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وتضاف فقرة جديدة ". ؛"بفاصلة منقوطة  "." النقطة، يستعاض عن )ج(٦يف هناية وصف النوع 
  :يف النهاية يكون نصها كما يلي

 ٣- ٣ من الفصل    ٣٤٧ سلع متفجرة ينطبق عليها احلكم       اختبار جيرى على عبوة   ): د(٦النوع  "
 ما إذا كانت توجد تأثريات خطرة خارج العبوة ناجتة          لتحديدمن الالئحة التنظيمية النموذجية،     

  ".عن اشتعال عارض أو بدء اشتعال للمحتويات
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  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  ٣- ١٠الشكل 

  

 سلعة أو مادة أو خملوط مقبول مؤقتاً يف هذه الرتبة 
)2-1-2(من الشكل  

ال
 نعم

نعم

 ال

 ال

 ال

 ال

ال

 نعم

 ال

ال

 ال

نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

نعم
 نعم

هل السلعة مرشحة 
؟6-1للشعبة  هل املادة مرشحة 

توضع املادة أو   ؟5-1للشعبة 
 املخلوط يف عبوة

7اختبارات اجملموعة 
5اختبارات اجملموعة

هل النتيجة 
 انفجار شامل؟

هل هي سلعة متفجرة
 غري حساسة مطلقاً؟

هل هي متفجر ضعيف
احلساسية جداً مع خطر 

 انفجار شامل؟

هل اخلطر الرئيسي
انطالق مقذوفات 

خطرة؟

هل اخلطر الرئيسي إشعاع 
حراري و/أو احتراق عنيف لكن
بدون احتمال عصف أو انتثار 

خطر؟
هل يوجد خطر 
طفيف يف حالة 
 االشتعال أو البدء؟

هل صنعت املادة/السلعة إلحداث
تأثري تفجريي عملي أو ناري؟ 

هل ميكن أن يعوَق هذا 
اخلطر مكافحة النار يف 

اجلوار املباشر؟

هل املنتج سلعة مستبعدة
 حبكم طبيعتها؟

(ب))2-1-1-2(انظر   

 الشعبةليست متفجراً
1-1  

 الشعبة
1-2  الشعبة 

1-3 4-1الشعبة  
 جمموعات توافق
خالف قاف

4-1الشعبة
 جمموعة التوافق قاف

الشعبة
1-5  الشعبة 

1-6  

6اختبارات اجملموعة   

10.2 

1-2 1-3 
1-4  1-4 

1-5 1-6 

هل املادة مرشحة ؟1-6
 ؟5-1للشعبة

24 
19 23 25 

39 
20 26 

40 

21 

28 

30 

32 

33 

35 

36 

1

38 41 22 37 34 31 29 27 
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ويف اجلملة الثانيـة،    )". د(٦و) ج(٦و"بعبارة  )" ج(٦و "يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة       ٤- ٣- ٤- ١٠
  :ويف هناية الفقرة، يضاف ما يلي". األنواع األربعة"بعبارة " األنواع الثالثة"يستعاض عن عبارة 

 وال يـستخدم إال يف       قاف مناسباً  ٤- ١هو اختبار يستخدم لتحديد ما إذا كان التصنيف         ) د(٦النوع  "
  . من الالئحة النموذجية٣- ٣ من الفصل ٣٤٧حالة انطباق احلكم اخلاص 

، وإال يكـون     قاف مناسباً  ٤- ١إىل ما إذا كان     ) د(٦و) ج(٦تشري نتائج جمموعة االختبارات       
  ". خالف اجملموعة قاف٤- ١التصنيف يف 
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  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  ٨- ١٠الشكل 

  

1سلعة أو مادة أو مقبولة مؤقتاً يف الرتبة   
)2-10(من الشكل  

ال
 نعم

نعم

 ال

ال

 ال

 ال

ال

 نعم

 ال

ال

ال

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

نعم
 نعم

هل السلعة مرشحة 
؟6-1للشعبة  هل املادة مرشحة 

توضع املادة يف  ؟5-1للشعبة 
  عبوة

7اختبارات اجملموعة   
5اختبارات اجملموعة

هل النتيجة 
 انفجار شامل؟

هل هي سلعة متفجرة
 غري حساسة مطلقاً؟

هل هي متفجر ضعيف
احلساسية جداً مع خطر 

 انفجار شامل؟

هل اخلطر الرئيسي
انطالق مقذوفات 

خطرة؟

هل اخلطر الرئيسي إشعاع 
حراري و/أو احتراق عنيف لكن
بدون احتمال عصف أو انتثار 

خطر؟

هل هناك تأثريات 
خطرة خارج العبوة؟

هل صنعت املادة أو السلعة إلحداث
تأثري تفجريي عملي أو ناري؟ 

هل ميكن أن يعوَق هذا 
اخلطر مكافحة النار يف 

اجلوار املباشر؟

   هل املنتج سلعة مستبعدة 
 حبكم طبيعتها؟

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

1ليست رتبة   الشعبة 
1-1  

 الشعبة
1-2  الشعبة 

1-3 4-1الشعبة  
 جمموعات توافق
خالف قاف

4-1الشعبة
 جمموعة التوافق قاف

الشعبة
1-5  الشعبة 

1-6  

6اختبارات اجملموعة   

38 41 22 37 34 31 29 27 

36 

25 19 

39 

40 

24 

21 

20 

26 

28 

23 

32 

35 

33 

30 

ال

نعم

10-2( 

1.6 1.5 
1.4 1.4 

1.3 1.2 

1 
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  ١١الفرع 
  : يكون نصها كما يلي٥- ٣- ١١تضاف فقرة جديدة   

