28 املربع انتقل إىل  :  اترك هذا املربع  3-2

  هل اخلطر الرئيسي هو اخلطر الناجم عن انتثارات خطرة؟  :  28المربع   -4
  ال  :  6اإلجابة من جمموعة االختبارات   4-1
  30انتقل إىل املربع   :  اترك هذا املربع  4-2
أو احـرتاق عنيـف ولكـن مـع عـدم /هل اخلطر الرئيسي هو حرارة منبعثـة و  :  30المربع   -5

  ر أو انتثارات خطرة؟وجود خطر عصف خط
  ال  :  6اإلجابة من جمموعة االختبارات   5-1
  32انتقل إىل املربع   :  اترك هذا املربع  5-2
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ـــــــة حـــــــدوث اشـــــــتعال أو             :  32المربع   -6 ـــــــك خطـــــــر ضـــــــئيل يف حال ـــــــاك مـــــــع ذل هـــــــل هن
  بدء اشتعال؟

  ال  :  6اإلجابة من جمموعة االختبارات   6-1
  35قل إىل املربع انت  :  اترك هذا املربع  6-2
هل صنعت املادة أو السلعة بغرض إحداث تأثري تفجريي عملي أو تأثري   :  35المربع   -7

  األلعاب النارية
  ال  :  اإلجابة  7-1
  38انتقل إىل املربع   :  اترك هذا املربع  7-2

  1ال تدرج يف الرتبة   :  االستنتاج  -8
  شعبة أخرى/يف رتبةانظر يف إمكانية اإلدراج   :  اترك هذا املربع  8-1
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  1سلعة أو مادة أو مقبولة مؤقتًا يف الرتبة 

  )2- 10من الشكل (

  مرشحةهل السلعة 
  هل املادة مرشحة  ؟6-1للشعبة 

  ؟5- 1للشعبة 
   يف املادةتوضع 

  عبوة
  6اختبارات اموعة 

  7 اموعةاختبارات 
  5اختبارات اموعة 

  هل النتيجة
  انفجار شامل؟

  هل هي سلعة متفجرة
  غري حساسة مطلقاً؟

  هل هي متفجر ضعيف
  احلساسية جداً مع خطر

  انفجار شامل؟

  هل احلظر الرئيسي
  انطالق مقذوفات

  خطرة؟

  حلظر الرئيسي إشعاعهل ا
أو احرتاق عنيف /حراري و

لكن بدون احتمال عصف أو 
  انتثار خطر؟

  هل ميكن أن يعوق هذا
  اخلطر مكافحة النار يف 

  اجلوار املباشر؟

هل هناك تأثريات خطرة 
  ؟العبوةخارج 

  هل صنعت املادة أو السلعة
إلحداث تأثري تفجريي عملي 

  أو تأثري ألعاب نارية

  تج سلعة هل املن
  مستبعدة حبكم طبيعتها؟

من ) ب(1-1-1-2انظر (
  )الالئحة النموذجية

  الشعبة  1ليست رتبة 
1-6  

   4-1الشعبة  5- 1 الشعبة
  جمموعة التوافق قاف

 جمموعة 4-1الشعبة 
  توافق خالف قاف

  الشعبة
1-3 

  الشعبة
1 -2 

  الشعبة
1 -1 
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 1خطوات استبعاد زيلين المسك من الرتبة :  9- 10الشكل 
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 مثال لنموذج تقرير اختبارات السلع:   10-10الشكل 

  مرجع البيانات  تاريخ التقرير  طريقة االختبار

  تاريخ اإلنتاج  رقم الدفعة  اسم املنتج

  )ترفق رسومات(الرتكيب واحملتويات 

  )إن وجدت(التعبئة 

  )وجدتإن (املعاجلة األولية أو التهيئة 

  )مبا يف ذلك أية تفاوتات أو خروج عن اإلجراءات املوصوفة يف الدليل(شكل ترتيبات االختبار 

  ظروف االختبار

 ٪  : الرطوبة النسبية   مئويةº  :درجة حرارة الغرفة

  املشاهدات

  نتيجة االختبار

  االستنتاج
".  
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  17الفرع 

  : مبا يلي17ُيستعاض عن الفرع احلايل   

  17الفرع "

  7الختبارات مجموعة ا

  مقدمة  17-1

الـشكل         يف 40املربـع " (هل هي سلعة متفجرة عدمية احلساسية للغايـة؟"تكون اإلجابة على السؤال   
 مبوجــب كــل نــوع مــن أنــواع 6-1، وجيــب تقيــيم كــل مــادة مرشــحة لــإلدراج يف الــشعبة 7بــإجراء جمموعــة االختبــارات ) 10-3

لتحديـد )) و(7 إىل) أ(7(وتستخدم األنواع الستة األوىل مـن االختبـارات مـن . ا اموعةاالختبارات األحد عشر اليت تتكون منه
) ي(7و) ح(7و) ز(7(مـــا إذا كانـــت املـــادة مـــادة عدميـــة احلـــساسية للغايـــة، يف حـــني تـــستخدم أنـــواع االختبـــار اخلمـــسة األخـــرى 

 حتتـوي يف معظمهـا علـى مـادة عدميـة احلـساسية  سلعة6-1لتحديد ما إذا كان من املمكن أن تدرج يف الشعبة )) ل(7و) ك(7و
  :وفيما يلي أنواع االختبارات األحد عشر. للغاية

  اختبار صدم لتحديد حساسية املادة ملؤثر ميكانيكي شديد؛  ):أ(7النوع 
  اختبار صدم مبعزز حمدد ويف حيز مغلق لتحديد احلساسية للصدم؛  ):ب(7النوع 
  ية املادة املتفجرة للتلف بتأثري الصدم؛اختبار لتحديد حساس  ):ج(7النوع 
اختبار لتحديد درجة تفاعل املادة املتفجرة لتأثري صدم أو اخرتاق ناجتني عن مصدر طاقة   ):د(7النوع 

  معني؛
اختبـار لتحديــد تفاعــل املـادة املتفجــرة لتــأثري هلـب خــارجي عنــدما تكـون املــادة موجــودة يف   ):ه(7النوع 

  حيز مغلق؛
تبار لتحديد تفاعل املادة املتفجرة يف وسط تُزاد فيه درجة احلرارة تدرجيياً حىت تـصل إىل اخ  ):و(7النوع 

365ºمئوية؛   
  اختبار لتحديد تفاعل سلعة للهب خارجي عندما تكون السلعة يف احلالة املقدمة ا للنقل؛  ):ز(7النوع 
رة تـــدرجيياً حـــىت تــــصـل إىل اختبـــار لتحديـــد تفاعـــل ســــلعة يف وســـط تُـــزاد فيـــه درجــــة احلـــرا  ):ح(7النوع 

365ºمئوية؛   
  اختبار لتحديد تفاعل سلعة لتأثري صدم أو اخرتاق ناجتني عن مصدر طاقة معني؛  ):ي(7النوع 
اختبــار لتحديــد مــا إذا كـــان انفجــار ســلعة ســيؤدي إىل انفجـــار ســلعة مماثلــة هلــا موجـــودة   ):ك(7النوع 

  .جبوارها
  . إىل مكونات ضعيفةة السلعة لصدمة موجهاختبار لتحديد مدى حساسية  ): ل(7النوع 

  .7يف أي اختبار من اختبارات اموعة (+) ، إذا كانت النتيجة موجبة "ال "40وتكون اإلجابة على السؤال الوارد يف املربع 
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  طرق االختبار  17-2

  . قائمة بطرق االختبار املستخدمة حاليًاً◌◌ً 1-17يتضمن اجلدول   

  7لمجموعة االختبارات طرق االختبار   :1-17الجدول 

  رمز االختبار  اسم االختبار  الفـرع

  اختبارات جترى على املواد   
17-4-1  
17-5-1  
17-6-1  
17-6-2  
17-7-1  
17-7-2  
17-8-1  
17-9-1  

  )أ(اختبار الكبسولة للمواد عدمية احلساسية للغاية
  )أ (اختبار الفجوة للمواد عدمية احلساسية للغاية

  "سوزان"اختبار الصدم 
  )أ(ختبار اهلشاشةا

  )أ (اختبار صدم الرصاصة للمواد عدمية احلساسية للغاية
  )أ (اختبار اهلشاشة للمواد عدمية احلساسية للغاية

  )أ (اختبار احلريق اخلارجي للمواد عدمية احلساسية للغاية
  )أ (اختبار التسخني البطيء للمواد عدمية احلساسية للغاية

  )أ(7
  )ب(7
  ’1’)ج(7
  ’2’)ج(7
  ’1’)د(7
  ’2’)د(7
  ) ه(7
  )و(7

  اختبارات جترى على السلع    
17-10-1  
17-11-1  
17-12-1  
17-13-2  
17-14-1  

  )أ(6-1اختبار احلريق اخلارجي إلحدى سلع الشعبة 
  )أ(6-1اختبار التسخني البطيء إلحدى سلع الشعبة 
  )أ(6-1اختبار صدم الرصاصة إلحدى سلع الشعبة 

  )أ(6-1بة اختبار الرصة إلحدى سلع الشع

  6-1اختبار تأثري الشظايا إلحدى سلع الشعبة 

  ) ز(7
  )ح(7
  )ي(7
  )ك(7
  )ل(7

  .اختبار موصى به  )أ(  

  ظروف االختبار  17-3

 مـن األنـواع 7جيب أن تكون مجيع املكونات املتفجـرة موجـودة دائمـاً يف الـسلع يف أثنـاء اختبـارات اموعـة   17-3-1
 املكونات املتفجرة األصغر اليت حتتوي علـى مـواد ال ختـضع لالختبـارات مـن األنـواع مـن وجيب أن تستهدف). ل(7إىل ) ز(7من 
عنــــدما يبــــني التقيــــيم أــــا ستــــسبب أشــــد رد فعــــل للــــسلعة موضــــع ) ل(7و) ي(7اســــتهدافاً خاصــــاً باالختبــــارين ) و(7إىل ) أ(7

  .شارها عَرضاً عند احلد املهملانت  أو6-1االختبار لضمان بقاء احتماالت اشتعال السلعة املدرجة يف الشعبة 
 وفقـاً 6-1يتعني اختبار املادة املراد اسـتخدامها بوصـفها الـشحنة املتفجـرة الرئيـسية يف إحـدى سـلع الـشعبة   17-3-2

-1يف سلعة مدرجة يف الـشعبة ) من حيث األبعاد(أما املادة املعتزم استخدامها كمكون معزز أكرب . 7 و3موعيت االختبارات 
يثمـــا مت اســـتيفاء احلـــد األقـــصى للحجـــم املتـــصل بالـــشحنة املتفجـــرة الرئيـــسية الـــيت تعززهـــا، ينبغـــي اختبارهـــا وفقـــاً موعـــات ، فح6

أي التكـوين ( علـى املـادة بـشكلها 7ويتعـني إجـراء جمموعـة االختبـارات . )ه(7 و’2’)ج(7 واالختبارات مـن النـوعني 3االختبار 
  .وب استخدامه يف السلعةاملطل) والتحبب والكثافة وغري ذلك
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 إال بعـد أن ختــضع شــحنتها 6-1 علــى ســلعة يُنظـر يف إدراجهــا يف الــشعبة 7ال جتـرى جمموعــة االختبـارات   17-3-3
لتحديــد مــا إذا كانــت تــستويف ) و(7إىل ) أ(7تبــارات املناســبة مــن األنــواع مــن املتفجــرة الرئيــسية ومــواد مكونــة معــززة معينــة لالخ

  . توجيهات بشأن عملية حتديد اختبار املواد6-3-4-10وترد يف الفرع . 6-1 لإلدراج يف الشعبة اشرتاطات املواد
إذا كـــان ميكـــن  لتحديـــد مـــا) ل(7و) ك(7و) ي(7و) ح(7و) ز(7ينبغـــي إجـــراء االختبـــارات مـــن األنـــواع   17-3-4

ززة عدميـة احلـساسية علـى النحـو املناسـب إدراج سلعة حتتوي على شحنات رئيسية من املواد عدميـة احلـساسية للغايـة ومكونـات معـ
وتطبّـــق هـــذه االختبـــارات علـــى الــسلع وهـــي يف احلالـــة والـــشكل الـــيت قــدمت مـــا للنقـــل، ولكـــن ميكـــن حـــذف . 6-1يف الــشعبة 

  .املكونات غري املتفجرة، أو حماكاا، إذا اقتنعت السلطة املختصة بأن هذا لن يؤثر على صحة نتائج االختبارات
مـستويات االسـتجابة املـشار إليهـا داخـل مقتـضيات اختبـار فـرادى ) واصفات اإلجابـات (8د يف التذييل تر   17-3-5

، وينبغــي إبـــالغ الـــسلطة )ل(7و) ك(7و) ي(7و) ح(7و) ز(7 للمـــساعدة يف تقيــيم نتـــائج االختبـــارات 7جمموعــة االختبـــارات 
  .6-1املختصة ا دعماً لإلدراج يف الشعبة 

  7من المجموعة ) أ(ع وصف اختبار النو   17-4

  اختبار الكبسولة لمادة عديمة الحساسية للغاية):  أ(7االختبار   17-4-1

  مقدمة  17-4-1-1
  .الغرض من هذا االختبار هو حتديد حساسية مادة عدمية احلساسية للغاية ملؤثر ميكانيكي شديد  

  اجلهاز واملواد  17-4-1-2
  ).1-4-15انظر الفقرة ) (أ(5ت املستخدمة يف االختبار املعدات الالزمة هلذا االختبار متاثل املعدا  

  طريقة االختبار  17-4-1-3
  ).1-4-15انظر الفقرة ) (أ(5طريقة االختبار متاثل الطريقة املتبعة يف االختبار   

  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-4-1-4
يف أية جتربة أي ة احلساسية للغاية إذا حدث  عدميوال تصنف املادة على أا مادة(+) تعترب النتيجة موجبة   

  :مما يلي
 - ) أي مــــشاهدة ضــــوء مــــن خــــالل الــــصفيحة(متــــزق الــــصفيحة الــــشاهدة أو اخرتاقهــــا بــــشكل آخــــر   )أ(

  وحدوث انبعاجات أو شروخ أو انثناءات يف الصفيحة الشاهدة ال يدل على حساسية الكبسولة؛
   مم أو أكثر بالنسبة إىل طوهلا األصلي؛3.2اص مبقدار انضغاط مركز االسطوانة املصنوعة من الرص  )ب(

  ).-(وإال فإن النتيجة تعترب سالبة 
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  أمثلة للنتائج  17-4-1-5

  المـادة  النتيجة

-  
+  
-  
+  
- 

  ، صب)86/14(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني
  ، صب)51/19/14(مادة رابطة نشطة /ألومنيوم/اكتوجني

  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين /هكسوجني
  ، مضغوط)95/5(مشع فلوروكربون /ثالثي أمينو ثالثي نرتوبنزين

  7من المجموعة ) ب(وصف اختبار النوع   17-5

  اختبار الفجوة لمادة متفجرة عديمة الحساسية للغاية):  ب(7االختبار   17-5-1

  مقدمة  17-5-1-1
 مادة عدمية احلساسية للغايـة ملـستوى صـدم معـني مثـل شـحنة ماحنـة يستخدم هذا االختبار لقياس حساسية  

  .وفجوة حمددتني
  اجلهاز واملواد  17-5-1-2

وعبـــوة حتـــوي شـــحنة ) فجـــوة(وحـــاجز ) ماحنـــة(تتـــألف املعـــدات الالزمـــة هلـــذا االختبـــار مـــن شـــحنة متفجـــرة   
  ).اهلدف(وصفيحة شاهدة من الفوالذ ) القابلة(االختبار 

  :لتاليةوتستخدم املواد ا  
   معياري طبقاً ملواصفات األمم املتحدة أو ما مياثله؛مفجر  )أ(
ــــت مــــضغوطقــــرص   )ب(  مــــم 95، قطــــره )95/5(مشــــع /أو مــــن هكــــسوجني) 50/50( مــــن البنتوالي

  ؛3م/ كغم50 ± 3م/ كغم1600 مم وكثافته 95وارتفاعه 
 مم، 11.1ومسك جدارها  مم 95 غري ملحومة مسحوبة على البارد قطرها اخلارجي فوالذيةأنبوبة   )ج(

  : مم وهلا اخلصائص امليكانيكية التالية280، وطوهلا ٪10 ±بتفاوت قدره 
  )٪20 ±بتفاوت قدره ( ميغاباسكال 420  =  مقاومة الشد  -
  )٪20 ±بتفاوت قدره  (22  =  )نسبة مئوية(االستطالة   -
  )٪20 ±بتفاوت قدره  (125  =  رقم الصالدة مبقياس برينيل  -

وجيب أن تكون الفجوة اهلوائية املوجودة .  يقل قطرها قليًال عن قطر األنبوبة الفوالذيةملادةاعينة من   )د(
  بني العينة وجدار األنبوبة أصغر ما ميكن؛

   مم؛70 مم وطوله 95قضيب مصبوب من ميثاكريالت عديد امليثيل قطره   )ه(
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هلـــــا اخلـــــصائص  مـــــم، و 20×  مـــــم 200×  مـــــم 200صـــــفيحة مـــــن الفـــــوالذ الطـــــري، أبعادهـــــا   )و(
  :امليكانيكية التالية

  )٪20 ±بتفاوت قدره ( ميغاباسكال 580  =  مقاومة الشد  -
  )٪20 ±بتفاوت قدره  (21  =  )نسبة مئوية(االستطالة   -
  )٪20 ±بتفاوت قدره  (160  =  رقم الصالدة مبقياس برينيل  -

   مم؛443 مم وطوهلا 97 من الورق املقوى قطرها الداخلي أنبوبة  )ز(
  . مم ويف وسطها ثقب لتثبيت املفجر25 مم ومسكها 95 خشبية قطرها لةكت  )ح(

