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 اجلد ل العاب  للمحتوايت  
 " بكلمة "ابملتفجرات".1يستعاض عن عبارة "مبتفجرات الرتبة  اجلزء األول

 رتبة املتفجرات"." بعبارة "تدرج يف 1يستعاض عن عبارة "تدرج يف الرتبة  12
يعدل نص اجلملة بني قوسنينينينينينينينيني ليينينينينينينينينيبي كما يلا  "لتحديد ما تفا كان  املادة متفجرة  13

 غري مستقرة ابلشكل الذي اخُتربت به".
ومينينينينفة كمادة متفجرة  يف النهاية، بعد عبارة "أخطر من أن تنقل" تضنينينياب عبارة "... 14

  غري مستقرة يف النظام املنسق عاملياً".

 " بعبارة "رتبة املتفجرات".1ض عن عبارة "الرتبة يستعا 16
،" بعبارة " لتينينينينينينيفها كمادة 1-5يسنينينينينيتعاض عن عبارة "لكا تدرج يف انينينينينيعبة امل ا ر  18

 ".لالحتواء مؤكِسدة" وعن عبارة "مدى مالءمتها للنقل" بعبارة "مدى مالءمتها
 1-4 الشنينينينينينينينينينينينينينيعبنينية يف املنينيدرجنينية التفنينياعنينيل النينيذاتينينية ابملواديسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة " اجلزء الثاين
 واألكاسنينينييد التفاعل الذاتية ابملواد" بعبارة "2-5 الشنينينيعبة يف املدرجة العضنينينيوية الفوقية واألكاسنينينييد

 واملواد املسببة للتماثر". العضوية الفوقية
 1-5 والشنينينينينيعبة 4 والرتبة 3 والرتبة 2 الرتبة وسنينينينينيل  مبواديسنينينينينيتعاض عن عبارة " الثالث اجلزء
 "مب تلف رتب اخلطورة". " بعبارة9 والرتبة 8 والرتبة
يسنينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "ابأليروسنينينينينينينينينينينيوبت اللهوبة" بعبارة "قابلية التها  األيروسنينينينينينينينينينينيوبت"  31

 ".2وحتذب عبارة "من الرتبة 

 ".3حتذب عبارة "من الرتبة  32
" بعبارة "ابملواد الينينينينينينيلبة اللهوبة، واملتفجرات 4يسنينينينينينيتعاض عن عبارة "مبواد وسنينينينينينيل  الرتبة  33

احلسنينينينينينينينينينينياسنينينينينينينينينينينيية، واملواد القابلة لالحلا  التلقازا، واملواد ال  تطلق غا ات  وبة الينينينينينينينينينينينيلبة املنزوعة 
 بتالمسها م  املاء".

 " بعبارة "اليلبة والسازلة".1-5يستعاض عن عبارة "املدرجة يف الشعبة  34
 ".7 ابلرتبة املتيلة واملعايري ابختبار و ر  التينيف إلجراءاتحتذب عبارة " 36
 " بعبارة "ابملواد األّكالة للفلزات".8عبارة "مبواد الرتبة يستعاض عن  37
 ألغراض النقل". 9" بعبارة "مبواد وسل  الرتبة 9يستعاض عن عبارة " ابلرتبة  38

 يضاب البند اجلديد التايل 
 تجراءات ومعايري التينيف املتيلة ابألمسدة اليلبة املكونة من نلات األمونيوم" 39"

 ينطبق التعديل على النس ة العربية.ب  اجلزء الراب 
 يضاب البندان اجلديدان التاليان 

 مل اليط النلوسليلو "اختبارات الثبات  10"التذييل 
جتمي  نتازج التينينينينينينينينينينينينيف املتينينينينينينينينينينينيلة ابلنلوسنينينينينينينينينينينيليلو  الينينينينينينينينينينينيناعا ألغراض التوريد  11"التذييل 

يف تينينينينينيف منتجات  من النظام املنسنينينينيق عاملياً، بسنينينينيت دامه 17-2وابسنينينينيتعمال و قاً للفينينينينيل 
 النلوسليلو  اليناعا"
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 1القسم   
 ب ينطبق التعديل على النس ة العربية. مالحظة أولية