 غـم / جول ٨٠٠ اليت تصل طاقة حتللها إىل        املواد العضوية  ملواد العضوية وخماليط  ا يف حالة   ٥- ٣- ١١"
  " MK. IIId"اون التسياري ـاختبار اهلإذا كانت نتيجة ) أ(١ار ـراء االختبـفأكثر، ال يتطلب األمر إج

حالة بدء اإلشعال يف  )٣- واو (BAM، أو اختبار تراوزل )٢- واو(، أو اختبار اهلاون التسياري )١- واو(
 هي) أ(١االختبار  ة  ويف هذه احلالة، تعترب نتيج    ". ال"هي  ) ١انظر التذييل    (٨بواسطة مفجر قياسي رقم     

، تعترب نتيجة االختبار    "غري منخفضة " هي   ٣-  أو واو  ٢-  أو واو  ١-  وإذا كانت نتيجة االختبار واو     ".- "
  ".)أ(١إال بإجراء االختبار " - "لى ويف هذه احلالة، ال ميكن احلصول ع"+". هي ) أ(١

  ١٢الفرع 
  : يكون نصها كما يلي٤- ٣- ١٢تضاف فقرة جديدة   

 غـم / جول ٨٠٠ اليت تصل طاقة حتللها إىل        املواد العضوية  ملواد العضوية وخماليط  ا يف حالة   ٤- ٣- ١٢"
  " MK. IIId"اختبار اهلاون التسياري إذا كانت نتيجة ) أ(٢ار ـراء االختبـر إجـفأكثر، ال يتطلب األم

يف حالة بدء اإلشعال  )٣- واو (BAM، أو اختبار تراوزل )٢- واو(، أو اختبار اهلاون التسياري )١- واو(
 هي) أ(٢االختبار  ة  ويف هذه احلالة، تعترب نتيج    ". ال"هي  ) ١انظر التذييل    (٨بواسطة مفجر قياسي رقم     

، تعترب نتيجة االختبار    "ري منخفضة غ" هي   ٣-  أو واو  ٢-  أو واو  ١-  وإذا كانت نتيجة االختبار واو     ".- "
  )".أ(٢إال بإجراء االختبار " - "ويف هذه احلالة، ال ميكن احلصول على "+". هي ) أ(٢

  ١٦الفرع 
ويف هناية " أربعة أنواع"بعبارة " ثالثة أنواع"، عن عبارة يف الفقرة األوىل، يستعاض، يف السطر األول  ١- ١- ١٦

  ".أنواع االختبارات األربعة"بعبارة " الختبارات الثالثةأنواع ا"الفقرة، يستعاض عن عبارة 

وتضاف فقرة جديـدة يف     ". ؛"بفاصلة منقوطة    "." النقطة، يستعاض عن    )ج(٦يف هناية وصف النوع       
  :النهاية يكون نصها كما يلي

 مـن   ٣٤٧اختبار جيرى على عبوة غري حمصورة لسلع متفجرة ينطبق عليها احلكـم             ): د(٦النوع  "
 ما إذا كانت هناك تأثريات خطرة خـارج         لتحديد من الالئحة التنظيمية النموذجية،      ٣- ٣الفصل  

  ".العبوة ناجتة عن اشتعال عارض أو بدء اشتعال للمحتويات

   :يعدل ليصبح نصه كما يلي  ١- ١٦اجلدول 
 رمز االختبار اسم االختبار الفـرع

  )أ(٦ )أ(اختبار العبوة الواحدة  ١- ٤- ١٦
  )ب(٦  )أ(رصَّةاختبار ال  ١- ٥- ١٦
    )ج(٦  )أ(اختبار احلريق اخلارجي  ١- ٦- ١٦
  )د(٦  )أ(اختبار العبوة غري احملصورة  ١- ٧- ١٦

  .اختبار موصى به  )أ(  
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  :ويف هناية الفقرة، يضاف ما يلي)". د(٦و) ج(٦و"بعبارة )" ج(٦و"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   ٢-٢-١٦

 وال يـستخدم إال يف       قاف مناسباً  ٤- ١ ما إذا كان التصنيف      هو اختبار يستخدم لتحديد   ) د(٦النوع  "
  . من الالئحة النموذجية٣- ٣ من الفصل ٣٤٧حالة انطباق احلكم اخلاص 

، وإال يكـون     قاف مناسباً  ٤- ١إىل ما إذا كان     ) د(٦و) ج(٦تشري نتائج جمموعة االختبارات       
  ". خالف اجملموعة قاف٤- ١التصنيف يف 

وتدرج كلمة " متتد قطع اخلشب"بعبارة " ميتد اخلشب"ة األخرية، يستعاض عن عبارة يف اجلمل   ٢- ٣- ١- ٦- ١٦
  ".اجتاه"بعد كلمة " أفقي"

يف املنطقة  "بعد عبارة   " وإذا احنصرت التأثريات اخلطرة على العبوة من الداخل       "تدرج عبارة      ٦- ٤- ١- ٦- ١٦
  ".اجملاورة مباشرة،