  طريقة االختبار  17-5-1-3
ــر والــشحنة املاحنــة والفجــوة والــشحنة القابلــة فــوق الــصفيحة الــشاهدة علــى أن تــشرتك كلهــا يف   17-5-1-3-1 يوضــع املفج

) مباِعـدات( مم بواسطة فواصل 1.6 فجوة هوائية عرضها ويرتك بني الطرف احلر للشحنة القابلة والصفيحة الشاهدة. حمور واحد
ويراعى وجود اتصال جيد بني املفجر والشحنة املاحنة، وبني الشحنة املاحنـة والفجـوة، وبـني الفجـوة . ال تتداخل مع الشحنة القابلة

  .رجة الغرفةويتعني أن تكون درجة حرارة عينة االختبار واملعزز وقت االختبار هي د. والشحنة القابلة
لتسهيل مجع بقايا الصفيحة الشاهدة، ميكن تركيب جهاز االختبار بكامله فـوق وعـاء حيتـوي علـى مـاء مـع   17-5-1-3-2

 سم على األقل بني سطح املاء والسطح السفلي للصفيحة الشاهدة اليت جيب أن تكـون مـستندة 10ترك فجوة من اهلواء عرضها 
  .إىل حافتني فقط

اتباع طرق بديلة جلمع البقايا، غري أنه من املهـم أن يكـون هنـاك فـراغ كـاف حتـت الـصفيحة الـشاهدة ميكن   17-5-1-3-3
  .وجيرى االختبار ثالث مرات ما مل تتحقق نتيجة موجبة قبل ذلك. حبيث ال يعوق انثقاب الصفيحة

  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-5-1-4
واملـادة الـيت تنفجـر يف أي . إن هـذا يبـني أن انفجـاراً قـد حـدث يف العينـةإذا ثُقبت الصفيحة ثقباً واضحاً، فـ  

  (+).اختبار ليست مادة متفجرة عدمية احلساسية للغاية وتكون النتيجة موجبة 

  أمثلة للنتائج  17-5-1-5

  المـادة  النتيجة
+  
+  
+  
+  
+  
-  
+ 

  ، صب)86/14(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني
  ، صب)51/19/14(مادة رابطة نشطة /ألومنيوم/اكتوجني

  ، صب)85/15(مادة رابطة خاملة /هكسوجني
  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين /هكسوجني

  ، مضغوط)95/5(مشع فلوروكربون /ثالثي أمينو ثالثي نرتوبنزين
  ثالثي نرتوطولوين، صب
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  شحنة معززة
  املادة موضع االختبار

  فجوة هوائية

  )باء(
  )دال(
  )واو(

  مفجر
  فجوة من ميثاكريالت عديد امليثيل

  أنبوبة فوالذية
  صفيحة شاهدة

  )ألف(
  )جيم(
  )هاء(
 )زاي(

  اختبار الفجوة لمادة عديمة الحساسية للغاية:  1-1-5-17الشكل 

 

  ألف

  جيم

  دال

  هاء

  باء

  واو

  زاي
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  7من المجموعة ) ج(وصف اختبار النوع   17-6

  "سوزان"م اختبار الصد: ’1’)ج(7االختبار   17-6-1
  مقدمة  17-6-1-1

وجيـرى . لتقدير درجة التفاعل التفجريي حتـت ظـروف صـدم عاليـة الـسرعة" سوزان"يستخدم اختبار الصدم   
  .االختبار بوضع املتفجرات يف مقذوفات معيارية وإطالق املقذوفات على هدف بسرعة حمددة

  اجلهاز واملواد  17-6-1-2
  . مم يتم تصنيعها بالتقنيات العادية102 مم وطوهلا 51رة قطرها تستخدم كتل اسطوانية متفج  17-6-1-2-1
ويبلــــــغ وزن املقــــــذوف       . 1-1-6-17أداة االختبــــــار املبينــــــة يف الــــــشكل " ســــــوزان"يــــــستخدم يف اختبــــــار   17-6-1-2-2

  . مم220 مم وطوله 81.3واملقذوف قطره .  كغم من املتفجرات0.45 كغم، وهو حيتوي على حنو 5.4امع 
ــــه       .  مــــم81.3تطلــــق املقــــذوفات مــــن مــــدفع لــــه ماســــورة ملــــساء طوهلــــا   17-6-1-2-3 ويوضــــع املــــدفع حبيــــث تبعــــد فوهت

وتتحقق سرعة صدم املقذوف .  مم64 م عن اهلدف، وهو لوح أملس السطح ومصنوع من الفوالذ املصّفح مسكه 4.65مبسافة 
  .بتعديل الشحنات الدافعة يف املدفع

 رســم ختطيطــي ملــدى اإلطــالق مــع بيــان مواضــع اهلــدف واملــدفع واألوضــاع 2-1-6-17لــشكل يــرد يف ا  17-6-1-2-4
  . م تقريباً من مستوى األرض1.2ويكون مسار املقذوف على ارتفاع . النسبية للمعدات التشخيصية

سـتجابة وينبغـي أال تقـل ا. جيهز موقع االختبـار مبقـاييس مدرجـة لقيـاس عـصف االنفجـار ومبعـدات تـسجيل  17-6-1-2-5
وتقــاس ســرعات الــصدم وزيــادة الــضغط الناجتــة عــن عــصف الــصدمة .  كيلــو هرتــز20تــرددات نظــام تــسجيل عــصف اهلــواء عــن 

  ).2-1-6-17أجهزة القياس جيم يف الشكل ( م من نقطة الصدم 3.05اهلوائية، كما يقاس عصف اهلواء على مسافة 
  طريقة االختبار  17-6-1-3
ويطلـــق املقـــذوف وتـــسجل . ث/ م333نة الدافعـــة يف املـــدفع لتكـــون ســـرعة املقـــذوف ينبغـــي تعـــديل الـــشح  17-6-1-3-1

تعدل كميـة )  صفر٪-، ٪10(+ ث / م333وإذا مل تتحقق سرعة . سرعة الصدم وعصف اهلواء الناتج عن تفاعله عند الصدم
  .الشحنة الدافعة ويكرر االختبار

ختبــار إىل أن يــتم احلــصول علــى تــسجيالت دقيقــة ث، يتكــرر اال/ م333عنــد حتقــق ســرعة صــدم قــدرها   17-6-1-3-2
ث        / م333ويف كـــل طلقـــة صـــائبة، جيـــب أن تكـــون ســـرعة الـــصدم . للـــضغط والوقـــت مـــن مخـــس طلقـــات منفـــصلة علـــى األقـــل

  ). صفر٪-، 10٪(+ 
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-6-1-4

ويـسجل . واء الـذي حيـدد مـن كـل عـصفة للهـواءيسجل احلد األقـصى لزيـادة الـضغط الناجتـة عـن عـصف اهلـ  
وإذا كــان الــضغط املتوســط النــاتج مــن هــذه الطريقــة . متوســط الــضغوط القــصوى املتحققــة مــن مخــس طلقــات صــائبة علــى األقــل

  كيلوباسكال، فإن املادة ال تكون عندئذ مادة متفجرة ضعيفة احلساسية للغاية وتسجل النتيجـة علـى أـا27يساوي أو يزيد عن 
  (+).موجبـة 
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  أمثلة للنتائج  17-6-1-5

  المـادة  النتيجة

-  
+  
+  
+  
- 

  ، صب)86/14(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني
  ، صب)51/19/14(مادة رابطة نشطة /ألومنيوم/اكتوجني

  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين /هكسوجني
  ، مضغوط)95/5(روكربون مشع فلو /ثالثي أمينو ثالثي نرتوبنزين
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  حلقة من اجللد ملنع التسرب  
  بدن فوالذي

  املادة املتفجرة موضع االختبار
  وعاء مصنوع من األلومنيوم

  )ألف(
  )باء(
  )جيم(
  )دال(

  "سوزان"مقذوف اختبار :  1-1-6-17الشكل 

  باء  دال  جيم  ألف
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  ) سم6.4مسك (الصفيحة اهلدف   
  ار املقذوفمس

  ) من نقطة اهلدف3.05على بعد (أجهزة قياس عصف اهلواء بتحويل طاقة الضغط 
  حاجز ملنع انتشار الدخان

   مؤمتر األمم املتحدة81.3مدفع طول ماسورته 

  )ألف(
  )باء(
  )جيم(
  )دال(
  )هاء(

  )مسقط أفقي" (سوزان"رسم تخطيطي الختبار :  2-1-6-17الشكل 

 

  ألف

  يمج

  دال

  هاء

  باء
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  اختبار الهشاشة:  ’2’)ج(7االختبار   17-6-2

  مقدمة  17-6-2-1
يستخدم اختبار اهلشاشة يف حتديد درجة ميل مـادة مدجمـة عدميـة احلـساسية للغايـة ألن تتلـف بدرجـة خطـرية   

  .حتت تأثري الصدم
  اجلهاز واملواد  17-6-2-2

  :يلزم توفري ما يلي  
  ث؛/ م150 مم بسرعة قدرها 18سالح مصمم إلطالق قطع اختبار اسطوانية قطرها   )أ(
 3.2 مم ودرجة خـشونة سـطحه األمـامي 20مسكه " Z30C 13"لوح من الفوالذ غري القابل للصدأ   )ب(

  ؛NF E 05-016( وAFNOR NF E 05-015معيارا (ميكرون 
   مئوية؛20º عند درجة حرارة 3 سم0.5 ± 108قنبلة ضغط حجمها   )ج(
مــن البــارود األســود الــذي يبلــغ  غــم 0.5كبــسولة إشــعال حتتــوي علــى ســلك تــسخني موضــوع فــوق   )د(

٪  10.5 نــرتات بوتاســيوم و٪74وتركيــب البــارود األســود هــو .  مــم0.75القطــر املتوســط حلبيباتــه 
  ؛٪1وينبغي أن ال تقل نسبة الرطوبة عن . ٪ كربون15.5كربيت و

ا ويعدل طول العينة للحصول على كتلـة وزـ.  مم0.1 ± 18عينة اسطوانية من مادة مدجمة قطرها   )ه(
 مئويـة، حبيـث تظـل ثابتـة عنـد 20ºوتضبط درجة حرارة العينـة عنـد درجـة حـرارة . غم 0.1 ± 9.0

  تلك الدرجة؛
  .صندوق الستعادة الشظايا  )و(

  طريقة االختبار  17-6-2-3
ث بقــــدر / م150تطلـــق العينـــة يف اجتـــاه اللـــوح الفـــوالذي بــــسرعة أوليـــة تكفـــي ألن تكـــون ســـرعة الـــصدم   17-6-2-3-1

وجتـرى . وتطلـق هـذه الـشظايا يف قنبلـة ضـغط.  غـم علـى األقـل8.8ينبغي أن تكون كتلـة الـشظايا امعـة بعـد الـصدم و . اإلمكان
  .ثالث اختبارات

ومـن هـذا املنحـىن يـتم حتديـد . f (t) = (dp/dt)؛ ويرسم املنحىن P = f  (t)يسجل منحىن الضغط مقابل الزمن   17-6-2-3-2
  .ث/ م150القصوى اليت تناظر سرعة صدم قدرها ) d/dt (القصوى، وتقدر قيمة) dp/dt(قيمة 
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-6-2-4

 15ث أكــــــــرب مــــــــن / م150 القــــــــصوى املتوســــــــطة املتحققــــــــة عنــــــــد ســــــــرعة max(dp/dt)إذا كانــــــــت قيمــــــــة   
  (+). النتيجة على أا موجبة مليثانية، فإن املادة املختربة ال تكون مادة عدمية احلساسية للغاية وتسجل/ميغاباسكال



 

28 

  أمثلة للنتائج  17-6-2-5

  المـادة  النتيجة

-  
+  
-  
+  
- 

  ، صب)86/14(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني
  ، صب)51/19/14(مادة رابطة نشطة /ألومنيوم/اكتوجني

  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين /هكسوجني
  ، مضغوط)95/5(مشع فلوروكربون /زينثالثي أمينو نرتوبن

  7من المجموعة ) د(وصف اختبار النوع   17-7

  اختبار صدم الرصاصة للمواد عديمة الحساسية للغاية:   ’1’)د(7االختبار   17-7-1

  مقدمة  17-7-1-1
ن بصدم يستخدم اختبار صدم الرصاصة لتقييم استجابة مادة عدمية احلساسية للغاية لنقل طاقة احلركة املقرت   

  . مم ويتحرك بسرعة حمددة12.7واخرتاق من مصدر معني للطاقة، مثل مقذوف قطره 
  اجلهاز واملواد  17-7-1-2
 سم 20العينات وجيب أن يكون طول .  عاديةتستعمل يف االختبار عينات مواد متفجرة مصنوعة بتقنيات  17-7-1-2-1

 4ومسـك جـدارها ) ٪10 ±بتفـاوت ( مـم 45رهـا الـداخلي  ملحومـة قطوأن يسمح قطرها بوضعها بإحكام يف أنبوبة فوالذية غري
تقــل قــوة عــن  وتغلــق األنابيــب يف طرفيهــا بأغطيــة مــن الفــوالذ أو مــن احلديــد الزهــر ال.  مــم200وطوهلــا ) ٪10 ±بتفــاوت (مــم 

  . نيوتن مرت204األنبوب الداخلي ويصل عزم اللي فيها إىل 
 كغــم، وتطلــق 0.046 وكتلــة املقــذوف 12.7 معياريــة خمرتقــة للــدروع عيــار والرصاصــة عبــارة عــن رصاصــة  17-7-1-2-2

  . مم12.7ثانية من بندقية عيار / م40 ± 840بسرعة انطالق قدرها حوايل 
  طريقة االختبار  17-7-1-3
اء إلجـر ) مادة متفجرة موضوعة يف أنبوبة فوالذية مغلقة(ينبغي أن تصنع على األقل ست وحدات لالختبار   17-7-1-3-1

  .االختبارات
وتثبـت كـل سـلعة . توضع كل وحدة اختبار على قاعدة مناسبة تكون على مسافة مالئمة من فوهـة البندقيـة  17-7-1-3-2

  .وجيب أن يكون اجلهاز قادراً على منع حترك الوحدة بفعل الرصاصة. اختبار يف جهاز حيملها ويكون مثبتاً فوق قاعدا
وجيب إجراء ما ال يقل عن ثالثة اختبارات . ق مقذوف واحد على كل وحدة اختباريتضمن االختبار إطال  17-7-1-3-3

أي أن حيــدث الــصدم مــن خــالل (علــى وحــدة االختبــار الــيت يــتم توجيههــا حبيــث يكــون حمورهــا الطويــل عموديــاً علــى خــط الــسري 
لــيت يــتم توجيههــا حبيــث يكــون حمورهــا وينبغــي كــذلك إجــراء ثالثــة اختبــارات علــى األقــل علــى وحــدة االختبــار ا). جانــب األنبوبــة

  ).أي أن حيدث الصدم من خالل غطاء النهاية(الطويل موازياً خلط السري 
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  .وتفتت الوعاء بالكامل يشري إىل حدوث انفجار أو اشتعال. جتمع بقايا وعاء االختبار  17-7-1-3-4
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-7-1-4

 تشتعل يف أية جتربة ليست من املـواد املتفجـرة ضـعيفة احلـساسية للغايـة وتـسجل النتيجـة املادة اليت تنفجر أو  
  (+).على أا موجبة 

  أمثلة للنتائج  17-7-1-5

  المـادة  النتيجة

-  
+  
-  
+  
- 

  ، صب)86/14(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني
  ، صب)51/19/14(مادة رابطة نشطة /ألومنيوم/اكتوجني

  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين /هكسوجني
  ، مضغوط)95/5(مشع فلوروكربون /ثالثي أمينو نرتوبنزين

  اختبار الهشاشة:  ’2’)د(7االختبار   17-7-2

  مقدمة  17-7-2-1
يــستخدم اختبـــار اهلـــشاشة لتقيـــيم اســـتجابة مـــادة عدميـــة احلــساسية للغايـــة لنقـــل طاقـــة احلركـــة املقـــرتن بـــصدم   

  .اخرتاق من مصدر معني للطاقة يتحرك بسرعة حمددةو 
  اجلهاز واملواد  17-7-2-2

  :يلزم توفري ما يلي  
  ث؛/ م150 مم بسرعة قدرها 18سالح مصمم إلطالق قطع اختبار اسطوانية قطرها   )أ(
 3.2 مـم ودرجـة خـشونة سـطحه األمـامي 20مسكـه " Z30C 13"لوح من الفوالذ غري القابـل للـصدأ   )ب(

  ؛)AFNOR NF E 05-016 وAFNOR NF E 05-015معيارا (ون ميكر 
   مئوية؛20º عند درجة حرارة 3 سم0.5 ± 108قنبلة ضغط حجمها   )ج(
 غــم مــن البــارود األســود الــذي يبلــغ 0.5كبــسولة إشــعال حتتــوي علــى ســلك تــسخني موضــوع فــوق   )د(

٪  10.5ات بوتاســـيوم و نــرت ٪74وتركيـــب البــارود األســود هـــو .  مــم0.75القطــر املتوســط حلبيباتـــه 
  ؛٪1وينبغي أن ال تقل نسبة الرطوبة عن . ٪ كربون15.5كربيت و

ويعـدل طـول العينـة للحـصول علـى كتلـة وزـا .  مم0.1 ± 18عينة اسطوانية من مادة مدجمة قطرها   )ه(
 مئويــة، حبيــث تظــل ثابتــة عنــد 20ºوتــضبط درجــة حــرارة العينــة عنــد درجــة حــرارة . غ 0.1 ± 9.0

  جة؛تلك الدر 
  .صندوق الستعادة الشظايا  )و(
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  طريقة االختبار  17-7-2-3
ث بقــــدر / م150تطلـــق العينــــة يف اجتــــاه اللـــوح الفــــوالذي بــــسرعة أوليـــة تكفــــي ألن تكــــون ســـرعة الــــصدم   17-7-2-3-1

وجتـرى . وتطلـق هـذه الـشظايا يف قنبلـة ضـغط.  غـم علـى األقـل8.8وينبغي أن تكون كتلـة الـشظايا امعـة بعـد الـصدم . اإلمكان
  .ثالث اختبارات

ومن هذا املنحىن يتم حتديـد . f (t) = (dp/dt)؛  ويرسم املنحىن P = f  (t)يسجل منحىن الضغط مقابل الزمن   17-7-2-3-2
  .ث/ م150 القصوى اليت تناظر سرعة صدم قدرها (dp/dt)وتقدر قيمة .  القصوى(dp/dt)قيمة 
  تائجمعايري االختبار وطريقة تقييم الن  17-7-2-4

 15ث أكــــــــرب مــــــــن / م150 القــــــــصوى املتوســــــــطة املتحققــــــــة عنــــــــد ســــــــرعة max(dp/dt)إذا كانــــــــت قيمــــــــة   
  (+).مليثانية، فإن املادة املختربة ال تكون مادة عدمية احلساسية للغاية وتسجل النتيجة على أا موجبة /ميغاباسكال

  أمثلة للنتائج  17-7-2-5

  المـادة  النتيجة

-  
+  
-  
+  
- 

  ، صب)86/14( رابطة خاملة مادة/اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني
  ، صب)51/19/14(مادة رابطة نشطة /ألومنيوم/اكتوجني

  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين /هكسوجني
  ، مضغوط)95/5(مشع فلوروكربون /ثالثي أمينو نرتوبنزين

  7من المجموعة ) ه(وصف اختبار النوع   17-8

  اختبار الحريق الخارجي للمواد عديمة الحساسية للغاية):  ه(7االختبار   17-8-1

  مقدمة  17-8-1-1
يستخدم اختبار احلريق اخلارجي لتحديد رد فعل مـادة متفجـرة ضـعيفة احلـساسية للغايـة عنـد تعرضـها حلريـق   

  .خارجي عندما تكون يف حيز مغلق
  اجلهاز واملواد  17-8-1-2

 سم 20وجيب أن يكون طول العينات . ة مصنوعة بتقنيات عاديةتستعمل يف االختبار عينات مواد متفجر   
 4ومسـك جـدارها ) ٪10 ±بتفـاوت ( مـم 45وأن يسمح قطرها بوضعها بإحكام يف أنبوبة فوالذية غري ملحومـة قطرهـا الـداخلي 

 ال تقــل قــوة عــن وتغلــق األنابيــب يف طرفيهــا بأغطيــة مــن الفــوالذ أو مــن احلديــد الزهــر.  مــم200وطوهلــا ) ٪10 ±بتفــاوت (مــم 
  . نيوتن مرت204األنبوب الداخلي ويصل عزم اللي فيها إىل 
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  طريقة االختبار  17-8-1-3
ـــار   17-8-1-3-1 ـــار هـــي نفـــس الطريقـــة املـــستخدمة لالختب     باســـتثناء ) 3-1-6-16انظـــر الفقـــرة ) (ج(6طريقـــة االختب

  . أدناه2-3-1-8-17ما يرد يف الفقرة 
  : وفقاً لرتتيب من الرتتيبني التالينيجيرى االختبار  17-8-1-3-2

حريــق واحــد تتعــرض لــه مخــس عــشرة عينــة مرصوصــة يف ثــالث كومـــات متجــاورة حبيــث حتتــوي كــل    )أ(
  كومة على عينتني مربوطتني حبزام فوق ثالث عينات؛

  .ثالثة حرائق يشمل كل منها مخس عينات موضوعة أفقياً ومربوطة معاً حبزام  )ب(
ويـسجل مـا إذا كـان قـد حـدثت ُحفـر، وكـذلك حجـم ومكـان شـظايا . تسجيل حالة العينات بعد كل اختباروتلتقط صور ملونة ل

  .األنبوبة اليت تشكل احليز املغلق لتحديد درجة رد الفعل
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-8-1-4

 م ليــست مــادة عدميــة 15 عــن املــادة املتفجــرة الــيت تنفجــر أو تتفاعــل بعنــف مــع تطــاير شــظايا ملــسافة تزيــد  
  (+).احلساسية للغاية وتسجل النتيجة على أا موجبة 

  أمثلة للنتائج  17-8-1-5

  المـادة  النتيجة

-  
-  
+  
-  
+  
+  
- 

  ، صب)86/14(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)85/15(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني
  ، صب)51/19/14(مادة رابطة نشطة /ألومنيوم/اكتوجني

  ، صب)85/15(مادة رابطة خاملة /هكسوجني
  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين /هكسوجني

  ، مضغوط)95/5(مشع فلوروكربون /ثالثي أمينو نرتوبنزين

  7من المجموعة ) و(وصف اختبار النوع   17-9

  لحساسية للغايةاختبار التسخين البطيء للمواد عديمة ا):  و(7االختبار   17-9-1

  مقدمة  17-9-1-1
يـــستخدم هـــذا االختبـــار لتحديـــد رد فعـــل مـــادة عدميـــة احلـــساسية للغايـــة لتزايـــد درجـــة حـــرارة البيئـــة بالتـــدريج   

  .وحتديد درجة احلرارة اليت حيدث عندها رد فعل
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  اجلهاز واملواد  17-9-1-2
 200العينـات وجيـب أن يكـون طـول .  عاديـةتتستعمل يف االختبـار عينـات مـواد متفجـرة مـصنوعة بتقنيـا  17-9-1-2-1

ومسـك جـدارها ) ٪10 ±بتفـاوت ( مـم 45طرها الداخلي مم وأن يسمح قطرها بوضعها بإحكام يف أنبوبة فوالذية غري ملحومة ق
 وتغلـق األنابيـب يف طرفيهـا بأغطيـة مـن الفـوالذ أو مـن احلديـد الزهـر ال تقـل قـوة عـن.  مم200وطوهلا ) ٪10 ±بتفاوت ( مم 4

  . نيوتن مرت204األنبوب الداخلي ويصل عزم اللي فيها إىل 
توضع جمموعة العينـة يف فـرن يـسمح بتـوفري بيئـة حراريـة حمكومـة علـى مـدى درجـات حـرارة تـرتاوح       بـني   17-9-1-2-2
40º365 مئوية وº 3.3 مئوية وزيادة درجة حرارة جو الفرن احمليط مبعدلºات حرارة االختبار  مئوية يف الساعة على مدى درج

  .وتوفري بيئة حرارية ثابتة للمادة موضع االختبار بالدوران أو بوسيلة أخرى
 دقــائق أو علــى مــدى فــرتات أقــل؛ ويفــضل 10تــستخدم أجهــزة تــسجيل درجــات احلــرارة لرصــد احلــرارة كــل   17-9-1-2-3

ت حــرارة االختبــار لقيــاس درجــة حــرارة مــا  علــى مــدى درجــا٪2 ±وتــستخدم أدوات تبلــغ دقتهــا . رصــد درجــات احلــرارة باســتمرار
  :يلي

  اهلواء داخل الفرن؛  )أ(
  .السطح اخلارجي لألنبوبة الفوالذية  )ب(

  طريقة االختبار  17-9-1-3
مئوية يف الساعة، إىل أن يبدأ تفاعـل 3.3ºتعرض مادة االختبار لزيادة تدرجيية يف درجة حرارة اجلو، مبعدل   17-9-1-3-1

مئويـة عـن درجـة احلـرارة 55ºن أن يبـدأ االختبـار بتكييـف مـادة االختبـار مـسبقاً عنـد درجـة حـرارة تقـل مبقـدار ومن املمكـ. الوحدة
وينبغـي تـسجيل درجــات احلـرارة الــيت تبـدأ عنــدها زيـادة درجـة حــرارة العينـة عــن درجـة حــرارة . الـيت يتوقـع أن حيــدث عنـدها التفاعــل

  .الفرن
، جتمــع األنبوبــة، أو أي شــظايا تكــون موجــودة يف منطقــة االختبــار، وتفحــص بعــد االنتهــاء مــن كــل اختبــار  17-9-1-3-2

وتلــتقط صــور ملونــة لتــسجيل حالــة الوحــدة وأجهــزة . لتحديــد مــا إذا كــان هنــاك مــا يــدل علــى حــدوث التفاعــل انفجــاري عنيــف
ايا لتحديـد مـدى شـدة ويسجل ما إذا كان قد حدثت حفر، وكـذلك حجـم ومكـان أي شـظ. االختبار قبل إجراء االختبار وبعده

  .التفاعل
  .جترى ثالث اختبارات لكل مادة مرشحة، ما مل يالحظ حدوث نتيجة موجبة  17-9-1-3-3
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-9-1-4

تفتــت غطــاء أو غطــاءي ايــة األنبوبــة، وتفتــت األنبوبــة إىل أكثــر مــن (املــادة الــيت تنفجــر أو تتفاعــل بعنــف   
  (+).ال تعترب مادة عدمية احلساسية للغاية وتسجل النتيجة على أا موجبة ) ءثالث أجزا
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  أمثلة للنتائج  17-9-1-5

  المـادة  النتيجة

_  
+  
+  
- 

  ، صب)86/14(مادة رابطة خاملة /اكتوجني
  ، صب)80/20(مادة رابطة نشطة /اكتوجني

  ، صب)60/40(ثالثي نرتوطولوين / هكسوجني
  ، مضغوط)95/5(ع فلوروكربون مش/ثالثي أمينو نرتوبنزين

  7من المجموعة ) ز(وصف اختبار النوع   17-10

  )أو على مستوى أحد مكوناتها (6- 1اختبار الحريق الخارجي لسلعة مدرجة في الشعبة ): ز(7االختبار   1- 10- 17

  مقدمة  17-10-1-1
 تعرضـها حلريـق خـارجي  عنـد6-1يستخدم اختبار احلريق اخلارجي لتحديـد رد فعـل سـلعة مرشـحة للـشعبة   

  .وهي بالشكل الذي تقدم به للنقل
  اجلهاز واملواد  17-10-1-2

  ).2-1-6-16انظر الفقرة ) (ج(6املعدات الالزمة هلذا االختبار متاثل املعدات املستخدمة يف االختبار   
  طريقة االختبار  17-10-1-3
، فيما عدا أنـه إذا زاد )2-1-6-16انظر الفقرة ) (ج(6ر طريقة االختبار متاثل الطريقة املتبعة يف االختبا  17-10-1-3-1

  . ال يكون مطلوباً إال سلعة واحدة3 م0.15حجم سلعة واحدة عن 
وتوثــق . تلــتقط صــور ســاكنة ملونــة لتــسجيل حالــة الــسلعة أو املعــدات موضــع االختبــار قبــل االختبــار وبعــده  17-10-1-3-2

طاير الشظايا، واحلُفر، وتلف الستائر الشاهدة، والـصدع علـى النحـو املبـني يف مـستوى بقايا املادة املتفجرة والشظايا، والعصف، وت
  .استجابة السلعة

ولـدى تثبيـت آلـة . ميكن أن يكون تصوير الفيـديو بـاأللوان طـوال مـدة كـل جتربـة حامسـاً يف تقيـيم االسـتجابة  17-10-1-3-3
تبــار أو أدواتــه ال يعيــق جمــال الرؤيــة، وأن جمــال الرؤيــة يــشمل مجيــع التــصوير، مــن املهــم ضــمان أن أيــاً مــن وســائل االخ) أو آالت(

  .املعلومات الضرورية
لتصنيف سلع مركبة حتتوي علـى شـحنات متفجـرة رئيـسية متعـددة مـن املـواد عدميـة احلـساسية للغايـة، ينبغـي   17-10-1-3-4

لتحديـــد مواصـــفات مـــستوى اســـتجابة الـــسلعة إجـــراء اختبـــار احلريـــق اخلـــارجي علـــى مـــستوى فـــرادى مكونـــات الـــشحنة الرئيـــسية 
  .بالكامل

  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-10-1-4
، فـإن النتيجـة تـسجل علـى أـا 8حدث مستوى استجابة أشد من احلريق على النحو املبـني يف التـذييل  إذا  

  .6-1وال تصنف السلعة على أا تنتمي للشعبة (+) موجبة 
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  7من المجموعة ) ح(النوع وصف اختبار   17-11

   أو على مستوى أحد مكوناتها6- 1  اختبار التسخين البطيء لسلعة مدرجة في الشعبة): ح(7االختبار   1- 11- 17

  مقدمة  17-11-1-1
 عنـد زيـادة درجـة حـرارة البيئـة املوجـودة 6-1يستخدم هذا االختبار لتحديد رد فعل سـلعة مرشـحة للـشعبة   

  .ة احلرارة اليت حيدث عندها التفاعلفيها تدرجيياً ولتحديد درج
  اجلهاز واملواد  17-11-1-2
تتكــون معــدات االختبــار مــن فــرن يــسمح بتــوفري بيئــة حراريــة حمكومــة علــى مــدى درجــات حــرارة تــرتاوح بــني   17-11-1-2-1
40 º365مئوية وº 3.3مئوية وزيادة درجة حرارة جو الفرن احمليط مبعـدلºحـرارة االختبـار مئويـة يف الـساعة علـى مـدى درجـات 

). بالـــدوران أو بوســـيلة أخـــرى(وتقليـــل النقـــاط الـــساخنة إىل أدىن حـــد وضـــمان تـــوفري بيئـــة حراريـــة ثابتـــة للـــسلعة موضـــع االختبـــار 
تبطـل االختبـار، ولكـن ميكـن ) مثـل تلـك الـيت تـسببها الغـازات املنبعثـة واملتفجـرة الـيت تالمـس أجهـزة التـسخني(والتفاعالت الثانوية 

وينبغـي تـوفري وسـيلة لتنفـيس ضـغط اهلـواء الزائـد . وفري وعاء داخلي مسدود بإحكـام إلحاطـة الـسلع الـيت تـشحن مكـشوفةجتنبها بت
  .الذي يولده االختبار نتيجة للتسخني

لرصـــد درجـــة احلـــرارة  ) مـــن األنـــواع الـــيت تتـــيح التـــسجيل املـــستمر(تـــستخدم أجهـــزة تـــسجيل درجـــات احلـــرارة   17-11-1-2-2
 على مدى درجات حرارة االختبار لقياس درجة حـرارة ٪2 ±وتستخدم أجهزة ذات دقة .  دقائق10على األقل كل باستمرار أو 

  :ما يلي
  فجوة هواء اجلو ااورة للوحدة موضع االختبار؛  )أ(
  .السطح اخلارجي للوحدة  )ب(

  طريقة االختبار  17-11-1-3
مئوية يف الساعة، إىل أن يبدأ تفاعـل 3.3ºدرجة حرارة اجلو، مبعدل تعرض مادة االختبار لزيادة تدرجيية يف   17-11-1-3-1

مئويـة عـن درجـة احلـرارة 55ºومن املمكـن أن يبـدأ االختبـار بتكييـف مـادة االختبـار مـسبقاً عنـد درجـة حـرارة تقـل مبقـدار . الوحدة
  .اليت يتوقع أن حيدث عندها التفاعل

.  الــسلعة موضــع االختبــار ومعــدات االختبــار قبــل االختبــار وبعــدهتلــتقط صــور ســاكنة ملونــة لتــسجيل حالــة  17-11-1-3-2
وتوثق بقايا املادة املتفجـرة والـشظايا، والعـصف، وتطـاير الـشظايا، واحلفـر، وتلـف الـستائر الـشاهدة، والـصدع علـى النحـو املبـني يف 

ولـدى تثبيـت . مسـاً يف تقيـيم االسـتجابةوميكن أن يكون تصوير الفيديو باأللوان طوال مـدة كـل جتربـة حا. مستوى استجابة السلعة
التصوير، من املهم ضمان أن أياً من وسائل االختبار أو أدواته ال يعيـق جمـال الرؤيـة، وأن جمـال الرؤيـة يـشمل مجيـع ) أو آالت(آلة 

  .املعلومات الضرورية
 على شحنات متفجرة رئيسية ولتصنيف سلع مركبة حتتوي. جيرى االختبار مرتني ما مل تتحقق نتيجة موجبة  17-11-1-3-3

متعــددة مــن املــواد عدميــة احلــساسية للغايــة، ينبغــي إجــراء اختبــار التــسخني البطــيء علــى مــستوى فــرادى مكونــات الــشحنة الرئيــسية 
  .لتحديد مواصفات مستوى استجابة السلعة بالكامل
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  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-11-1-4
، تــسجل النتيجــة علــى أــا 8د مــن احلريــق علــى النحــو املبــني يف التــذييل إذا حــدث مــستوى اســتجابة أشــ  

  .6-1تصنف السلع على أا تنتمي للشعبة  وال(+) موجبة 

 7من المجموعة ) ي(وصف اختبار النوع   17-12

   أو على مستوى أحد مكوناته6- 1اختبار صدم الرصاصة لسلعة مدرجة في الشعبة ): ي(7االختبار   1- 12- 17

  مقدمة  17-12-1-1
 لنقـــل طاقـــة احلركـــة املقـــرتن 6-1يـــستخدم اختبـــار صـــدم الرصاصـــة لتقيـــيم اســـتجابة ســـلعة مرشـــحة للـــشعبة   

  .بصدم ونفاذ من مصدر طاقة معني
  اجلهاز واملواد  17-12-1-2

مـم ذات كتلـة مقـذوف   12.7 مم إلطالق ذخرية عسكرية خارقة للـدروع عيـار 12.7تستخدم مدافع عيار   
وُتطلـق املـدافع .  وقد تتطلـب الـشحنات الدافعـة املعياريـة تعـديالً لتحقيـق سـرعات للمقـذوف يف حـدود املـسموح بـه. كغ0.046زنة 