  : يكون نصها كما يلي٧- ١٦تضاف فقرة جديدة   

  ٦من اختبارات اجملموعة ) د(وصف اختبار النوع   ٧- ١٦"

  العبوة غري احملصورة): د(٦االختبار   ١- ٧- ١٦

  مقدمة  ١- ١- ٧- ١٦

جيرى هذا االختبار على عبوة واحدة لتحديد ما إذا كانت توجد تأثريات خطرة خارج العبـوة      
  .ناجتة عن اشتعال عارض أو بدء اشتعال احملتويات

  ملواداجلهاز وا  ٢- ١- ٧- ١٦

  :يلزم ما يلي

  جهاز تفجري لبدء إشعال السلعة؛  )أ(
  جهاز إشعال يكفي لضمان إشعال السلعة؛  )ب(
  . مم الستخدامها كصحيفة شاهدة٣,٠صفيحة من الصلب الطري مسكها   )ج(

  .وميكن استخدام معدات الفيديو

  طريقة االختبار  ٣-١-٧-١٦
تفجرة يف احلالة والشكل اللذين تكون عليهما حني        جيرى االختبار على عبوات من السلع امل        ١-٣-١-٧-١٦

. ويف احلاالت اليت تنقل فيها السلع املتفجرة دون عبوة، جترى االختبارات على سلع غـري معبـأة                . تقدم للنقل 
  .والقرار املتعلق باستخدام وسيلة لبدء اإلشعال أو وسيلة لإلشعال يتخذ على أساس االعتبارات التالية
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  :الة السلع املعبأةيف ح  ٣-٢-١-٧-١٦

  :السلع اجملهزة بوسيلة ذاتية لبدء التفجري أو اإلشعال  )أ(    
وإذا تعذر  . جيري تنشيط إشعال لسلعة قريبة من مركز العبوة بالوسيلة الذاتية لبدء التفجري أو اإلشعال               
  حداث التأثري املطلوب؛، يستعاض عن الوسيلة الذاتية لبدء التفجري أو اإلشعال مبؤثر آخر قادر على إذلك عملياً

  :السلع غري اجملهزة بوسيلة ذاتية لبدء التفجري أو اإلشعال  )ب(    
  التأثري على سلعة موجودة بالقرب من مركز العبوة كي تنفجر أو تشتعل على النحو املطلوب؛  `١`
االستعاضة عن سلعة قريبة من مركز العبوة بسلعة أخرى ميكـن أن يتـسبب انفجارهـا أو                   `٢`

  .هلا يف إحداث نفس التأثرياشتعا

  .توضع العبوة على صفيحة فوالذية شاهدة على األرض بدون حصر العبوة  ٣-٣-١-٧-١٦

انبعاج أو انثقـاب    : ينبغي البدء يف إشعال السلعة املعطية وتسجيل املشاهدات التالية          ٤-٣-١-٧-١٦
ة جماورة أو متزق العبوة الذي      صفيحة املشاهدة اليت حتت العبوة أو وميض أو هلب قادر على إشعال ماد            
ويراعى االنتظـار لفتـرة     . يسبب انتثار احملتويات من املتفجرات؛ أو ثقب كامل للعبوة بسبب االنتثار          

 وينبغي أن جيرى االختبار ثالث مـرات يف    .مأمونة، حتددها اجلهة القائمة باالختبار، بعد بدء اإلشعال       
وإذا كانت نتائج عدد االختبارات املوصى به غـري         . امسةثالثة اجتاهات ما مل تالحظ قبل ذلك نتيجة ح        

  .كافية لتفسري النتائج تفسرياً ال لبس فيه، فإنه ينبغي زيادة عدد االختبارات

  معايري وطريقة تقييم النتائج  ٤-١-٧-١٦

 اخلطرة الناجتة عن اشتعال املـواد يف هـذا   تيتطلب اإلدراج يف جمموعة التوافق قاف أن تكون التأثريا    
  :وتشتمل أدلة التأثري اخلطر خارج العبوة على ما يلي. االختبار حمصورة يف العبوة من الداخل

  انبعاج أو انثقاب صفيحة املشاهدة اليت حتت العبوة؛  )أ(  
 ٢م/ غـم  ٣ ± ٨٠وميض أو هلب قادر على إشعال مادة جماورة مثل لوح من الورق مقاس                )ب(  

   سم من العبوة؛٢٥على مسافة 
   العبوة بسبب انتثار احملتويات من املتفجرات؛ متزق  )ج(  
االنتثار أو الشظايا املتبقية أو امللتصقة جبدار العبوة يعترب ( من العبوة أو انتثار خيرج متاماً  )د(  
  ).غري خطر

وقد ترغب السلطة املختصة يف أن تأخذ يف احلسبان التأثري املتوقع جلهاز بدء اإلشعال عند تقييم                  
وإذا كانت هناك تأثريات    . ار إذا كان من املتوقع أن تكون هامة باملقارنة مع السلع املختربة           نتائج االختب 

  .خطرة خارج العبوة، عندئذ يستبعد املنتج من جمموعة التوافق قاف
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  أمثلة للنتائج  ٥- ١- ٧- ١٦

  النتيجة  املشاهدة  نظام اإلشعال  العبوة  املادة
 ،)خراطيش(طوانة  سأ

  أجهزة توليد طاقة
حيتوي ) الكرتون( من الورق املقوى     صندوق

 غم بكل منـها مـادة       ٣٠٠( مادة   ٢٠على  
  يوضع كل منها يف حقيبة بالستيكية) دافعة

تشتعل املادة واحدة بواحدة      إحدى املواد
منتجة ألسنة هلـب ترتفـع      
  ملسافة مترين خارج العبوة

غري متسقة مع جمموعـة     
  التوافق قاف

جمموعات مفجرات،  
  غري كهربائية

 ٦٠وق من الورق املقوى حيتوي علـى        صند
جمموعة كل منها يف حقيبة بالستيكية مزودة       

 ٨مباسورة ماصة للصدمات ملفوفة يف شكل       
  مع عوازل على املفجرات لتخفيف االحتكاك

 ٦٠ لاينطلق واحـد مـن        إحدى املواد
مفجرا بدون تأثريات ظاهرة    
  على الصندوق من اخلارج

متــسقة مــع جمموعــة 
  التوافق قاف

 ٨٤صندوق من الورق املقوى حيتوي علـى          فجرات، كهربائيةم
جمموعة كل منها حمزمة بسلكها حبيث ختـف        

  حدة العصف الناتج عن إشعال املفجر

 ٨٤ لاينطلق واحـد مـن        إحدى املواد
 ويؤدي التفاعـل إىل     مفجراً

فتح الصندوق وخترج منـه     
بعض اجملموعات ولكن يرى    
أنه ال توجد تأثريات خطرة     

  بوةخارج الع

متــسقة مــع جمموعــة 
  التوافق قاف

شحنات، مـشكلة   
 غــم ١٩مثاقــب (

  )مفتوحة

 ٥٠صندوق من الورق املقوى حيتوي علـى        
حشوة يف طبقتني حبيث يكون كل زوج من        

  خرآل عكس االشحنات موضوعاً

مفجــر مــزود 
بسلك تفجـري   

   ملم تقريبا٦٠ً

ويف . جترى ثالث جتـارب   
كل جتربة منـها، تثقـب      

ثالثة إىل  صفيحة املشاهدة ب  
. أربعة شـحنات متفاعلـة    

وتتمزق العبوات وتنتـشر    
الشحنات املتبقيـة علـى     

  .مساحة واسعة

غري متسقة مع جمموعـة     
  التوافق قاف

 ٥٠صندوق من الورق املقوى حيتوي علـى          مفجرات، كهربائية
 كل منها مزود بسلك من الرصـاص        مفجراً
 مم وتوضع كـل جمموعـة منـها يف          ٤٥٠

وتفـصل  . رق املقوى صندوق داخلي من الو   
  الصناديق بعوازل من الورق املقوى

تشتعل واحدة من املتفجرات   إحدى املواد
اخلمسني مما يـسبب فـتح      

وتالحظ . جوانب الصندوق 
تأثريات خطـرة خـارج     

  .العبوة

متــسقة مــع جمموعــة 
  التوافق قاف

."  

  ١٨الفرع 

  ".س٢٨٥º إىل س١٣٥º"بارة بع" س٢٥٠º إىل س٥٠º"يف النهاية، يستعاض عن عبارة    ٢- ٢- ١- ٦- ١٨

  اجلزء الثاين
  ٢١الفرع 

ويف ". واملواد ذاتية التفاعل  "عبارة  " بالنسبة لألكاسيد الفوقية العضوية   "يف البداية، تدرج بعد عبارة         ٢- ٢- ٢١
 بالنسبة لألكاسيد الفوقية، وأي اختبار من اجملموعة واو فيما عدا         "النص الوارد بني قوسني هالليني، تدرج عبارة        

  ".٥- فيما عدا االختبار واو"بعد عبارة "  بالنسبة للمواد ذاتية التفاعل٥-  واالختبار واو٤- االختبار واو
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  اجلزء الثالث
  ٣٢الفرع 

  :تعدل الفقرة ليصبح نصها كما يلي   ١- ٤- ٣٢

  السوائل اللهوبة غري اللزجة  ١- ٤- ٣٢"

  :هوبةميكن استخدام الطرائق التالية لتعيني نقطة وميض السوائل الل  

  :املعايري الدولية

ISO 1516 
ISO 1523 
ISO 2719 

ISO13736 
ISO 3679 
ISO 3680  

  :املعايري الوطنية

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box 

C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

ASTM D3828-93, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed 

Tester 

ASTM D56-93, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester  

ASTM D3278-96, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Setaflash 

Closed-Cup Apparatus  

ASTM D0093-96, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens 

Closed Cup Tester 

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, 93571 La Plaine 

Saint-Denis Cedex: 

French Standard NF M 07 - 019 

French Standards NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 

French Standard NF M 07 - 036 
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Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin: 

Standard DIN 51755 (flash points below 65 °C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-

49 Leninsky Prospect, 9: 

GOST 12.1.044-84". 

  : يكون نصها كما يلي٦- ٣٢تضاف فقرة فرعية جديدة    ٦- ٣٢

  طرائق االختبار املستخدمة لتعيني نقطة الغليان األولية   ٦- ٣٢"  

  :ميكن استخدام الطرائق التالية لتعيني نقطة الغليان األولية للسوائل اللهوبة  

  :املعايري الدولية

ISO 3924 
ISO 4626 
ISO 3405 

  :املعايري الوطنية

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box 

C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 

ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at 

Atmospheric Pressure  
ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic 

Liquids  

  : األخرىةالطرائق املقبول

Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No 

440/2008"
)٢( . 