وينبغــي أن تكــون . بواســطة الــتحكم مــن بعــد وتــوفر هلــا احلمايــة مــن أضــرار الــشظايا بــاإلطالق عــرب ثقــب يف لــوح مــن الفــوالذ الثقيــل
أمتـار مـن الـسلعة موضـع االختبـار لـضمان اسـتقرار الرصاصـة قبـل الـصدم، وعلـى  10فوهات مدافع اإلطالق على مدى ال يقل عن 

وينبغــي .  مــرتاً مــن الــسلعة موضــع االختبــار، ويتوقــف ذلــك علــى وزن املــادة املتفجــرة يف الــسلعة موضــع االختبــار30مــدى ال يتجــاوز 
  .ك بتأثري املقذوفاتتثبيت السلعة موضع االختبار بوسيلة تثبيت قادرة على منع هذه السلعة من التحر 

  طريقة االختبار  17-12-1-3
 40 ± 840 لرشــقة مــن ثـــالث طلقــات تطلــق بـــسرعة 6-1تعــرض الــسلعة املرشــحة لـــإلدراج يف الــشعبة   17-12-1-3-1

ويكرر االختبار يف ثالثة أوضاع خمتلفة، مع ضرب الـسلعة موضـع االختبـار يف .  طلقة يف الدقيقة600ث ومعدل إطالق قدره /م
القابلية للتفجري (وهذه هي املناطق اليت يدل تقييم ملدى حساسية املادة املتفجرة . ملناطق ضعفاً وفقاً لتقييم السلطة املختصةأكثر ا

  .مقرتناً مبعرفة تصميم السلعة على إمكانية إحداث أعنف مستوى لالستجابة) ومدى احلساسية
. وضــع االختبــار ومعــدات االختبــار قبــل االختبــار وبعــدهتلــتقط صــور ســاكنة ملونــة لتــسجيل حالــة الــسلعة م  17-12-1-3-2

وتوثق بقايا املادة املتفجـرة والـشظايا، والعـصف، وتطـاير الـشظايا، واحلفـر، وتلـف الـستائر الـشاهدة، والـصدع علـى النحـو املبـني يف 
  .مستوى استجابة السلعة

ولـدى تثبيـت آلـة . حامسـاً يف تقيـيم االسـتجابةميكن أن يكون تصوير الفيـديو بـاأللوان طـوال مـدة كـل جتربـة   17-12-1-3-3
التــصوير، مــن املهــم ضــمان أن أيــاً مــن وســائل االختبــار أو أدواتــه ال يعيــق جمــال الرؤيــة، وأن جمــال الرؤيــة يــشمل مجيــع ) أو آالت(

  .املعلومات الضرورية
ميـة احلـساسية للغايـة، ينبغـي لتصنيف سلع مركبة حتتوي علـى شـحنات متفجـرة رئيـسية متعـددة مـن املـواد عد  17-12-1-3-4

إجـــراء اختبـــار التـــسخني البطـــيء علـــى مـــستوى فـــرادى مكونـــات الـــشحنة الرئيـــسية لتحديـــد مواصـــفات مـــستوى اســـتجابة الـــسلعة 
  .بالكامل
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  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-12-1-4
، تــسجل النتيجــة علــى أــا 8إذا حــدث مــستوى اســتجابة أشــد مــن احلريــق علــى النحــو املبــني يف التــذييل   

  .6-1وال تصنف السلع على أا تنتمي للشعبة (+) موجبة 

 7من المجموعة ) ك(وصف اختبار النوع   17-13

  6-1اختبار الرصة إلحدى سلع الشعبة ):  ك(7االختبار   17-13-1

  مةمقد  17-13-1-1
، وهـي بالـشكل املقدمـة بـه 6-1يستخدم هذا االختبار لتحديد ما إذا كـان انفجـار سـلعة مرشـحة للـشعبة   

  .للنقل، سيؤدي إىل انفجار سلعة مماثلة جماورة هلا
  اجلهاز واملواد  17-13-1-2

- 16انظر ) ( ب( 6  تكون األجهزة املستخدمة يف هذا االختبار مماثلة لألجهزة املستخدمة يف االختبار  
جيرى االختبار إال علـى سـلع متفجـرة مرشـحة لـإلدراج يف  وينبغي أال. ، على أن جترى جتربة حمتبسة وأخرى غري حمتبسة)5-1-2

 6-1 اختبار الرصة إلحـدى الـسلع، يف حالـة الـسلع املتفجـرة املرشـحة لـإلدراج يف الـشعبة): ك(7 ؛ ويلغى االختبار6-1الشعبة 
وحيثما كانت السلعة مصممة لتوفري خمرج انفجاري، تـستخدم وسـيلة ). رة على حتمل أي انفجارتثبت األدلة أن السلعة غري قاد(

فإذا مل تكن السلعة مصممة لالنفجار وإمنا كانـت قـادرة علـى . إشعال السلعة نفسها أو حافز له قوة مماثلة إلشعال السلعة املاحنة
أو (ة إشــعال يــتم اختيارهــا للحــد مــن آثارهــا التفجرييــة علــى الــسلعة حتمــل االنفجــار، ينبغــي تفجــري الــسلعة املاحنــة بواســطة منظومــ

  .القابلة) السلع
  طريقة االختبار  17-13-1-3

ـــتكــون األجهــزة املــستخدمة يف هــذا االختبــ   انظــر (       ) ب(6 ارـار مماثلــة لألجهــزة املــستخدمة يف االختب
وتلـتقط صـور سـاكنة ملونـة لتـسجيل . انفجـار سـلعة قابلـةوجيرى االختبـار مـرتني مـا مل يالحـظ قبـل ذلـك حـدوث ). 3- 1- 5- 16

وتوثــق بقايــا املــادة املتفجــرة والــشظايا، والعــصف، وتطــاير الــشظايا، . حالــة الــسلعة أو املعــدات موضــع االختبــار قبــل االختبــار وبعــده
تقيــيم مــا إذا كانــت أي ســلعة واحلفــر، وتلــف الــستائر الــشاهدة، والــصدع علــى النحــو املبــني يف مــستوى اســتجابة الــسلعة، وتــستخدم ل

وميكـن اسـتخدام البيانـات املتعلقـة بالعـصف كبيانـات تكميليـة تفيـد يف اختـاذ هـذا ). ويشمل ذلك االنفجار اجلزئـي(قابلة قد انفجرت 
) تآال  أو(ولـــدى تثبيـــت آلـــة . وميكـــن أن يكـــون تـــصوير الفيـــديو بـــاأللوان طـــوال مـــدة كـــل جتربـــة حامســـاً يف تقيـــيم االســـتجابة. القـــرار

ـــة يـــشمل مجيـــع املعلومـــات  ـــار أو أدواتـــه ال يعيـــق جمـــال الرؤيـــة، وأن جمـــال الرؤي التـــصوير، مـــن املهـــم ضـــمان أن أيـــاً مـــن وســـائل االختب
وميكن أن تكون مقارنة البيانات املستمدة مـن حمـاوليت اختبـار الرصـة مـع البيانـات املـستمدة مـن طلقـة واحـدة ملعـايرة الـسلعة . الضرورية

  . ضغط انفجار السلعة املاحنة احملسوب، مفيداً يف تقييم مستوى استجابة السلع القابلةاملاحنة، أو مع
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-13-1-4

إذا انتشر االنفجار يف الرصة من سلعة ماحنـة إىل سـلعة قابلـة، فـإن نتيجـة االختبـار تـسجل علـى أـا نتيجـة   
تعتــرب مــستويات اســـتجابة املــادة القابلــة املقيمـــة بعــدم حــدوث رد فعـــل أو . 6-1لعة يف الـــشعبة وال ميكــن إدراج الــس(+) موجبــة 

  ".-"، نتائج سالبة وتسجل بالرمز 8باحلريق أو بالصعق أو بالتفجري على النحو املبني يف التذييل 
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  7من المجموعة ) 1(مقتضيات اختبار النوع   17-14

  )على مستوى أحد مكوناتها أو (6-1م لسلعة مدرجة في الشعبة اختبار الصد): ل(7االختبار   17-14-1

  مقدمة  17-14-1-1
يــستخدم هــذا االختبــار لتحديــد اســتجابة الــسلعة وهــي يف هيئــة نقلهــا ملــدخل صــدمة موضــعية مماثــل لــضربة   

  .شظية من النوع املعهود الذي حيدث بسبب سلعة مصعوقة قريبة
  اجلهاز واملواد  17-14-1-2

 غرامـاً يف 18.6لتبـاين النـاجم عـن امليـل، يوصـى مبنظومـة مـدافع إلطـالق شـظية مـن الفـوالذ زنـة للحد من ا  
 على سـلعة مرشـحة لـإلدراج يف الـشعبة 1-14-17شكل أسطوانة قائمة ذات رأس خمروطية كما هو مبني بالتفصيل يف الشكل 

ضمن اسـتقرار الـشظية مـن الناحيـة التـسيارية عنـد وينبغي أن تكـون بـني جهـاز اإلطـالق والـسلعة موضـع االختبـار مـسافة تـ. 1-6
وينبغي أن تتوافر حواجز حتمـي منظومـة املـدافع الـيت تعمـل مـن بعـد مـن احتمـال وقـوع آثـار مـدمرة بـسبب رد فعـل الـسلعة . الصدم

  .موضع االختبار
  طريقة االختبار  17-14-1-3
ضـع االختبــار يف أكثــر املنــاطق ضــعفاً وفقــاً لتقيــيم يكـرر االختبــار يف وضــعني خمتلفــني، مــع ضــرب الــسلعة مو   17-14-1-3-1

مقرتناً مبعرفة ) القابلية للتفجري ومدى احلساسية(وهذه هي املناطق اليت يدل تقييم ملدى حساسية املادة املتفجرة . السلطة املختصة
ن معـــزز ملـــادة عدميـــة وجيـــرى عـــادًة اختبـــار واحـــد علـــى مكـــو . تـــصميم الـــسلعة علـــى إمكانيـــة إحـــداث أعنـــف مـــستوى لالســـتجابة

وينبغــي أن يكــون اجتــاه الــصدم عامــًة متعامــداً مــع . احلــساسية للغايــة، ويــستهدف االختبــار الثــاين مركــز الــشحنة املتفجــرة الرئيــسية
  .ث/ م90 ± 2530وينبغي أن تكون سرعة صدم الشظية . سطح السلعة

وتوثــق . دات موضــع االختبــار قبــل االختبــار وبعــدهتلــتقط صــور ســاكنة ملونــة لتــسجيل حالــة الــسلعة أو املعــ  17-14-1-3-2
بقايا املادة املتفجرة والشظايا، والعصف، وتطاير الشظايا، واحلفر، وتلف الستائر الشاهدة، والـصدع علـى النحـو املبـني يف مـستوى 

  .استجابة السلعة
ولـدى تثبيـت آلـة . قيـيم االسـتجابةميكن أن يكون تصوير الفيـديو بـاأللوان طـوال مـدة كـل جتربـة حامسـاً يف ت  17-14-1-3-3

التــصوير، مــن املهــم ضــمان أن أيــاً مــن وســائل االختبــار أو أدواتــه ال يعيــق جمــال الرؤيــة، وأن جمــال الرؤيــة يــشمل مجيــع ) أو آالت(
  .املعلومات الضرورية

للغايـة، ينبغـي لتصنيف سلع مركبـة حتتـوي علـى شـحنات متفجـرة رئيـسية متعـددة مـن مـواد عدميـة احلـساسية   17-14-1-3-4
إجـــراء اختبـــار التـــسخني البطـــيء علـــى مـــستوى فـــرادى مكونـــات الـــشحنة الرئيـــسية لتحديـــد مواصـــفات مـــستوى اســـتجابة الـــسلعة 

  .بالكامل
  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  17-14-1-4

ى أــا ، تــسجل النتيجــة علــ8إذا حــدث مــستوى اســتجابة أشــد مــن احلريــق علــى النحــو املبــني يف التــذييل   
  .6-1وال تصنف السلع على أا تنتمي للشعبة (+) موجبة 
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  :مالحظات

  الستقرار؛امن أجل   1>  )القطر(ق   أسطوانة ذات اية خمروطية يف حدود النسبة  :اهليئة  )الطول(ط 

  ؛'30° صفر± مم و0.05 ±    :حدود التسامح
   غراماً؛18.6    :كتلة الشظية
  . مبقياس برينيل270ربوين خفيف مع صالدة ال تقل عن فوالذ ك    مادة الشظية

-1شظية معيارية الختبار صدم الشظية للـسلعة المدرجـة فـي الـشعبة  :1-14-17الشكل 
6  
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  6-1اإلعداد النموذجي الختبار صدم السلعة المدرجة في الشعبة : 2-4-17الشكل 

  قياس سرعة الشظية

  النعل
  النازع
 األلواح

  الشظية
  املقذوف

مقيدة (السلعة موضع االختبار 
  )احلركة إذا لزم األمر

  م5
  م15  م10

 أجهزة قياس العصف
 دةألواح املشاه

عالية ) كامريات(كامريا 
السرعة؛ نقطة الصدم، 

 استجابة املادة

يف الوقت ) كامريات(كامريا 
احلقيقي؛ استجابة السلعة، اآلثار 

  التفجريية

للتصوير ) كامريات(كامريا 
يف الوقت احلقيقي؛ 

استجابة السلعة، اآلثار 
  التفجريية

للتصوير ) كامريات(كامريا 
؛ يف الوقت احلقيقي

استجابة السلعة، اآلثار 
  التفجريية
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  الثالثالجزء 

  35الفرع 
  :ديد التايليضاف الفرع اجل  

  35الفرع "

  تحديد عدم االستقرار الكيميائي للغازات ومخاليط الغازات

  مقدمة  35-0

. يعــرض هــذا الفــرع نظــام األمــم املتحــدة لتــصنيف الغــازات وخمــاليط الغــازات بوصــفها غــري مــستقرة كيميائيــاً   
 مـن النظـام املنـسق عامليـاً لتـصنيف 2-2لفـصل وينبغي أن يكون استخدام الـنص مقرتنـاً بـالرجوع إىل مبـادئ التـصنيف الـواردة يف ا

  .املواد الكيميائية وومسها، وطرق االختبار املعروضة يف هذا الفرع

  الغرض  35-1

تستخدم طريقـة االختبـار هـذه لتحديـد مـدى عـدم االسـتقرار الكيميـائي لغـاز أو ملخلـوط غـازات عـن طريـق   35-1-1
  .ة والضغط احمليطني واملرتفعنياختبارات اإلشعال يف وعاء مغلق يف درجة احلرار 

  :تنطبق التعاريف التالية ألغراض طريقة االختبار هذه  35-1-2
مــدى ميـــل غــاز أو خملــوط غــازات إلحـــداث تفاعــل خطــر حــىت يف غيـــاب أي : عــدم االســتقرار الكيميــائي  

  أو الضغط؛/وعن طريق التحلل والتسبب بذلك يف ارتفاع احلرارة ) كاهلواء أو األكسجني(شريك يف التفاعل 
  الغاز أو خملوط الغازات الذي يتعني تقييمه بطريقة االختبار هذه؛: الغاز موضع االختبار  
ويف حالــة الغــازات موضــع االختبــار .  س°65الــضغط الــذي جيــرى فيــه االختبــار عنــد : الــضغط األويل املقابــل  

) ضــغط املــلء( س اســتناداً إىل الــضغط °65 الغــاز عنــد الــيت تكــون غازيــة متامــاً، يــشكل الــضغط األويل املقابــل الــضغط الــذي حيدثــه
  . س°65ويف حالة الغازات املسيلة موضع االختبار، يكون الضغط األويل هو ضغط البخار عند . األقصى عند درجة حرارة الغرفة

  النطاق  35-2

عالت اخلطـرة احملتملـة ال تغطي طريقة االختبار حتلل الغاز يف ظروف التجهيـز يف مـصانع الكيماويـات والتفـا  35-2-1
  .بني خمتلف الغازات يف خماليط الغازات

ال تعتـــرب خمــــاليط الغــــازات، الــــيت ميكـــن أن تتفاعــــل مكوناــــا تفــــاعًال خطـــراً فيمــــا بينهــــا، كالغــــازات اللهوبــــة   35-2-2
  .والغازات املؤكسدة، غري مستقرة كيميائياً باملعىن املقصود يف طريقة االختبار هذه

 أن خملوطاً للغازات غري هلوب، انتفت ضرورة إجراء ISO 10156:2010ت احلسابات مبوجب املعيار إذا أظهر   35-2-3
  .التصنيف االختبارات لتحديد مدى عدم االستقرار الكيميائي ألغراض
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ينبغــي تطبيــق رأي اخلــرباء للفــصل فيمــا إذا كــان أحــد الغــازات أو خمــاليط الغــازات اللهوبــة مرشــحاً للتــصنيف    35-2-4
. ة غـري مـستقرة كيميائيـاً، وذلـك تالفيـاً الختبـارات غـري ضـرورية للغـازات حـني ال يكـون هنـاك جمـال للـشك يف كوـا مـستقرةكماد

واموعــات الوظيفيــة الــيت تــشري إىل عــدم االســتقرار الكيميــائي يف الغــازات هــي الرابطــات الثالثيــة، والرابطــات الثنائيــة املتجــاورة أو 
  .لثنائية املهلجنة، واحللقات املتوترةاالقرتانية، والرابطات ا

  حدود التركز  35-3

  حدود التركز العامة  35-3-1

 وال     ال تعترب خماليط الغازات اليت حتتوي على غاز واحد غـري مـستقر كيميائيـاً خمـاليط غـري مـستقرة كيميائيـاً،  1- 1- 3- 35
  :ستقر كيميائياً أدىن من أعلى حدود الرتكز العامة التاليةجيب اختبارها بالتايل ألغراض التصنيف إذا كان تركز الغاز غري امل

  احلد األدىن النفجار الغاز غري املستقر كيميائياً؛  )أ(  
  . موالت يف املائة3أو   )ب(  