  ــــــــــــ
  )٢(  Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods 

pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (REACH) (Official Journal of the European Union, No. L 142 of 31.05.2008, p.1-739 and 

No. L 143 of 03.06.2008, p.55).  
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  ٣٨الفرع 
  )ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2بصيغته املعدلة بالوثيقة (

  :التالية) ج(إىل ) أ( بالفقرات الفرعية) ب(و) أ(يستعاض عن الفقرتني الفرعيتني   ١- ٢- ٣- ٣٨

ود أو احمللول الكهربائي بنسبة     ود أو األن  يف حالة اخلاليا األولية والبطاريات، تغري كتلـة الكاث          )أ"(  
   يف املائة أّيهما أكرب؛ ٢٠ غم أو ٠,١تزيد على 
ساعة بنسبة تزيد علـى      - والبطاريات القابلة إلعادة الشحن، تغري يف الواط      يف حالة اخلاليا       )ب(  

   يف املائة؛ أو٢٠ يف املائة أو زيادة يف الفولط نسبته تزيد على ٢٠
  ".حدوث تغري له تأثري مادي على نتائج االختبار،   )ج(  

  .من باقي النص وتوضع كفقرة أخرية جديدة...") ويف حالة("يف النهاية، تفصل اجلملة األخرية من 

بعـد عبـارة    " أو جتميعات البطاريات  "، تدرج عبارة    بطارية الواردة حتت تعريف     املالحظةيف    ٢- ٢- ٣- ٣٨
  ".جمموعات بطاريات"

  : ليصبح نصه كما يليبطارية كبريةيعدل تعريف   

بطارية من فلز الليثيوم أو بطارية من أيونات الليثيوم بكتلة إمجالية تزيد علـى          : ريةبطارية كب "      
  "؛ كغم١٢

  : ليصبح نصه كما يليبطارية صغريةيعدل تعريف   

بطارية من فلز الليثيوم أو بطارية من أيونات الليثيوم بكتلة إمجالية ال تزيـد              : بطارية صغرية "      
  ". كغم؛١٢على 

ويف الفقـرتني   ". خيترب"بعد كلمة   " بالكمية املشار إليها  "، تدرج عبارة    `١`قرة الفرعية   قبل الف   )أ(٣- ٣- ٣٨
ويف النهاية، تضاف الفقرتـان الفرعيتـان       ". بطاريات"بعد كلمة   " صغرية"، تدرج كلمة    `٤` و `٣`الفرعيتني  

  :اجلديدتان التاليتان

  أربع بطاريات كبرية وهي غري مفرغة؛  `٥`"
  ".رية وهي مشحونة بالكاملأربع بطاريات كب  `٦`

  :يعدل النص ليصبح كما يلي  )ب(٣- ٣- ٣٨

  ، ٥ إىل   ١عند اختبار خاليا وبطاريات قابلة إلعادة الشحن يف إطار االختبارات من              )ب"(    
  : خيترب ما يلي بالكمية املشار إليها  
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  عشر خاليا، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل؛  `١`
  ة، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل؛ أربع بطاريات صغري  ` ٢`
  أربع بطاريات صغرية بعد مخسني دورة تنتهي حبالة الشحن الكامل؛  ` ٣`
  بطاريتان كبريتان، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل؛  `٤`
  ". دورة تنتهي حبالة الشحن الكامل٢٥بطاريتان كبريتان بعد   `٥`

ويف الفقـرتني   ". خيترب"بعد كلمة   " بالكمية املشار إليها  "، تدرج عبارة    `١`قبل الفقرة الفرعية      )ج(٣- ٣- ٣٨
ويف الفقرة األخـرية،    ".  دورة تنتهي وهي مفرغة بالكامل     ٥٠ومخس خاليا بعد    "، حتذف عبارة    `٤` و `٣`الفرعيتني  

  ".لكل حالة من حاالت الشحن قيد االختبار،"حتذف عبارة 

ويف الفقـرتني   ". خيترب"بعد كلمة   " بالكمية املشار إليها  " تدرج عبارة    ،`١`قبل الفقرة الفرعية      )د(٣- ٣- ٣٨
  :ويف النهاية، يضاف النص التايل". صغرية"بكلمة " قابلة إلعادة الشحن"، يستعاض عن عبارة `٢` و`١`الفرعيتني 

  ؛بطاريتان كبريتان، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل  ` ٣`"
  . دورة تنتهي حبالة الشحن الكامل٢٥بطاريتان كبريتان بعد   `٤`

ال ختضع هلذا االختبار البطاريات املزودة حبماية من الشحن الزائد املصممة لالستخدام فقط يف              
  ".جمموعة بطاريات تتحمل هذه احلماية

  ".خيترب"بعد كلمة " بالكمية املشار إليها"، تدرج عبارة `١`قبل الفقرة الفرعية   )ه(٣- ٣- ٣٨

  :اجلديدة التالية) و(لفقرة الفرعية تضاف ا  ٣- ٣- ٣٨

عند اختبار جمموعة بطاريات يكون فيها إمجايل حمتوى مجيع أنوداهتا مـن الليثيـوم                )و"(
 غم، أو يف حالة بطارية أيونات الليثيوم اليت ال يزيد         ٥٠٠عندما تكون مشحونة بالكامل، ال يزيد على        

معة من خاليا أو بطاريات اجتازت مجيـع  ساعة، وجم -  واط٦ ٢٠٠ساعة على    - فيها معدل الواط  
، ٥ و ٤ و ٣االختبارات املنطبقة، ختترب جمموعة بطاريات واحدة مشحونة بالكامل يف نطاق االختبارات            

 يف حالة جمموعة البطاريات القابلة إلعادة الشحن، تكون اجملموعة قـد          ٧وباإلضافة إىل ذلك االختبار     
  ". دورة على األقل٢٥دارت 

  :رة األخرية ليصبح نصها كما يليتعدل الفق  

عندما تكون البطاريات اليت اجتازت مجيع االختبارات متصلة كهربائيا بشكل من جمموعة بطاريات             "
 غـم، أو يف  ٥٠٠يكون فيها إمجايل حمتوى مجيع أنوداهتا من الليثيوم عندما تكون مشحونة بالكامل، يزيد على        

سـاعة، ال حتتـاج      -  واط ٦ ٢٠٠ساعة على    - يد فيها معدل الواط   حالة بطارية أيونات الليثيوم اليت ال يز      
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 جمموعة البطاريات االختبار إذا كانت مزودة بنظام قادر على مراقبة جمموعة البطاريات ومنع حـاالت قـصر                
  ."الدوائر أو اإلفراط يف التفريغ بني بطاريات اجملموعة وأي إفراط يف احلرارة أو يف الشحن يف جمموعة البطاريات

  اجلزء الرابع
  ٤١الفرع 

  )ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1بصيغته املعدلة بالوثيقة (

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  ٢- ٤١

  التغريات املسموح هبا يف التصميم  ٢- ٤١"

  يسمح بالتغريات التالية يف تصميم احلاويات مقارنة بنموذج أويل سبق اختبـاره دون إجـراء                 
  :اختبار إضايف

  اريج النقالةالصه  ١- ٢- ٤١

 يف املائة يف القدرة، ناجم ٢٠ يف املائة أو ال يزيد عن ١٠اخنفاض ال يزيد على   )أ(
  من تغريات يف القطر والطول؛

  اخنفاض يف الكتلة اإلمجالية القصوى املسموح هبا؛  )ب(
  زيادة يف السمك، مستقل عن ضغط التصميم ودرجة احلرارة؛  )ج(
يطة أن تكون قوة القرة املسموح هبا تـساوي أو          تغري يف نوع مادة البناء شر       )د(

  تتجاوز ما هو مسموح به يف الصهريج النقال املخترب؛
  .تغري يف املكان، أو تعديل يف الفوهات وفتحات الصيانة  )ه(

  حاويات غازات متعددة العناصر  ٢- ٢- ٤١

  )".ك(إىل ) أ(نص الفقرات الفرعية احلالية    )ك(إىل ) أ(  

  التذييالت
  ٦ التذييل

 يف حالـة  ": ، يف النهاية، تضاف اجلملتان اجلديدتان التاليتان      ٢- ٣الواردة حتت   املالحظة  يف    
 فأكثر، ال يتطلب األمر     غم/ جول ٨٠٠ اليت تصل طاقة حتللها إىل        املواد العضوية  ملواد العضوية وخماليط  ا

، أو اختبار )١- واو" (MK. IIId"اختبار اهلاون التسياري إذا كانت نتيجة ) أ(٢و) أ(١ين إجراء االختبار
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يف حالة بدء اإلشعال بواسطة مفجر قياسي  )٣- واو (BAM، أو اختبار تراوزل )٢- واو(اهلاون التسياري 
  "".-  "هي) أ(٢و) أ(١ين االختبارة ويف هذه احلالة، تعترب نتيج". ال"هي ) ١انظر التذييل  (٨رقم 

  :ما يلييعدل النص الوارد قبل الفقرات الفرعية ليصبح ك  ١- ٤

 اليت حتتوي على سوائل هلوبة معروفة       )١(ال ينطبق اإلجراء إال على املخاليط اللهوبة احملتملة         ١- ٤"
بتركيزات حمددة، وإن كان حيتمل أن حتتوي على مكونات غري طيارة مثل البوليمرات أو املضافات، وما        

نت نقطـة الـوميض احملـسوبة       وال يتعني حتديد نقطة وميض هذه املخاليط بالتجربة إذا كا         . إىل ذلك 
 على معيـار التـصنيف ذي       )٢(س٥º، تزيد مبا ال يقل عن       ٢- ٤للمخلوط، باستخدام الطريقة املبينة يف      

  : وشريطة)، على التوايلسº ٦٠ وسº ٢٣ (الصلة

  :ليصبح نصهما كما يلي) ج(و) ب(تعدل الفقرتان الفرعيتان 

جيب تطبيق معامل ارتباط مناسـب       (أن يكون احلد األدىن النفجار كل مكون معروفاً         )ب(
 عن طريقة حلـساب     فضالً) عندما تستقرأ هذه البيانات لدرجات حرارة أخرى خالف ظروف االختبار         

  احلد األدىن النفجار املخلوط؛
 لكل مكـون    أن يكون اعتماد درجة حرارة ضغط الغاز املشبع ومعامل نشاطه معروفاً            )ج(