  حدود التركز المحددة  35-3-2

. يميائيــاً تتــضمن اجلــداول التاليــة معلومــات عــن بعــض الغــازات فيمــا يتــصل بتــصنيفها كغــازات غــري مــستقرة ك  35-3-2-1
تعترب خماليط الغازات الـيت حتتـوي علـى غـاز واحـد فقـط غـري مـستقر كيميائيـاً يف تركـزات  وال. وتقدم حدود الرتكز احملددة ملخاليطها

  .أدىن من حد الرتكز احملدد خماليط غري مستقرة كيميائياً، وال جيب اختبارها بالتايل ألغراض التصنيف
  1-35اجلدول 

فيما يتصل بعدم استقرارها كيميائيـاً وحـدود تركـز مخاليطهـا التـي تـصنف المخـاليط دونهـا كمخـاليط معلومات عن الغازات 
  غير مستقرة كيميائياً 

 معلومات عن مخاليطه معلومات عن الغاز الصافي

االسم 
 الكيميائي

الصيغة 
 الجزيئية

أرقام دائرة 
المستخلصات 

  الكيميائية
أرقام األمم 

 التصنيف المتحدة
   المحدد حد التركز

 )2 و1انظر المالحظتين (

  C2H2 74-86-2  1001 أستيلني
3374  

غري مستقر كيميائياً من 
 الفئة ألف

  2-35انظر اجلدول 
ضغط  :فيما يتعلق باملخاليط األخرى

  بار مطلق1جزئي من 

برومو ثالثي 
 فلورو إثيلني

C2BrF3 598-73 -2  2419  غري مستقر كيميائياً من
 الفئة باء

 )احلد األدىن لالنفجار(٪  موالت 8.4

 -بوتاداين 
2,1 

C4H6 590-19 -2  1010  غري مصنف كغاز غري
 مستقر كيميائياً 

 

غري مصنف كغاز غري   C4H6 106-99 -0  1010  3,1بوتاداين 
 مستقر كيميائياً 
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 معلومات عن مخاليطه معلومات عن الغاز الصافي

االسم 
 الكيميائي

الصيغة 
 الجزيئية

أرقام دائرة 
المستخلصات 

  الكيميائية
أرقام األمم 

 التصنيف المتحدة
   المحدد حد التركز

 )2 و1انظر المالحظتين (

  ،1 -بوتني 
 إثيل أستيلني

C4H6 107-00 -6  2452   غري مستقر كيميائياً من
  الفئة باء

الرتكـــــــــز احملـــــــــددة جيـــــــــوز تطبيـــــــــق حـــــــــدود 
  2-35لألستلني، انظر اجلدول 

ضـــغط  :فيمـــا يتعلـــق باملخـــاليط األخـــرى
   بار مطلق1جزئي من 

كلورو ثالثي 
 فلورو إثيلني

C2ClF3 79-38-9  1082   غري مستقر كيميائياً من
 الفئة باء

  )احلد األدىن لالنفجار( موالت ٪ 4.6

ميائياً من غري مستقر كي  C2H4O 75-21-8  1040 أكسيد اإليثيلني
 الفئة ألف

ـــــــيت 15 ـــــــة املخـــــــاليط ال  مـــــــول ٪ يف حال
 مـول ٪ 30و. غازات نادرة حتتوي على

 يف حالة املخاليط األخرى

غري مستقر كيميائياً من   C3H6O 107-25 -5  1087 اثري مثيل الفينيل
 الفئة باء

  موالت 3٪

غري مستقر كيميائياً من   C3H4 463-49 -0  2200 بروبادايني
 الفئة باء

وز تطبيـــــــــق حـــــــــدود الرتكـــــــــز احملـــــــــددة جيـــــــــ
  2-35لألستلني، انظر اجلدول 

ضـــغط  :فيمـــا يتعلـــق باملخـــاليط األخـــرى
   بار مطلق1جزئي من 

غري مستقر كيميائياً من   C3H4 74-99-7 3161 بروباين
 الفئة باء

جيـــــــــوز تطبيـــــــــق حـــــــــدود الرتكـــــــــز احملـــــــــددة 
  2-35لألستلني، انظر اجلدول 

ضـــغط  :فيمـــا يتعلـــق باملخـــاليط األخـــرى
  بار مطلق1جزئي من 

رباعي فلورو 
 اثيلني

C2F4 116-14-3  1081   غري مستقر كيميائياً من
 الفئة باء

 )احلد األدىن لالنفجار( موالت ٪ 10.5

ثالثي فلورو 
 اثيلني

C2HF3 359-11-5  1954   غري مستقر كيميائياً من
 الفئة باء

 )احلد األدىن لالنفجار( موالت ٪ 10.5

غري مستقر كيميائياً من   C2H3Br 593-60 -2  1085 بروميد الفاينيل
 الفئة باء

 )احلد األدىن لالنفجار( موالت ٪ 5.6

غري مستقر كيميائياً من   C2H3Cl 75-01-4 1086 كلوريد الفاينيل
 الفئة باء

 )احلد األدىن لالنفجار( موالت ٪ 3.8

غري مستقر كيميائياً من   C2H3F 75-02-5 1860 فلوريد الفاينيل
 فئة باءال

  موالت 3٪

  .ينبغي أن يكون الضغط األقصى حمدوداً تالفياً للتكثيف  :1المالحظة 
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ويف حالة ما إذا كان من املمكن أن تصبح احلالة الغازية املتجاوزة ملخلوط . ال تنطبق طريقة االختبار على خماليط الغازات املسيلة  :2المالحظة 
  .د السحب، ينبغي اإلبالغ عن ذلك عن طريق صحيفة بيانات السالمةالغازات املسيلة غري مستقرة كيميائياً بع

  2- 35اجلدول 
إثيل  (1 - ويجوز تطبيق حدود التركز هذه أيضاً على البوتاين . حدود تركز محددة للمخاليط الثنائية مع األستيلين

  .، والبروبادايين والبروباين)أستيلين

  حد التركز لألستيلين  ألقصى بالبار في حالة الخلط معا) الملء(ضغط 
 N2 CO2 NH3 H2 CH4 C3H8 C2H4 بالمول ٪

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

 خمــاليط الغــازات، علــى يتوقــف ميــل الغــاز إىل التحلــل إىل حــد كبــري علــى الــضغط ودرجــة احلــرارة، ويف حالــة  35-4-1-1
وجيري تقييم احتمال حدوث تفاعالت التحلل يف ظروف ذات صلة باملناولة واالستخدام . درجة تركز املكون غري املستقر كيميائياً 

  :وجيرى بالتايل نوعان من االختبارات. والنقل
  يف درجة حرارة اجلو وحتت الضغط احمليط،  )أ(
  .ط األويل املقابلس وحتت الضغ° 65عند درجة حرارة   )ب(

  الجهاز والمواد  35-4-2
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مــصنوع ) ميكــن تــسخينه(مــن وعـاء اختبــار مقــاوم للــضغط ) 1-35انظــر الــشكل (يتـألف جهــاز االختبــار   35-4-2-1
مـن الفـوالذ املقـاوم للــصدأ؛ ومـصدر إشـعال؛ ونظــام للقيـاس والتـسجيل مـن أجــل تـسجيل الـضغط داخــل وعـاء اإلشـعال؛ ومــصدر 

  .س مزود بقرص انفجار، وأنابيب إضافية مزودة بصمامات وحمابس تعمل من بعدللغاز؛ ونظام تنفي
  وعاء االختبار املقاوم للضغط  )أ(

 3 ديـسيمرت1يتألف وعاء االختبـار مـن وعـاء مـن الفـوالذ املقـاوم للـصدأ ذي سـعة داخليـة تبلـغ حنـو   
 والوعـاء جمهــز .ويثبـت مــصدر إشـعال ســلكي انفجـاري يف قـاع الوعــاء.  مـم80وقطـر داخلـي يبلــغ 

تبلغ     بغالف تسخني متصل بوحدة حتكم يف درجة احلرارة، يسخن اجلدار اخلارجي للوعاء بدقة 
. ووعــاء االختبــار معــزول مبــادة مقاومــة للحــرارة تالفيــاً لفقــدان احلــرارة والتــدرج احلــراري.  كلفــن±2 

  ).ميغاباسكال 50( بار 500ويكون وعاء االختبار مقاوماً للضغط حىت 
شعل السلكي االنفجاري  )ب(

ُ
  امل
 ASTM E 918انفجاري مماثل لذلك املبني يف ) صمامي(مصدر اإلشعال هو جهاز إشعال سلكي   

ــشعل مــن قطبــني معــزولني تفــصل بينهمــا مــسافة تــرتاوح . EN 1839و
ُ
 6 مــم و3بــني     ويتــألف امل

ال حمـــول عـــازل ويـــوفر طاقـــة اإلشـــع.  مـــم0.12مـــم، وموصـــل يف طرفيـــه بـــسلك مـــن النيكـــل قطـــره 
فولط، حيول الطاقـة لفـرتة زمنيـة قـصرية ) 115(230/ أمبري- كيلو فولط 1.5للفولطية تبلغ قدرته 

فينـــصهر الـــسلك، ويتولــد قـــوس كهربـــائي بـــني القطبــني ملـــدة متتـــد لفـــرتة ال تتجـــاوز . إىل هــذا املفجـــر
 حتويــل فــرتات وتتــيح وحــدة حتكــم إلكرتونيــة). ملــي ثانيــة) 8.3(10(نــصف فــرتة فولطيــة املــصدر 

ـشعل
ُ
وتبلـغ الطاقـة املقابلـة املـوفرة . خمتلفة من الزمن لنصف املوجة الفولطية ملصدر الطاقـة األم إىل امل

  .وميكن قياس الطاقة بتسجيل التيار والفولطية يف أثناء اإلشعال.  جول3±  جول 15
  معدات تسجيل الضغط واحلرارة  )ج(

. ق جهـاز حتويــل لطاقــة الــضغط مقــاوم للــضغط ومعــري يقـاس الــضغط داخــل وعــاء اإلشــعال عــن طريــ  
 يف املائــة 0.1وتكــون احلــساسية .  مــرة20ويكــون نطــاق القيــاس أكــرب مــن الــضغط األويل مبقــدار 
  . يف املائة من النطاق الكامل0.5على األقل من النطاق الكامل، وتكون الدقة أفضل من 

" ك" مــم مــن النــوع 3رب حــراري مسكــه وتقــاس درجــة حــرارة وعــاء اإلشــعال وتــضبط عــن طريــق مــس  
  . مم داخل وعاء الضغط50مركب أسفل السطح العلوي بطول ) نيكل ألومنيوم/نيكل كروم(
وأعلـــى ) p0(ويـــستمد الـــضغط األويل . وبعـــد اإلشـــعال، تـــسجل إشـــارة الـــضغط الرقميـــة باحلاســـوب  

  .من البيانات األولية) pex(ضغط 
  مصدر الغاز  )د(

عني خمتلفـني مـن مـصادر الغـاز، أحـدمها للغـازات موضـع االختبـار الـيت تكـون يف من الضروري توفري نو   
وتقـــاس الغـــازات موضـــع االختبـــار يف احلالـــة . حالـــة غازيـــة، واآلخـــر للغـــازات املـــسيلة موضـــع االختبـــار

  .الغازية باملرت املكعب أو بقياس التدفق، وتقاس الغازات املسيلة موضع االختبار بالوزن املرتي
  االنفجارقرص   )ه(
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. وهــو موصــول بــأنبوب تنفــيس لغــاز العــادم. مــن املفــرتض أن حيمــي قــرص االنفجــار وعــاء االختبــار  
.  مـم15  مـم، والقطـر الـداخلي لألنبـوب عـن10وجيب أال يقل القطـر احلـر لقـرص االنفجـار عـن 
  ). ميغاباسكال25( بار 250ويبلغ الضغط الذي يفتح عنده قرص االنفجار 

  مامات اإلضافيةاألنابيب والص  )و(
 50( بـار 500 تكون األنابيب والصمامات املركبة مباشرة يف وعاء االختبار مقاومة للـضغط حـىت  

  .وجيب تشغيل جهاز االختبار عن طريق صمامات تعمل من بعد). ميغا باسكال

  خطوات االختبار  35-4-3
.  والـضغط مـع ضـبط درجـة احلـرارة والـضغطحيمل الغاز موضع االختبار يف وعاء مـن الفـوالذ املقـاوم للـصدأ  35-4-3-1

وخيـصم أي تفاعـل حتللـي . ويتم إشعال الغاز موضـع االختبـار جبهـاز إشـعال سـلكي انفجـاري. ويكون الوعاء جمهزاً بقرص انفجار
  .حيدث من ارتفاع الضغط الناتج

  :تنفذ االختبارات وفقاً للرتتيب التايل  35-4-3-2
  ة وحتت الضغط احمليطاالختبار عند درجة حرارة الغرف  )أ(

ـــشعل الـــسلكي ) كيلـــو باســـكال101.3( بـــار 1.01س و° 20يف حالـــة االختبـــار عنـــد   
ُ
، يوضـــع امل

ويعبـأ الغـاز موضـع االختبـار يف . وخيلى وعـاء االختبـار واألنابيـب. االنفجاري يف وسط وعاء االختبار
). الــضغط األويل(يط وعــاء االختبــار بواســطة الــصمامات الــيت تعمــل مــن بعــد حــىت بلــوغ الــضغط احملــ

ــشعل
ُ
 جــول لــتاليف فــرط 15وتكــون طاقــة اإلشــعال حــوايل . وبعــد إغــالق الــصمامات، يــتم إطــالق امل

 التفاعـل ارتفـاع الـضغط ويكـون معيـار. اإلشعال يف وعاء االختبـار عنـد هـذا الـضغط املـنخفض نـسبياً 
دث هــــذا االرتفــــاع يف وإذا مل حيــــ). f = pex/p0 > 1.20( يف املائــــة بعــــد اإلشــــعال 20بــــأكثر مــــن 

  .الضغط، جيب إجراء اختبارين إضافيني
 يف املائــة يف أي مــن االختبــارات، 20وإذا أظهــر الغــاز موضــع االختبــار ارتفاعــاً يف الــضغط يتجــاوز   

 كيلـو 101.3س وحتت ضغط معياري مقـداره ° 20غري مستقر كيميائياً عند "جيب تصنيفه غازاً 
  .ات أخرىوال يطلب إجراء اختبار ". باسكال

  االختبار عند درجة حرارة وضغط مرتفعني  )ب(
- 3- 4- 35   يف املائة يف أثناء االختبار وفقاً للفقرة20ر من ـاع يف الضغط بأكثـدث ارتفـإذا مل حي  

وطريقــة االختبــار هــي . س وحتــت الــضغط األويل املقابــل° 65، جتــرى اختبــارات إضــافية عنــد )أ(2
، ولكـــن ينبغـــي تـــوخي احلـــذر مـــن احتمـــال وجـــود )أ(2-3-3-35ذات الطريقـــة املبينـــة يف الفقـــرة 

وإذا مل حيـدث ارتفـاع يف .  جـول15وتكـون طاقـة اإلشـعال حنـو . غازات غري مستقرة حتت الضغط
  . يف املائة، جيب إجراء اختبارين إضافيني20الضغط بأكثر من 
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املائـــــة يف أي مـــــن  يف 20وإذا أظهــــر الغـــــاز موضـــــع االختبــــار ارتفاعـــــاً يف الـــــضغط بنــــسبة تتجـــــاوز   
س ° 20 غــري مــستقر كيميائيــاً عنــد درجــة حــرارة تتجــاوز"االختبــارات، يــصنف الغــاز بوصــفه غــازاً 

  ". كيلو باسكال101.3أو حتت ضغط يتجاوز /و



 

47 

  احتياطات السالمة  35-4-4
 يئـة اجلهـاز حبيـث ويتعـني. جيب توفري التدريع املناسب جلهاز االختبـار منعـاً لإلصـابة يف حالـة متـزق املعـدة  35-4-4-1

والبديل عن ذلك أن يتم الفصل . ال يضطر املشغل إىل أن يكون يف الغرفة نفسها ما دام الوعاء حيتوي على الغاز موضع االختبار
مــن املكــان  وينبغــي أال يكـون تنــشيط مــصدر اإلشـعال ممكنــاً إال. بـني جهــاز االختبــار واملـشغل عــن طريــق حـاجز مــضاد لالنفجــار

  . رع من وعاء االختباراحملمي بالد
. يركــب يف وعــاء االختبــار قــرص انفجــار موصــول بــأنبوب تنفــيس يتــيح تنفــيس غــاز العــادم بطريقــة مأمونــة  35-4-4-2

  ).كأن يكون هلوباً أو مسياً (وبالتايل، جيب أن يراعى أن من املمكن أن يكون غاز العادم نفسه غازاً خطرياً 
توي على الغاز موضع االختبار بصمام مانع لالرجتاع، ويفصل بينها وبني جهاز جتهز اسطوانة الغاز اليت حت  35-4-4-3

وجيـب إغـالق صـمام االسـطوانة مباشـرة بعـد االنتهـاء مـن . االختبار قبـل إطـالق املـشعل تالفيـاً الرتـداد اإلطـالق داخـل االسـطوانة
  .امللء
شـــديد، وخباصـــة حتـــت مـــستويات الـــضغط ميكـــن أن تنفجـــر بعـــض الغـــازات غـــري املـــستقرة كيميائيـــاً بعنـــف   35-4-4-4

  .وبالتايل، يوصى بشدة ببدء التجارب عند مستوى الضغط اجلوي. املرتفعة

  معايير االختبار وطريقة تقييم النتائج  35-4-5

غـري مـستقرة كيميائيـاً عنـد درجـة حـرارة "تصنف الغـازات أو خمـاليط الغـازات غـري املـستقرة كيميائيـاً بوصـفها   34-4-5-1
° 20تتجـاوز      غري مستقرة كيميائياً عند درجـة حـرارة "، أو " كيلو باسكال101.3أو حتت ضغط معياري يبلغ /س و° 20
  :وفقاً لنتائج االختبار التالية"  كيلو باسكال101.3أو حتت ضغط يتجاوز /س و