  موجود يف املخلوط؛

  ٧التذييل 

  : اجلديد التايل٧التذييل يضاف   

  ٧التذييل "
 HSLاختبار املكون الومضي 

  مقدمة  - ١

يستخدم هذا االختبار لتعيني ما إذا كانت املواد النارية يف شكل مـسحوق أو الوحـدات           
النارية حسبما تعرض يف األلعاب النارية، اليت تستخدم إلحداث تأثري مسعي أو تستخدم كحشوة انفجارية 

                                                      

وميكن أن تكون هـذه  . إن طريقة احلساب حمققة، حىت اآلن، للمخاليط اليت حتتوي حىت ستة مكونات طيارة        )١(  
بيد أهنا غـري    . ، واملياه )باستثناء األكريالت (اإلسترات  املكونات سوائل هلوبة مثل اهليدروكربونات، واإليثرات، والكحوليات، و       

  . عن أكريالت متفاعلةأو فوسفورية فضالً/أو كربيتية و/حمققة بالنسبة للمخاليط اليت حتتوي مركبات مهلجنة و

 س على معيار التصنيف ذي الصلة، جيوز عدم ٥ºإذا كانت نقطة الوميض احملسوبة تزيد مبقدار أقل من   )٢(  
 .جاربام طريقة احلساب وينبغي حتديد نقطة الوميض عن طريق التاستخد
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، تعترب مكونات ومضية ألغراض تعيني األلعاب النارية يف جدول التصنيف االفتراضـي             أو حشوة رافعة  
  . من الالئحة النموذجية لألمم املتحدة٥- ٥- ٣- ١- ٢ لأللعاب النارية

  اجلهاز واملواد  - ٢

  : مع إدخال التعديالت التالية١- ٢- ١- ٦- ١١يدرج النص نفسه حسبما هو وارد يف   ١- ٢

ويف ". ٢- ٧الـشكل م  "بعبارة  " ١- ١- ٦- ١١الشكل  " عن عبارة    يف اجلملة األوىل، يستعاض     
ويف اجلملة األخرية، يستعاض عن     ". قابس اإلشعال "قبل عبارة   " خمروط يف "اجلملة الثانية، تدرج عبارة     

  ". ملي ثانية١"بعبارة "  ملي ثانية٥"عبارة 

 مـع إدخـال     ، اجلمل الثالث األوىل،   ٢- ٢- ١- ٦- ١١يدرج النص نفسه حسبما هو وارد يف          ٢- ٢
  :التعديالت التالية

  ".خمروط يف قابس اإلشعال"بعبارة " بقابس اإلشعال"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة   

، مع ٣-٢-١-٦-١١، اجلملتان األخريتان و٢-٢-١-٦-١١يدرج النص نفسه حسبما هو وارد يف   ٣-٢
  :إدخال التعديالت التالية

  ".٨- ٧الشكل م"بعبارة " ٢- ١- ٢- ٦- ١١"يف اجلملة األوىل، يستعاض عن الرقم   

  .٤- ٢- ١- ٦- ١١يدرج النص نفسه حسبما هو وارد يف   ٤- ٢

يتألف نظام اإلشعال من رأس صمامة كهربائية من نوع فولكان، بأسالك من الرصاص، مـن النـوع               ٥-٢
  .ةوميكن استخدام رؤوس صمامات ذات خواص مكافئ. الشائع االستخدام يف إشعال مواد األلعاب النارية

 مليمترات مـن    ١٠تقطع أسالك الصمامة الكهربائية بطول جيعل صمامة اإلشعال أعلى مبسافة             ٦- ٢
وتثبت أسالك الرصاص يف مكاهنـا      ). ١- ٧انظر الشكل م  (املادة املوجودة داخل خمروط قابس اإلشعال       

  ).٣- ٧انظر الشكل م(باستخدام سدادات لولبية 

  طريقة االختبار  - ٣

مل التركيب جبهاز حتويل طاقة الضغط ولكن بدون قرص االنفجار املصنوع من يثبت اجلهاز الكا  ١- ٣
 غم مـن    ٠,٥ويوضع داخل اجلهاز    . األلومنيوم، حبيث يكون اجلانب الذي به قابس اإلشعال إىل أسفل         

وإذا . ويسقط اجلهاز على سطح صلب ثالث مرات بعد امللء. املادة حبيث تالمس خمروط جهاز اإلشعال  
 غم، فإنه ينبغي تكسريها إلنتاج قطعة قريبة ٠,٥أللعاب النارية متماسكة يف شكل أكرب من كانت مادة ا

 غم، فإنه   ٠,٥وإذا كانت مادة األلعاب النارية متماسكة يف شكل أقل من           .  غم قدر اإلمكان   ٠,٥من  
 وتركب احللقـة الرصاصـية    .  غم ٠,٥ينبغي اختيار وحدات كاملة ومكسرة لتعطي مادة نارية وزهنا          

. وكذلك قرص االنفجار املصنوع من األلومنيوم يف مكاهنما، كما تثبَّت بإحكام سدادة التثبيت امللولبة             
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وُينقل الوعاء املمتلئ إىل حامل اإلشعال، مع مراعاة أن يكون قرص التفجري يف الطرف األعلى للوعـاء                 
د مفجر بالطرفني اخلارجيني    ويوصَّل مولِّ . الذي ينبغي أن يوضع يف خزانة أخبرة مدرعة أو خزانة إشعال          

وتسجل اإلشارة الصادرة عن جهاز حتويل طاقة الضغط على وسـيلة           . لقابس اإلشعال وتفجر احلشوة   
مثال ذلك، مسجل مؤقت متـصل      (الضغط  /مناسبة تسمح بالتقييم والتسجيل املستمر للعالقة بني الزمن       