     س وحتـــت ضـــغط معيــــاري° 20غــــري مـــستقر كيميائيـــاً عنـــد درجــــة حـــرارة "يـــصنف الغـــاز بوصـــفه   )أ(
 كيلـو 101.3( بـار 1.01س وعنـد ° 20إذا أظهر االختبـار عنـد "  كيلو باسكال101.3لغ يب

  . يف املائة من الضغط املطلق األويل20ارتفاعاً يف الضغط تزيد نسبته على ) باسكال
أو حتـت ضــغط /س و° 20غـري مـستقر كيميائيـاً عنـد درجـة حـرارة تتجـاوز ""يـصنف الغـاز بوصـفه   )ب(

س وحتـــت الـــضغط ° 65إذا أظهـــر االختبـــار عنـــد درجـــة حـــرارة " باســـكال كيلـــو 101.3يتجـــاوز 
 يف املائـة مـن الـضغط املطلـق األويل مـع عـدم 20األويل املقابل ارتفاعاً يف الـضغط تزيـد نـسبته علـى 

  101.3( بــار 1.01س وحتــت ضــغط ° 20حـدوث هــذا االرتفــاع يف الــضغط عنــد درجــة حــرارة 
  ).كيلو باسكال

إذا مل يظهـر ارتفاعـاً يف الـضغط ) أي أنه يكون مستقراً كيميائياً (از وفقاً لطريقة االختبار هذه ال يصنف الغ  35-4-5-2
  . يف املائة من الضغط املطلق األويل يف أي من هذه االختبارات20تزيد نسبته على 

غــري "رع بوصــفها ينبغــي تــصنيف الغــازات غــري املــستقرة كيميائيــاً الــيت مل تقــدم إلجــراء التــصنيف يف هــذا الفــ  :مالحظة
  ). من النظام املتوافق عليه عاملياً 2-2انظر الفصل (مستقرة كيميائياً، من الفئة ألف 
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 )مسيل(مصدر الغاز موضع االختبار  )ب( )غازي(مصدر الغاز موضع االختبار   )أ(

 سخان كهربائي قابل للضبط )د( وعاء اختبار مقاوم للضغط )ج(

 مشعل سلكي انفجاري )و(  يعزل حرار  ( ه(

جهاز استشعار الضغط، بيان الضغط  )ز(
 )PIR(وتسجيله 

 قرص انفجار )ح(

 )ER(تسجيل الطاقة  )ي( جهاز إشعال إلكرتوين )ط(

 غاز العادم )ل( مضخة تفريغ )ك(

 هيليوم مضغوط )ن( صمام يتم التحكم فيه مبحرك )م(

 (TIC) احلرارة، بيان احلرارة وضبطها جهاز استشعار )ع( الغاز موضع االختبار )س(
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  38الفرع 

  :ينقح النص ليصبح على النحو التايل  38-3

  بطاريات فلز الليثيوم وأيونات الليثيوم  38-3"

  الغرض  38-3-1

انظــر أرقــام (ليثيــوم يعــرض هــذا الفــرع اإلجــراءات الــيت يتعــني اتباعهـــا لتــصنيف فلــز الليثيــوم وخاليــا أيونــات ال  
ــــة 3-3 واألحكــــام اخلاصــــة املنطبقــــة مــــن الفــــصل 3481 و3480 و3091 و3090األمـــــم املتحــــدة   مــــن الالئحــــة التنظيمي

  ).النموذجية

  النطاق  38-3-2

وختـــضع مجيـــع أنـــواع البطاريـــات غـــري القابلـــة . T8 وT6 إىل T1ختـــضع مجيـــع أنـــواع اخلاليـــا لالختبـــارات مـــن   38-3-2-1
وختضع مجيع أنواع البطاريات القابلـة . T5 إىل T1 مبا فيها تلك املكونة من خاليا سبق اختبارها، لالختبارات من إلعادة الشحن،

وباإلضـافة إىل ذلـك، ختــضع . T7 وT5 إىل T1فيهــا تلـك املكونـة مـن خاليــا سـبق اختبارهـا، لالختبـارات مــن  إلعـادة الـشحن، مبـا
وختتــرب اخلليــة غــري املنقولــة منفــصلًة عــن . T7املــزودة حبمايــة مــن الــشحن الزائــد لالختبــار البطاريــات األحاديــة اخلليــة القابلــة للــشحن 

  .وختترب اخللية اليت تنقل منفصلًة عن البطارية بوصفها خلية.  فقطT8 وT6البطارية اليت تشكل جزءاً منها مبوجب االختبارين 

ثيـــوم اختبـــارات علـــى النحـــو املطلـــوب يف احلكمـــني جتـــرى علـــى خاليـــا وبطاريـــات فلـــز الليثيـــوم وأيونـــات اللي  38-3-2-2
واخلاليـا .  من الالئحة التنظيمية النموذجية قبل نقل نوع معني من اخلاليا أو البطاريات3-3 من الفصل 230 و188اخلاصني 

  :أو البطاريات اليت ختتلف عن نوع جرى اختباره من ناحية

ـة القطـــب الـــسالب أو القطـــب املوجـــب أو احمللـــول يف حالـــة اخلاليـــا األوليـــة والبطاريـــات، تغـــري كتلـــ  )أ(
   يف املائة من الكتلة أيّهما أكرب؛ 20 غم أو 0.1الكهربائي بنسبة تزيد على 

 ساعة بنسبة - يف الواط يف الطاقة االمسيةيف حالة اخلاليا والبطاريات القابلة إلعادة الشحن، تغري   )ب(
   يف املائة؛ أو20 بأكثر من مسياال يف املائة أو زيادة يف الفولط 20تزيد على 

  ،غيري قد يؤدي إىل فشل أي من االختباراتت  )ج(
  . املطلوبةاالختباراتتعترب نوعاً جديداً وجترى عليها 

ميكن أن يتضمن نوع التغيري الذي ميكن اعتباره خمتلفاً عن النوع املخترب حبيث يكـون مـن احملتمـل أن يـؤدي   :مالحظة
  :يقتصر على ذلك ، ما يلي، ولكنه الختبارات االإىل فشل ألي من نتائج
  تغيري يف مادة األنود أو الكاثود أو الفاصل أو اإللكرتوليت؛  )أ(  
  وتغيري يف وسائل احلماية، مبا فيها األجهزة والربجميات؛  )ب(  
  وتغيري يف تصميم السالمة يف اخلاليا أو البطاريات، مثل صمام التنفيس؛  )ج(  
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  خلاليا املكونة للبطارية؛وتغيري يف عدد ا  )د(  
  .وتغيري يف طريقة توصيل اخلاليا املكونة للبطارية  )ه(  

ويف حالة عدم استيفاء نوع من اخلاليا أو البطاريات واحداً أو أكثر مـن اشـرتاطات االختبـار، تتخـذ اخلطـوات الالزمـة لـتاليف وجـه 
  .ية أو البطارية من جديد وذلك قبل اختبار اخللالتجربةأو أجه القصور اليت أّدت إىل فشل 

  : التعاريف التاليةتستخدمألغراض التصنيف،   38-3-2-3
  . بالغرام يف اخلاليا اليت تتكون منها البطاريةالليثيومجمموع احملتوى من : احملتوى اإلمجايل من الليثيوم

 التوصــيل وأطــرافتخدام، مثــل الغــالف  خليتــان أو أكثــر موصــلتان إلكرتونيــاً فيمــا بينهمــا ومزودتــان بوســائل ضــرورية لالســ:بطاريــة
ألغــراض " اخلاليـا"، وختتـرب وفقــاً الشـرتاطات اختبــار "خليــة"وتعتـرب البطاريــة املكونـة مــن خليـة واحـدة . والعالمـات ووسـائل احلمايــة

  ").اخللية"انظر أيضاً تعريف (الالئحة النموذجية وهذا الدليل 
أو )  modules" (وحــــدات تركيبيــــة "(battery packs)" تجمموعــــة بطاريــــا" عــــادة تــــسمىالوحــــدات الــــيت   :ملحوظة

والـيت تكـون وظيفتهــا الرئيـسية تـوفري مـصدر للطاقـة ملعـدات أخـرى تعاَمـل باعتبارهــار " battery assemblies" "جتميعـات بطاريـات"
  .بطاريات ألغراض هذه الالئحة التنظيمية

  .ارتفاعها الشامل عن قطرهاخلية أو بطارية صغرية دائرية يقل : خلية أو بطارية الزرّ 
ومبوجـب . ويوجد فرق فولط بني طرفيها) إجيايب وآخر سليب) الكرتود(وهلا قطب كهربائي (وحدة كهركيميائية وحيدة مغلفة : خـلية

هنـا، فإــا الــوارد " خليـة"هـذه الالئحـة التنظيميــة وهـذا الــدليل، فإنـه بقــدر مـا تــستويف الوحـدة الكهركيميائيـة املغلفــة عناصـر تعريــف 
خـــارج نطـــاق الالئحـــة " خليـــة وحيـــدة"أو " بطاريـــة"، بغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت الوحـــدة تـــسمى "بطاريـــة"ولـــيس " خليـــة"تعتـــرب 

  .التنظيمية وهذا الدليل
  .خلية موضوعة يف بطارية: اخللية العنصر

  .بلة إلعادة الشحنسلسلة متتابعة واحدة من الشحن الكامل مث التفريغ الكامل خللية أو بطارية قا: دورة
سـلك الومنيـوم ملـدن (تنفيس أو متزق يف مكان خترتق فيه مادة صلبة من أي جزء من خلية أو بطارية شبكة مـن الـسلك : تفكك
  .  سم من اخللية أو البطارية25موضوعة على بعد )  أسالك يف السنتيمرت7 أو 6 مم يف شبكة كثافتها 0.25قطره 

  .  الغاز الذي خيرج من خلية أو بطارية عند حدوث تنفيس فيها أو تسّرب منهاالسائل أو: املادة املتسربة
  . أن ينبعث هلب من خلية أو بطارية اختبار:حريق

  .أول دورة تعقب استكمال مجيع عمليات التصنيع: الدورة األوىل
  .ها املقدرة حسب التصميمخلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن ُشحنت كهربائياً حىت تصل إىل طاقت: مشحونة بالكامل

  :مفرغة بالكامل إّما
  خلية أّولية أو بطارية فـُرغت كهربائياً إلزالة طاقتها املقدرة متاماً؛   
  .أو خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن فرغت كهربائياً إىل الفولت األخري احملدد من ِقبل املَصنع  
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  . كغم12م أو بطارية من أيونات الليثيوم بكتلة إمجالية تزيد على بطارية من فلز الليثيو : بطارية كبرية
  . غم500خلية تبلغ كتلتها اإلمجالية أكثر من : لية كبريةخ

باســـتثناء غـــالف البطاريـــة، أو وســـائل (اخلـــروج املرئـــي إللكرتوليـــت أو مـــادة أخـــرى مـــن اخلليـــة أو البطاريـــة، أو فقـــد مـــادة : تـــسرب
  .1-3-38 من اخللية أو البطارية حبيث يتجاوز فاقد الكتلة القيم الواردة يف اجلدول )املناولة، أو بطاقات الوسم

ينطبق علـى خاليـا وبطاريـات فلـز الليثيـوم وسـبيكة الليثيـوم، ويف حالـة اخلليـة يعـين كتلـة الليثيـوم يف القطـب املوجـب : حمتوى الليثيوم
ألوليـة عنـدما تكـون اخلليـة يف حالـة التفريـغ وتقـاس يف اخلليـة القابلـة إلعـادة خللية فلز الليثيوم أو سبيكة الليثيـوم، ويقـاس يف اخلليـة ا

وحمتــوى البطاريــة مــن الليثيــوم يــساوي جممــوع غرامــات احملتــوى مــن الليثيــوم يف اخلاليــا املكونــة . الــشحن يف حالــة الــشحن الكامــل
  . للبطارية

ئية قابلة إلعادة الشحن يكون القطبان الكهربائيان اإلجيايب والسليب فيهـا خلية أو بطارية كهركيميا: خلية أو بطارية أيونات الليثيوم
وُصــنَعت بــدون ليثيــوم ) يوجــد الليثيــوم املقحــم يف شــكل أيــوين أو شــبه ذري يف شــبيكة مــادة القطــب الكهربــائي(ُمــركبني ُمقحمــني 

الـــيت تـــستخدم فيهـــا كيميـــاء أيونـــات ) بـــوليمر(رة وختـــضع خليـــة أو بطاريـــة الليثيـــوم املتمـــاث. معـــدين يف أي مـــن القطبـــني الكهربـــائيني
  .الليثيوم، على النحو املوصوف هنا، للقواعد التنظيمية باعتبارها خلية أو بطارية أيونات ليثيوم

  . أدناه1-3-38 نقصان يف الكتلة يتجاوز األرقام الواردة يف اجلدول :فاقد الكتلة

  حدود فاقد الكتلة: 1- 3-38الجدول 

 حدود فاقد الكتلة ة أو البطاريةالكتلة ك للخلي
 ٪0.5 غرام واحد< ك 

 ٪0.2  غم75 ≤ ك ≤ غم 1
 ٪0.1  غم75> ك 

  :لقياس كمية الكتلة املفقودة، يطبق اإلجراء التايل  :مالحظة

  1ك ) =٪(فاقد الكتلة  )2 ك- 1ك(
 ×100 

تتجاوز الكتلة املفقودة األرقام  وعندما ال.  هو الكتلة بعد االختبار2 هو الكتلة قبل االختبار وك1حيث ك  
  ".مل حيدث فاقد يف الكتلة"، يعترب أنه 1-3-38الواردة يف اجلدول 

  . املستخدم يف تعيني أو حتديد خلية أو بطاريةللفولط القيمة التقريبية :الفولطية االمسية
  .خارجي ار تدفق تيعدم الفلطية عرب قطيب خلية أو بطارية يف حالة :فولطية الدائرة املفتوحة
 وحــدة كهــر كيميائيــة وحيــدة مــزودة بوســائل ضــرورية لالســتخدام، مثــل الغــالف، واألقطــاب، والعالمــات، :بطاريــة أحاديــة اخلليــة

  ووسائل احلماية
  .خلية أو بطارية ليست مصممة حبيث تشحن أو يعاد شحنها كهربائياً : خلية أو بطارية أّولية
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  .  متشاان ومتساويان ومتوازيان، وجوانبها متوازية األضالعنة طرفاها شكالن مستطيالخلية أو بطاري: خلية أو بطارية منشورية
وسائل مثل الصهريات والصمامات الثنائية وحمددات التيار اليت تقطع تدفق التيـار، أو جتعـل التيـار يتـدفق يف اجتـاه : وسائل احلماية

  .واحد فقط، أو حتّد من تدفق التيار يف دائرة كهربائية
ســاعة، عنــد قياســها بتعريــضها حلمــل ودرجــة حــرارة ونقطــة /ســاعة أو بــامللي أمبــري/طاقــة خليــة أو بطاريــة، بــاألمبري: طاقــة املقــدرةال

  .فولط، حيددها املنِتج
  : التقنية الدولية التالية توجيهات ومنهجية لتحديد الطاقة املقدرة-توفر معايري اللجنة الكهربائية   :مالحظة

خاليا وبطاريات ثانوية حتتوي على إلكرتوليت ): 12-2003الطبعة األوىل  (IEC 61960املعيار   )1(  
   خاليا وبطاريات ثانوية من الليثيوم للتطبيقات احملمولة؛-قلوي أو إلكرتوليت آخر غري محضي 

خاليا وبطاريات ثانوية حتتوي على إلكرتوليت ): 10-2002الطبعة األوىل  (IEC 62133املعيار   )2(  
 اشــرتاطات الــسالمة للخاليــا الثانويــة احملكمــة اإلغــالق واحملمولــة، وللبطاريــات املــصنوعة -وي أو إلكرتوليــت آخــر غــري محــضي قلــ

  منها، لالستخدام يف التطبيقات احملمولة؛
خاليــا ثانويــة مــن أيونــات الليثيــوم لتــسيري ): 01-2011 -الطبعــة األوىل  (IEC 62660-1املعيــار   )3(  

  .اختبار األداء: 1 اجلزء -ة الكهربائية الشاحنات الربي
  .خلية أو بطارية مصممة ليعاد شحنها كهربائياً : خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن

عطـل ميكــانيكي يف غـالف خليـة أو بطاريــة نـاتج عـن ســبب داخلـي أو خـارجي يــسفر عـن كـشف أو تــسرب ولـيس قــذف : متـزق
  . مواد صلبة
  .ني الطرف املوجب والطرف السالب خللية أو بطارية ذات مسار مبقاومة صفرية تقريباً لتدفق التيارتوصيلة مباشرة ب: قصر التّيار

 وحــدة كهــر كيميائيــة وحيــدة مــزودة بوســائل ضــرورية لالســتخدام، مثــل الغــالف، واألقطــاب، والعالمــات، :بطاريــة أحاديــة اخلليــة
  ووسائل احلماية

  . كغم12بطارية من أيونات الليثيوم بكتلة إمجالية ال تزيد على بطارية من فلز الليثيوم أو : بطارية صغرية
  . غم500 خلية ال تتجاوز كتلتها اإلمجالية :خلية صغرية: خلية صغرية

  . نظام كهربائي كيميائي وتصميم فيزيائي معينان للخاليا أو البطاريات: النوع
  . خلية أو بطارية أولية مل تفرغ كلياً أو جزئياً : غري مفرغة

  .تنفيس الضغط الداخلي الزائد من خلية أو بطارية بطريقة تتمشى وأغراض تصميمها ملنع التمزق أو التفكك: التنفيس
سـاعة، يف الفـولط /سـاعة وحتـسب بـضرب الطاقـة املقـّدرة للخليـة أو للبطاريـة بـاألمبري/، ُوَعرب عنه بالواطساعة/تقدير املعدل بالواط

  .اإلمسي هلا
 خيترب نوع خلية أو بطارية مبوجب هذا الفرع اجلزئي، يكون عدد وحالة اخلاليا والبطاريات اليت ختترب  عندما  38-3-3

  :كما يلي بالكمية املوضحة
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  :، خيترب ما يليT.5 إىل T.1الختبارات من عند اختبار خاليا وبطاريات أولية يف إطار   )أ(
  عشر خاليا وهي غري مفرغة؛ ' 1' 
  ل؛عشر خاليا وهي مفّرغة بالكام ' 2'
   صغرية وهي غري مفرغة؛بطارياتأربع  ' 3'
   صغرية وهي مفّرغة بالكامل؛بطارياتأربع  ' 4'
   كبرية وهي غري مفّرغة؛بطارياتأربع  ' 5'
  . كبرية وهي مفّرغة بالكاملبطارياتأربع  ' 6'

  : ، خيترب ما يليT.5 إىل T.1الختبارات من عند اختبار خاليا وبطاريات قابلة إلعادة الشحن يف إطار   )ب(
  ا، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل؛عشر خالي ' 1' 
   صغرية، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل؛ بطارياتأربع  ' 2' 
   دورة تنتهي حبالة الشحن الكامل؛ 50 صغرية بعد بطارياتأربع  ' 3' 
   كبريتان يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل؛بطاريتان ' 4'
  . حبالة الشحن الكامل بعد مخسة وعشرين دورة تنتهيكبريتان بطاريتان ' 5'

، خيتـــرب مـــا يلـــي بالكميـــات T.6 إلعـــادة الـــشحن يف االختبـــار والقابلـــةعنـــد اختبـــار اخلاليـــا األوليـــة   )ج(
  :املوضحة

  للخاليا األولية، مخس خاليا غري مفرغة ومخس خاليا مفرغة بالكامل؛ ' 1' 
  غة بالكامل؛للخاليا املكونة للبطاريات األولية، مخس خاليا غري مفرغة ومخس خاليا مفر  ' 2'
٪ مـــن الطاقـــة 50 إلعـــادة الـــشحن، مخـــس خاليـــا يف الـــدورة األوىل بنـــسبة القابلـــةللخاليـــا  ' 3'

  املقّدرة حسب التصميم؛
 للبطاريـــات القابلـــة إلعـــادة الـــشحن، مخـــس خاليـــا يف الـــدورة األوىل بنـــسبة املكونـــةللخاليـــا  ' 4'

  . من الطاقة املقّدرة حسب التصميم50٪
لقابلـــة إلعـــادة الـــشحن أو البطاريـــات األحاديـــة اخلليـــة القابلـــة للـــشحن يف  البطاريـــات ااختبـــارعنـــد   )د(

  :، خيترب ما يلي بالكميات املوضحةT.7االختبار 
  أربع بطاريات صغرية قابلة إلعادة الشحن يف الدورة األوىل وهي مشحونة بالكامل؛ ' 1'
   بالكامل؛ صغرية قابلة إلعادة الشحن بعد مخسني دورة تنتهي حبالة الشحنبطارياتأربع  ' 2'
   كبريتان يف الدورة األوىل حبالة الشحن الكامل؛بطاريتان ' 3'
  . دورة تنتهي يف حالة الشحن الكامل25 كبريتان بعد بطاريتان ' 4'
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ال ختضع لشرط هذا االختبار البطاريات غري املزّودة حبماية من الـشحن الزائـد واملـصّممة لالسـتخدام 
  .فقط يف جتميعة بطاريات تتيح هذه احلماية

، خيتـرب مـا يلــي T.8عنـد اختبـار اخلاليـا واخلاليــا املكونـة األوليـة والقابلــة إلعـادة الـشحن يف االختبــار   )ه(
  :بالكمية املبينة

  عشر خاليا أولية وهي مفرغة بالكامل؛ ' 1'
  وعشر خاليا مكونة أولية وهي مفرغة بالكامل؛ ' 2'
  امل؛وعشر خاليا قابلة إلعادة الشحن يف الدورة األوىل وهي مفرغة بالك ' 3'
  وعشر خاليا مكونة قابلة إلعادة الشحن يف الدورة األوىل وهي مفرغة بالكامل؛ ' 4'
   دورة تنتهي وهي مفرغة بالكامل؛50وعشر خاليا قابلة إلعادة الشحن بعد  ' 5'
  . دورة تنتهي وهي مفرغة بالكامل50وعشر خاليا مكونة قابلة إلعادة الشحن بعد  '6'

فيهــا إمجــايل حمتــوى الليثيــوم يف مجيــع األقطــاب املوجبــة عنــدما  اختبــار جتميعــة بطاريــات يكــون عنــد  )و(
 200  سـاعة علـى/ غم، أو ال يزيد فيها معدل الواط500تكون مشحونة بالكامل، ال يزيد على 

ســـاعة يف حالـــة بطاريـــة أيونـــات الليثيـــوم، وجممعـــة مـــن بطاريـــات اجتـــازت مجيـــع االختبـــارات / واط6
، T.5 وT.4 وT.3االختبــارات حــدة مــشحونة بالكامــل يف نطــاق املنطبقــة، ختتــرب جتميعــة بطاريــات وا

 يف حالة جتميعة البطاريات القابلة إلعادة الـشحن، تكـون التجميعـة قـد دارت T.7االختبار وكذلك 
  . دورة على األقل25

 يكـون فيهـا إمجـايل حمتـوى  االختبارات املنطبقة متصلة كهربائياً لتشكل جتميعة بطاريـاتمجيععندما تكون البطاريات اليت اجتازت 
 200سـاعة عـن / غرام أو يزيد فيهـا معـدل الـواط500الليثيوم يف كل األقطاب املوجبة عندما تكون مشحونة بالكامل يزيد على 

ساعة يف حالة بطاريات أيونات الليثيوم، فإن احلاجة ال تقوم إىل اختبار هذه التجميعـة إذا كانـت مـزودة بنظـام قـادر علـى / واط6
اقبة التجميعة ومنع حاالت قصر الدوائر أو إفراط التفريغ بني بطاريات التجميعة وأي إفـراط يف احلـرارة أو يف الـشحن يف جتميعـة مر 

  .البطاريات

  طريقة االختبار   38-3-4

وينبغــي إجــراء االختبــارين .  بالتتــابع علــى اخلليــة أو البطاريــة ذاــاT.5 إىل T.1ينبغــي إجــراء االختبــارات مــن   
T.6و T.8وجيـوز إجـراء االختبـار .  باستخدام خاليا أو بطاريات مل ختتـرب بطـرق أخـرىT.7 باسـتخدام بطاريـات غـري متـضررة سـبق 

  .  ألغراض اختبار البطاريات املدورة5 إىل 1استخدامها يف االختبارات من 
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  حماكاة االرتفاع: 1-االختبار راء  38-3-4-1
   الغرض  38-3-4-1-1

  .ار النقل اجلوي يف ظروف الضغط املنخفضحياكي هذا االختب  

  طريقة االختبار   38-3-4-1-2

 كيلوباســكال أو أقــل ملــا ال يقــل عــن ســت ســـاعات 11.6ختــزن خاليــا وبطاريــات االختبــار حتــت ضــغط   
  ).مئويةº 5 ±مئوية º 20(بدرجة حرارة حميطـة 

  الشـرط   38-3-4-1-3

حيــدث تــسرب، وتنفــيس، وتفكــك، ومتــزق، وحريــق، وإذا مل تــستويف اخلاليــا والبطاريــات هــذا الــشرط إذا مل   
والـشرط .  مـن فولطيتهـا قبـل إجـراء هـذا االختبـار مباشـرة٪90تقل فولطية الدائرة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبـار عـن 

  .املتعلق بالفولطية ال ينطبق على خاليا وبطاريات االختبار وهي مفرغة بالكامل

  رارياحلختبار اال: 2- راءاالختبار  38-3-4-2
  الغرض  38-3-4-2-1

وجيـــرى هـــذا االختبـــار . يقـــيم هـــذا االختبـــار ســـالمة إحكـــام منـــع التـــسرب والوصـــالت الكهربائيـــة الداخليـــة  
  .بإحداث تغريات سريعة وبالغة يف درجات احلرارة

  طريقة االختبار   38-3-4-2-2
 2 ± 72ارة اختباريــة تــساوي ات بدرجــة حــر ختــزن خاليــا وبطاريــات االختبــار ملــا ال يقــّل عــن ســت ســاع  

º 2 ± 40 -مئويــة، مث ختــزن ملــا ال يقــل عــن ســت ســاعات بدرجــة حــرارة اختباريــة تــساوي ºوالفــرتة الزمنيــة القــصوى بــني . مئويــة
 ختـزن بعـدها مجيـع خاليـا  دورات كاملـة10 حـىت اكتمـالويكـرر هـذا اإلجـراء .  دقيقـة30درجات احلـرارة القـصوى لالختبـار هـي 

أما فـرتة تعـريض اخلاليـا والبطاريـات الكبـرية لـدرجات ). مئويةº 5 ± 20( ساعة بدرجة حرارة حميطة 24وبطاريات االختبار ملدة 
  .  ساعة12احلرارة القصوى فينبغي أال تقّل عن 

  الشرط  38-3-4-2-3
 وتفكـــك، تـــستويف اخلاليـــا والبطاريـــات هـــذا الـــشرط إذا مل حيـــدث نقـــصان يف الكتلـــة، وتـــسرب، وتنفـــيس،  

٪ مــن فولطيتهــا قبــل إجــراء هــذا 90ومتــزق، وحريــق، وإذا مل تقــل فولطيــة الــدائرة املفتوحــة لكــل خليــة أو بطاريــة بعــد االختبــار عــن 
  .والشرط املتعلق بالفولطية ال ينطبق على خاليا وبطاريات االختبار وهي مفرغة بالكامل. االختبار مباشرة

  االهتزاز : 3-االختبار راء  38-3-4-3
   الغرض  38-3-4-3-1

  .حياكي هذا االختبار االهتزاز يف أثناء النقل  
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  طريقة االختبار   38-3-4-3-2
تثبت اخلاليـا والبطاريـات تثبيتـاً حمكمـاً يف منـصة آلـة االهتـزاز دون تـشويه اخلاليـا وذلـك كـي ينتقـل االهتـزاز   

 15 هرتـز يف فـرتة 7 هرتـز ويعـود إىل 200 و7ي يـرتاوح بـني ويكون االهتزاز يف شكل موجة جيبيـة مبـدى لوغـاريتم. انتقاًال دقيقاً 
وجيــب أن .  ســاعات لكــل وضــع مــن األوضــاع الثالثــة املتعامــدة للخليــة3 مــرة ملــدة إمجاليــة قــدرها 12وتكــرر هــذه الــدورة . دقيقــة

  . يكون أحد اجتاهات االهتزاز عمودياً على سطح الطرف
، عنه يف حالة البطاريات زنة )اخلاليا والبطاريات الصغرية( كغ 12يا والبطاريات حىت خيتلف مدى الرتدد اللوغارمتي يف حالة اخلال

  ).البطاريات الكبرية( كغ أو أكثر 12
مث .  هرتـز18   هرتـز وينتهـي ب7  ، مبعـدل تـردد يبـدأ بgn 1حيـافظ علـى ذروة تـسارع مقـدارها : يف حالـة اخلاليـا والبطاريـات الـصغرية

 50 ( gn 8ويزداد الرتدد حىت يبلغ معدل تسارع ذروته )  ملم إمجايل مدى االهتزاز1.6( ملم 0.8 البالغة يبقى على سعة االهتزاز
  . هرتز200 حىت يزداد الرتدد إىل gn 8حيافظ على ذروة التسارع البالغة  مث). هرتز تقريباً 

مث يبقـى علـى .  هرتـز18   هرتـز وينتهـي ب7  دأ ب، مبعدل تـردد يبـgn 1حيافظ على ذروة تسارع مقدارها : يف حالة البطاريات الكبرية
 هرتــز 25 (gn 2ويــزداد الــرتدد حــىت يبلــغ معــدل تــسارع ذروتــه ) مــدى االهتــزاز ملــم إمجــايل) 1.6( ملــم 0.8ســعة االهتــزاز البالغــة 

  . هرتز200 حىت يزداد الرتدد إىل gn 2حيافظ على ذروة التسارع البالغة  مث). تقريباً 

  الشرط   38-3-4-3-3
تــستويف اخلاليــا والبطاريــات هــذا الــشرط إذا مل حيــدث تــسرب، وتنفــيس، وتفكــك، ومتــزق، وحريــق، يف أثنــاء   

 يف املائـة مـن فولطيتهـا بعـد االختبـار مباشـرة يف 90االختبار وبعده، وإذا مل تقل فولطية الدائرة املفتوحة لكل خليـة أو بطاريـة عـن 
والـــشرط املتعلـــق بالفولطيـــة ال ينطبـــق علـــى خاليـــا وبطاريـــات .  االختبـــار مباشـــرةمكـــان تركيبهـــا العمـــودي الثالـــث قبـــل إجـــراء هـــذا

  .االختبار وهي مفرغة بالكامل

  الصدمة : 4-االختبار راء  38-3-4-4
  الغرض  38-3-4-4-1

  .حياكي هذا االختبار آثار الصدم املمكنة يف أثناء النقل  
  طريقة االختبار   38-3-4-4-2

تبار إىل آلة االختبـار بواسـطة حامـل تثبيـت صـلب يـسند مجيـع أسـطح التثبيـت تثبت خاليا وبطاريات االخ  
وختضع  .   ملي ثانية6 وفرتة نبض تبلغ gn 150وختضع كل خلية أو بطارية لصدمـة نصف جيبية بتسارع ذروته . لكل بطارية اختبار

اه الـسليب يف املواضـع الثالثـة املتعامـدة مــن كـل خليـة أو بطاريـة لـثالث صـدمات يف االجتـاه اإلجيـايب تليهـا ثـالث صـدمات يف االجتـ
  . صدمة18مواضع تثبيت اخللية أو البطارية، وذلك ملا جمموعه 

.  ملــي ثانيــة11 وفــرتة نــبض تبلــغ gn 50غــري أن اخلاليــا الكبــرية والبطاريــات الكبــرية ختــضع لــصدمة نــصف جيبيــة بتــسـارع ذروتــه 
ه اإلجيــايب تليهـا ثــالث صـدمات يف االجتـاه الــسليب لكـل واحــد مـن املواضــع وختـضع كـل خليــة أو بطاريـة لــثالث صـدمات يف االجتـا
  .  صدمة18الثالثة املتعامدة لتثبيت اخللية، ويبلغ جمموع الصدمات 
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 الشرط  38-3-4-4-3

تــستويف اخلاليــا والبطاريــات هــذا الــشرط إذا مل حيــدث تــسرب، وتنفــيس، وتفكــك، ومتــزق، وحريــق، وإذا مل   
والـشرط . ٪ مـن فولطيتهـا قبـل إجـراء هـذا االختبـار مباشـرة90ة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبـار عـن تقل فولطية الدائر 

  .املتعلق بالفولطية ال ينطبق على خاليا وبطاريات االختبار وهي مفرغة بالكامل
  الدائرة القصرية اخلارجية: 5-االختبار راء  38-3-4-5

  الغرض  38-3-4-5-1
  .تبار دائرة قصرية خارجيةحياكي هذا االخ  

  طريقة االختبار  38-3-4-5-2
 ±55تكون خلية أو بطارية االختبار ذات درجة حرارة ثابتة حبيـث تبلـغ درجـة حـرارة الغـالف اخلـارجي هلـا   

2 º 55رارة  أوم بدرجـة حـ0.1مئوية مث ختضع اخللية أو البطارية بعد ذلك حلالة دائرة قصرية مبقاومة خارجية يقـّل إمجالّيهـا عـن± 
2 ºوتــستمر حالــة الــدائرة القــصرية هــذه ملــا ال يقــل عــن ســاعة واحــدة بعــد عــودة درجــة حــرارة الغــالف اخلــارجي للخليــة أو . مئويــة

  . مئويةº 2 ±55البطارية إىل 
  الشرط   38-3-4-5-3

ـــة    دث مئويـــة ومل حيـــº 170تـــستويف اخلاليـــا والبطاريـــات هـــذا الـــشرط إذا مل تتجـــاوز درجـــة حرارـــا اخلارجي
  .يف أثناء االختبار ويف غضون ست ساعات بعد االختبارتفكك ومتزق وحريق 

  السحق/أثر الصدم: T.6الختبار ا  38-3-4-6
  الغرض  38-3-4-6-1

  .حتاكي هذه االختبارات الضرر امليكانيكي الناجم عن صدم أو سحق قد يسفر عن قصر دارة داخلي  
  ) مم20ى اخلاليا االسطوانية اليت يزيد قطرها على يطبق عل( الصدم -طريقة االختبار   38-3-4-6-2

ويوضـع عـرب مركـز العينـة قـضيب مـن الفـوالذ . توضع عينة اخللية أو اخللية املكونة على سطح منبسط أملس  
 ســم أو يــساوي أطــول بعــد مــن أبعــاد 6يقــل طولــه عــن   مــم، وال0.1±  مــم 15.8، قطــره 316غــري القابــل للــصدأ مــن النــوع 

 سـم علـى نقطـة تقـاطع القـضيب 2.5 ± 61 كغ مـن ارتفـاع 0.1±  كغ 9.1وتلقى على الكتلة كتلة وزا . هما أكرباخللية، أي
. مع العينة بطريقة خاضعة للتحكم باستخدام قضيب انـزالق رأسـي يكـاد يكـون خاليـاً مـن االحتكـاك، أو قنـاة ذات سـحب أدىن

  . درجة90جيه الكتلة الساقطة موجهة إىل السطح الداعم األفقي بزاوية ويكون قضيب االنزالق الرأسي أو القناة املستخدمة لتو 
وختــضع عينــة االختبــار للــصدم حبيــث يكــون حمورهــا الطــوالين موازيــاً للــسطح املنبــسط وعموديــاً علــى احملــور   