  ).مبسجل للرسومات البيانية

 كيلوباسكال ٦٩٠ويسجل الوقت الذي يلزم كي يزيد الضغط من جيرى االختبار ثالث مرات،   ٢- ٣
  .وينبغي أن تستخدم للتصنيف أقصر فترة زمنية.  كيلوباسكال فوق الضغط اجلوي٢ ٠٧٠إىل 

  معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج  - ٤

 ٢ ٠٧٠تفسر نتائج االختبارات على ضوء ما إذا كان قـد مت الوصـول إىل ضـغط قـدره                     
 كيلوباسكال إىل ٦٩٠ال والوقت الذي استغرقه الضغط، إذا كان األمر كذلك، كي يزيد من كيلوباسك

وتعترب املواد النارية اليت يف شكل مسحوق أو الوحدات النارية حسبما تعرض يف             .  كيلوباسكال ٢ ٠٧٠
 تعترب  األلعاب النارية اليت تستخدم إلحداث تأثري مسعي أو تستخدم كحشوة انفجارية أو حشوة رافعة،             

 ملي ثانية أو معادل له      ٨ إذا كان احلد األدىن للوقت الذي تستغرقه زيادة الضغط أقل من              ومضياً مكوناً
  . غم من مادة األلعاب النارية٠,٥يف حالة اختبار 
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  :أمثلة للنتائج 

 النتيجة
 ٢ ٠٧٠ إىل ٦٩٠زمن زيادة الضغط من متوسط 

 )ملي ثانية( كيلوباسكال
  أقصى ضغط

 املـادة )لكيلوباسكا(
  ١  ٢ ٠٧٠ >  ٠,٧٠  مكون وميض
  ٢  ٢ ٠٧٠ >  ٤,٩٨  مكون وميض
  ٤  ٢ ٠٧٠ >  ١,٥١  مكون وميض
  ٥  ٢ ٠٧٠ >  ٠,٨٤  مكون وميض

  ٦  ٢ ٠٧٠ >  ١١,٩٨  ليس مكون وميض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    صمامة اإلشعال) ألف(

     ملليمتر١٠فجوة ) باء(
    املادة حتت االختبار) جيم(

  جلهاز عينة لشكل ا:١- ٧الشكل م

  

 ألف

 باء

جيم
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  اجلهاز: ٢- ٧الشكل م
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  التجميع: ٣- ٧الشكل م

  

  

  

  

  

  

1" BSP PARALLEL

MACHINING/ASSEMBLY SEQUENCE

1.  SCREW JN0003490:B2 INTO PRESSURE PLUG BODY
2.  SCREW JN0003490:A2 INTO JN0003490:B2
3.  DRILL AND TAP M3 * 0.5P * 7 DEEP HOLE
4.  SCREWCUT 1" BSP PARALLEL THREAD ON PRESSURE PLUG BODY.

M3 SMALL CUP POINT 
HEXAGON SOCKET SET SCREW 

HOLE 2.5 ∅ * 7.8 DEEP.
TAP M3 * 0.5P * 7 DEEP.
REMOVE 1st THREAD.
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  ١اجلزء باء : ٤- ٧الشكل م

  

  

  

  

  

  

  

  

HOLE 2.5 ∅ * 7.8 DEEP.
TAP M3 * 0.5P * 7 DEEP.
REMOVE 1st THREAD
(1 POSN) 

CHAM 1.0 * 45 DEG 

HOLE 3.3 ∅ * 10 DEEP.
TAP M4 * 0.7P * 8 DEEP.
REMOVE 1st THREAD
(1 POSN)

HOLE 6.8 ∅ * 32 DEEP.
TAP M8 * 0.7P * 12 DEEP.
REMOVE 1st THREAD
(1 POSN)

HOLE 1.2 ∅ * 25 DEEP
(2 POSN)

CHAM 0.5 * 45 DEG 

 R0.5 

R2  

∅20.0 

 

∅28.0 

∅33.0 

 ∅40.0 
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  ٢ألف اجلزء  و٣اجلزء ألف : ٥- ٧الشكل م

  

CHAM 0.5 * 45 DEG
  

  
CHAM 0.75 * 45 DEG

  
  

SLOT 1.5 DEEP * 1.0 WIDE
  
  

∅ 2.85٥   ∅ 2.80

  

∅ 1.2 
  

M4 * 0.7P
  

  M3 * 0.5P
  

  

 ٣ألف  ٢ألف
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  ٢ اجلزء باء: ٦- ٧الشكل م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١ألف اجلزء : ٧- ٧الشكل م

CHAM 0.5 * 45 DEG
 ∅12.0 

∅3.05
HOLE 3.00 ∅ * 32 DEEP.
C/DRILL  3.3 ∅ * 12 DEEP.
TAP M4 * 0.7P * 10 DEEP. 
REMOVE 1st THREAD.

6.
5 

∅
 T

O
 B

O
T

T
O

M
 O

F
 U

/C
U

T
 

∅
6.

45
∅

6.
40

∅
1.

2

M8 * 0.7P 

  

CHAM 0.5 * 45 DEG
  BOTH ENDS SAME
  

M4 * 0.7P
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  "حامل االرتكاز: ٨- ٧الشكل م

 -  -  -  -  -  

 

 

60° 