ضع كــل عينــة وختــ.  مــم واملوضــوع يف مركــز عينــة االختبــار0.1±  مــم 15.8الطــوالين لــسطح القــضيب املقــوس الــذي يبلــغ قطــره 
  .لصدمة واحدة فقط

يطبـــــق علـــــى اخلاليــــا املنـــــشورية واجلرابيــــة وتلـــــك الـــــيت تتخــــذ شـــــكل القطعـــــة ( الــــسحق -طريقــــة االختبـــــار   38-3-4-6-3
  ) مم20الزر واخلاليا االسطوانية اليت ال يزيد قطرها عن /النقدية
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 1.5    بـسرعة تبلـغ حـوايل ويكون السحق تـدرجيياً . تسحق خلية أو خلية مكونة بني سطحني منبسطني  
  :ويستمر السحق حىت بلوغ أول اخليارات الثالثة التالية. ث عند نقطة االتصال األوىل/سم

   كيلو نيوتن؛0.78±  كيلو نيوتن 13 املمارسة إىل القوةوصول   )أ(
 مـم حــىت بلـوغ ضـغط قــدره 32متـارس القــوة عـن طريـق مكبــاس هيـدرويل مـزود بكبــاس قطـره : مثـال  

  . باسكال على املكباس االهليدرويل ميغا17
   ملي فولط؛10 فولطية اخللية مبا ال يقل عن اخنفاضأو   )ب(
  . يف املائة أو أكثر من مسكها األصلي50 تشوه يف اخللية بنسبة حدوثأو   )ج(
 ملـــي فـــولط أو أكثـــر، أو تـــشوه اخلليـــة 100ومبجـــرد بلـــوغ الـــضغط األقـــصى، أو اخنفـــاض الفولطيـــة مبقـــدار   

  . يف املائة من مسكها األصلي، يتعني وقف الضغط50 تقل عن بنسبة ال
وتــسحق اخلليــة الــيت تتخــذ شــكل . وتــسحق اخلليــة املنــشورية أو اجلرابيــة مبمارســة القــوة علــى أعــرض جانــب  

احملـور      ويف حالـة اخلاليـا االسـطوانية، متـارس قـوة الـسحق عموديـاً علـى . عملة نقدية مبمارسة القوة على سـطوحها املنبـسطة/زر
  .الطوالين

 6وتالحــظ عينــة االختبــار ملــدة . وختــضع كــل خليــة أو خليــة مكونــة موضــع اختبــار لعمليــة ســحق واحــدة  
  .وجيرى االختبار باستخدام خاليا أو خاليا مكونة موضع اختبار مل يسبق خضوعها الختبارات أخرى. ساعات أخرى

  الشرط  38-3-4-6-4
 س ومل حيـــدث °170كونـــة هـــذا الــشرط إذا مل تتجـــاوز درجـــة حرارـــا اخلارجيـــة تــستويف اخلاليـــا واخلاليـــا امل  

  .االختبار تفكك أو حريق يف أثناء االختبار ويف غضون ست ساعات بعد انتهاء
  الشحن الزائد: 7-االختبار راء  38-3-4-7
   الغرض  38-3-4-7-1

  .مل الشحن الزائديقّيم هذا االختبار قدرة البطارية القابلة إلعادة الشحن على حت  
  طريقة االختبار  38-3-4-7-2

وتكــون الفولطيــة الــدنيا . يكــون تيــار الــشحن ِضــعف تيــار الــشحن املــستمر األقــصى املوصــى بــه مــن املــصنع  
  :لالختبار كما يلي

 فولـت، تكـون فولطيـة االختبـار الـدنيا 18عندما ال تزيد فولطية الشحن املوصى ا من املصنع عن   )أ(
   فولت؛22ني من فولطية الشحن القصوى للبطارية أو أقل مبرت

 فولــت، تعــادل فولطيــة االختبــار الــدنيا 18عنــدما تزيــد فولطيــة الــشحن املوصــى ــا مــن املــصنع عــن   )ب(
  .1.2حاصل ضرب فولطية الشحن القصوى يف 

  . ساعة24وفرتة االختبار هي . جترى االختبارات بدرجة احلرارة احمليطة
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  رط الش  38-3-4-7-3
تستويف البطاريات القابلة إلعادة الـشحن هـذا الـشرط إذا مل حيـدث تفكـك أو حريـق يف أثنـاء االختبـار ويف   

  .غضون سبعة أيام بعد انتهاء االختبار

  التفريغ القسري: 8-االختبار راء  38-3-4-8
   الغرض  38-3-4-8-1

  .   على حتمل تفريغ قسرييقّيم هذا االختبار قدرة خلية أولية أو خلية قابلة إلعادة الشحن  
  طريقة االختبار   38-3-4-8-2

تفرغ كل خلية تفريغاً قسرياً بدرجـة احلـرارة احمليطـة عـن طريـق وصـلها علـى التـوايل مبـصدر تيـار متواصـل قوتـه   
صنع12

ُ
  . فولت يبدأ بقوة مساوية لتيار التفريغ األقصى احملدد من جانب امل

وتفـرغ كـل خليـة . دد بوصل محل مقاوم ذي حجم وسعة مناسبني توصيًال متوالياً خبلية االختبـارويتم احلصول على تيار التفريغ احمل
  ).باألمبري(تساوي السعة املقررة هلا مقسومة على تيار االختبار األويل ) ساعات(تفريغاً قسرياً لفرتة زمنية 

  الشرط  38-3-4-8-3
 الــــشرط إذا مل حيــــدث تفكــــك أو حريــــق يف أثنــــاء تــــستويف اخلاليــــا األوليــــة أو القابلــــة إلعــــادة الــــشحن هــــذا  

  ."االختبار ويف غضون سبعة أيام بعد انتهاء االختبار
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  الجزء الرابع

  41الفرع 

  :يعدل البند ليصبح على النحو التايل  41-2-2
  حاويات الغازات المتعددة العناصر  41-2-2"

  اخنفاض يف درجة احلرارة املصممة القصوى دون تغري يف السمك؛  )أ(
  ارتفاع يف درجة احلرارة املصممة القصوى دون تغري يف السمك؛  )ب(
  اخنفاض يف الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح ا؛  )ج(
  اخنفاض يف كتلة كل عنصر منفرد ويف شحنه أو اخنفاض يف الكتلة الكلية للعناصر وشحنها؛  )د(
   يف املائة يف قطر العناصر؛40وز نسبته  يف املائة أو اخنفاض ال تتجا10ارتفاع ال تتجاوز نسبته   ( ه(
   يف املائة يف طول العناصر؛10تغري ال تتجاوز نسبته   )و(
  يف طول إطار حاويات الغازات املتعددة العناصر؛)  أقدام10( أمتار 3.1اخنفاض ال يتجاوز   )ز(
  ناصر؛الع  يف املائة يف ارتفاع حاويات الغازات املتعددة50اخنفاض ال تتجاوز نسبته   )ح(
   يف املائة يف عدد العناصر؛50تغري ال تتجاوز نسبته   )ط(
زيادة يف مسك مواد اإلطار شريطة أن يظـل الـسمك يف احلـدود الـيت تـسمح ـا مواصـفات إجـراءات   )ي(

  اللحام؛
تغــري يف معــدات التــشغيل ويف املــشاعب حبيــث ال تتجــاوز نــسبة التغــري يف الكتلــة الكليــة ملعــدات التــشغيل   )ك(

علــى أال تـسفر عـن زيـادة يف الكتلــة ( يف املائـة مـن الكتلـة اإلمجاليــة القـصوى املـسموح ـا 10شاعب واملـ
  ؛)اإلمجالية القصوى املسموح ا مقارنة بالكتلة املماثلة للنموذج البدئي الذي سبق اختباره

  :استخدام نوعية خمتلفة من نفس نوع املادة لصنع اإلطار شريطة  )ل(
لتصميم هلذه املادة ذات النوعيـة املختلفـة، باسـتعمال أسـوأ القـيم احملـددة أن تكون حسابات ا ' 1'

للمواصفات اآللية لتلك النوعية، مستوفية لنتائج حسابات التـصميم اخلاصـة بالنوعيـة القائمـة 
  أو متجاوزة هلا؛

  ."وأن تسمح مواصفات إجراء اللحام بالنوعية البديلة ' 2'

الغـــازات املتعـــددة املــصادر املـــسموح ـــا الــيت ال تـــستلزم اختبـــار صـــدم يف حالــة تفاوتـــات تـــصميم حاويــات   :مالحظة
إضافياً، جيب أن يظل جهاز الرتكيب الذي يربط بني العناصر واإلطار هـو نفـس اجلهـاز اخلـاص بتـصميم النمـوذج البـدئي للحاويـة 

  ".الذي سبق اختباره
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  التذييالت

  : ويكون نصه كما يلي8يضاف التذييل اجلديد   

  8 التذييل"
  واصفات االستجابة

، وهـــي مـــصممة لكـــي تـــستخدمها 7تـــستخدم واصـــفات االســـتجابة ألغـــراض معـــايري جمموعـــة االختبـــارات   
علـــى ســـبيل املثـــال، قـــد ختتلـــف الـــسلع كثـــرياً يف احلجـــم والنـــوع والتعبئـــة واملـــواد . الـــسلطة املختـــصة يف حتديـــد نـــوع اســـتجابة الـــسلع

ولكي حيكـم علـى أحـد التفـاعالت بأنـه مـن نـوع معـني، ال بـد مـن وجـود .  يف االعتباراملتفجرة؛ وال بد من أخذ هذه االختالفات
وجيـــب علـــى الـــسلطة املختـــصة أن تقـــيس وزن اموعـــة . لـــذلك النـــوع) يف اجلـــدول أدنـــاه) أ(املـــشار إليهـــا بـــاحلرف (األدلـــة األوليـــة 

وتوفر األدلة الثانوية مؤشرات . ا بكاملها لتقييم رد الفعلمن األدلة بعناية وأن تستخدمه) األولية والثانوية على حد سواء(الكاملة 
.أخرى قد تكون موجودة
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 اآلثار املالحظة أو املقيسة
 آثار أخرى  انتثار الشظايا أو املواد املتفجرة العصف الغالف املواد املتفجرة مستوى االستجابة

اســــــتهالك ســــــريع جلميــــــع املــــــواد  انفجار
 علاملتفجرة مبجرد بدء الرد الف

تــــــــشوه لــــــــدن ســــــــريع للغـــــــــالف ) أ(
املعدين املالمـس للمـواد املتفجـرة مـع 

 وممتد تشظ ذي معدل قص مرتفع

موجـــــــة صـــــــدمية ذات حجـــــــم ) أ(
قيمـــة حمـــسوبة أو = وجـــدول زمـــين 

  قيمة مقيسة عرب اختبار تعيري

أو تــشوه لــدن /أو تــشظ و/ثقــب و
  لأللواح الشاهدة

حفـــــــر أرضـــــــية حجمهـــــــا مقابـــــــل 
 يف السلعةلكمية املواد املتفجرة 

تــــــشوه لــــــدن ســــــريع جلــــــزء مــــــن، ) أ(  انفجار جزئي
وليس كل، الغالف املعدين املالمس 
ــــــــشظ ذي  للمــــــــواد املتفجــــــــرة مــــــــع ت

  معدل قص مرتفع وممتد

موجـــــــة صـــــــدمية ذات حجـــــــم ) أ(
قيمــة حمــسوبة أو < وجــدول زمــين 

. قيمــــة مقيــــسة عــــرب اختبــــار تعيــــري
  وتلف يف اهلياكل ااورة

 تــشظ أو/أو تــشوه لــدن و/ثقــب و
  .لأللواح الشاهدة ااورة

مـواد متفجــرة متنــاثرة حمروقــة أو غــري 
  .حمروقة

حفـــــــر أرضـــــــية حجمهـــــــا مقابـــــــل 
لكميــــــــــة املــــــــــواد املتفجــــــــــرة الــــــــــيت 

 انفجرت

احـــرتاق ســـريع لـــبعض املــــواد ) أ( تفجري
املتفجــرة أو كلهـــا مبجـــرد بـــدء رد 

 فعل السلعة

كــسر ممتــد لألغلفــة املعدنيــة مــع ) أ(
حــــــدوث عــــــدم وجــــــود دليــــــل علــــــى 

تـشظ ذي معــدل قــص مرتفــع يــسفر 
عــــن شــــظايا أكــــرب وأقــــل مــــن تلــــك 
املـــــــــــشاهدة يف اختبـــــــــــارات التعيـــــــــــري 

 املفجرة عن عمد

مالحظــــة أو قيــــاس موجــــة ضــــغط 
يف مجيـــــع أجـــــزاء ســـــاحة االختبـــــار 

ومـدة أطـول << مع حجم ذروة 
كثـرياً مـن مـدة القيمـة املقيـسة عـرب 

 اختبار تعيري

  .تلف يف األلواح الشاهدة
ري وعلـــى مـــسافات طويلـــة تنـــاثر كبـــ

للمــــــواد املتفجــــــرة احملروقــــــة أو غــــــري 
 .احملروقة

 حفر أرضية

احـرتاق بعـض املـواد املتفجـرة ) أ( صعق
 أو كلها

متـــزق لألغلفــــة يــــسفر عــــن قطــــع  ) أ(
كبرية قليلـة قـد تـشمل التغليفـات أو 

  *.املرابط

بعــــض األدلــــة علــــى وجــــود ضــــغط 
يف ســـــاحة االختبـــــار خيتلـــــف مـــــن 

  .زحيث الزمن أو احلي

تطاير قطعة واحـدة علـى األقـل ) أ(
علــى ) غــالف أو تغليــف أو مــربط(

 مـــــــــرتاً مـــــــــع 15مـــــــــسافة تتجـــــــــاوز 
 جـــــــــول 20> مـــــــــستوى للطاقـــــــــة 

اســــــتناداً إىل العالقــــــة بــــــني املــــــسافة 
والكتلـــــــــــــــة الـــــــــــــــواردة يف الـــــــــــــــشكل 

ومــــــــــــواد متفجــــــــــــرة  . 1- 1- 6- 16
كثــــرية متنــــاثرة حمروقــــة أو غــــري حمروقــــة 

 .اً  مرت 15على مسافة تتجاوز عامة 

ال يوجــــــــد دليــــــــل أويل علــــــــى ) أ(
حـــــدوث رد فعـــــل أشـــــد، ويوجـــــد 
دليــل علــى دســر قــادر علــى دفــع 

 15الــــسلعة إىل مــــسافة تتجــــاوز 
  .مرتاً 

زمــــــن رد الفعــــــل أطــــــول ممــــــا هــــــو 
 .متوقع من رد فعل انفجاري
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 آثار أخرى  و املواد املتفجرةانتثار الشظايا أ العصف الغالف املواد املتفجرة  مستوى االستجابة  اآلثار املالحظة أو املقيسة
حريـــــــــــق مـــــــــــنخفض الـــــــــــضغط ) أ( حريق

  لبعض املواد املتفجرة أو كلها
قد يتمـزق الغـالف مـسفراً عـن ) أ(

قطــــــــع كبــــــــرية قليلــــــــة قــــــــد تــــــــشمل 
  *.التغليفات أو املرابط

بعــــــض األدلــــــة علــــــى حـــــــدوث 
ضــــــغط غــــــري مــــــؤثر يف ســـــــاحة 

 االختبار

غــــــالف، أو (ال يتطــــــاير أي بنــــــد ) أ(
) ، أو مـــادة متفجـــرةتغليـــف، أو مـــربط

 مـــــرتاً مـــــع 15اوز علـــــى مـــــسافة تتجـــــ
 جـول اســتناداً 20> للطاقـة مـستوى 

إىل العالقة بني املسافة والكتلـة الـواردة 
  . 1-1-6-16يف الشكل 

قـــد تتنـــاثر كميـــة ضـــئيلة مـــن املـــواد ) أ(
املتفجـــــــــرة احملروقـــــــــة أو غـــــــــري احملروقـــــــــة 
تتناســـب مـــع الكميـــة الكليـــة املوجـــودة 

 15افة يف حـدود يف السلعة على مـس
 . مرتاً بصفة عامة30مرتاً وال تتجاوز 

ــــــى دســــــر ) أ( ــــــل عل ال يوجــــــد دلي
قادر على دفع الـسلعة إىل مـسافة 

  . مرتاً 15تتجاوز 
ويف حالة احملـرك الـصاروخي، زمـن 

إذا كـــان  رد فعـــل أطـــول كثـــرياً ممـــا
  .قد أطلق يف منوذجه التصميمي

مل حيدث أي رد 
 فعل

ة ال يوجــــــــــد رد فعـــــــــــل للمـــــــــــاد) أ(
املتفجــــــــــرة دون حـــــــــــافز خـــــــــــارجي 

  .مستمر
اســـتعادة مجيــــع املــــواد املتفجــــرة ) أ(

الـــــــــيت مل يكـــــــــن هلـــــــــا رد فعـــــــــل أو 
معظمها مع عدم وجـود إشـارة إىل 

  .احرتاق مستمر

عــدم تــشظ الغــالف أو العبـــوة ) أ(
مبــا هــو أكــرب مــن التــشظي النــاجم 
عـــن ســـلعة موضـــع اختبـــار خاملـــة 

 .*مماثلة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

وميكـن إسـاءة تفـسري هـذا الـدليل بأنـه . حتدث التهديدات امليكانيكية مباشرة تلفاً يسبب تكاً للسلعة بل واستجابة هوائية تسفر عن قـذف أجـزاء، وخباصـة وسـائل اإلغـالق: مالحظة  *  
كــن أن تكــون مقارنــة األدلــة املالحظــة مــع األدلــة املتعلقــة بــسلعة خاملــة مقابلــة مفيــدة يف ومي. نــاجم عــن رد فعــل املــادة املتفجــرة الــيت حتتــوي عليهــا الــسلعة، ممــا يــسفر عــن ختــصيص واصــفة اســتجابة أشــد

  .".املساعدة على حتديد استجابة السلعة
        