 يُعدَّل نص الفقرة لييبي كما يلا   1-1-1
دليل ابختبارات واملعايري )املشنينينينينيار تليه  يما يلا ابسنينينينينيم الغرض من " 

ال  ختض  للوازي النقل، واملواد هو عرض نظم األمم املتحدة لتينيف البضاز  اخلطرة "الدليل"( 
عاملياً لتينينينينينينينينينيف املواد الكيميازية وومسها. وهو يقدم عالوة  املنسنينينينينينينينيقوامل اليط اخلطرة و قاً للنظام 

 اجلهات املينينينينينينينينينينينينينينيّنفةابختبار ال  تعترب أكثر  ازدة يف تزويد تجراءات لطر  و  اً وصنينينينينينينينينينينينينينيفعلى فلك 
وم  أن اسنينيت دام مينينيطلي "اجلهة )اجلهات( ابملعلومات الال مة للتوصنينيل تت تينينينيف مناسنينيب. 

نه قد كالدليل أبكمله لتحديد الكيان الذي يو ر التينينينينينينينينينينيف، ل عرباملينينينينينينينينينيّنفة" اسنينينينينينينينينيت داماً عاماً 
يقتينينينينير حتديداً يف بعق القطاعات على سنينينينيلطة ستينينينينية أو سنينينينيلطة معّينة إلجراء ابختبارات، يف 

سنينيمي للمينينيّنعني أو املوّردين يف قطاعات أخرى ءجراء تينينينيف فاب. وينبغا عند كل حني أنه يُ 
اسنينينينيت دام  ذا املينينينينيطلي أن يؤخذ القطال املعف ابلتينينينينينيف يف ابعتبار لتحديد الكيان املسنينينينيؤول 

 عن التينيف بشكل صحيي."

 .7-1-1من النص احلايل لتيبي الفقرة  2-1-1الفقرة  ترقيميعاد  1-1-2
 يكون نيها كما يلا  2-1-1 قرة جديدة تدرج  

 ابلطبعات األخرية ملا يلا  مقلنً هذه الدليل  استعمالينبغا  1-1-2"
التوصيات بشأن نقل البضاز  اخلطرة )املشار تليها  يما يلا  ()أ 

التنظيمية النموفجية املر قة هبا )املشنينينينينينينينينينيار تليها  يما يلا ابسنينينينينينينينينينيم  والالزحةابسنينينينينينينينينينيم "التوصنينينينينينينينينينييات"( 
 "الالزحة النموفجية"(؛

والنظام املنسنينينينينينينينينينينينينينيق عاملياً لتينينينينينينينينينينينينينينينيف املواد الكيميازية وومسها  ()  
  (.""النظام املنسق عاملياً" ابسم)الذي يشار تليه  يما يلا 

 .8-1-1قرة من النص احلايل لتيبي الف 3-1-1الفقرة  ترقيميعاد  1-1-3
 اجلديدة التالية  الفقراتتدرج  6-1-1تت  1-1-3
ميكن اب الل على تعاريف املينينينيطلحات املسنينينيت دمة يف الدليل يف  1-1-3"

. ويشنينينينينيمل املينينينينينيطلي ق عاملياً سنينينينينيّ النموفجية ويف النظام املن الالزحةوالتذييل ابء من  2-1القسنينينينينيم 
 مل اليط واحملاليل، ما مل يُذكر خالب فلك."مادة" على النحو املستعمل يف هذا الدليل املواد وا

ُوضنينينينينينينينينينيع   ر  ابختبار واملعايري الواردة يف هذا الدليل يف األصنينينينينينينينينينيل  1-1-4
ملعاجلة التينينينينينينينيف ألغراض النقل، ولذلك وردت كثرياً يف الطبعات السنينينينينينيابقة للدليل )ح  الطبعة 

ا أن النظام املنّسق عاملياً يشري، ومب املنقحة السادسة( اإلاارة تت عبارة "يف عبوهتا املعدة للنقل".
يف معرض تننينياولنينيه ألوجنينيه اخلطورة الفيزإزينينية، تت ابختبنينيارات الواردة يف هنينيذا النينيدلينينيل، لتسنينينينينينينينينينينينينينيهينينيل 
اسنينينينينينيت دامه يف سنينينينينينييا  النظام )أي يف قطاعات غري قطال النقل(، ُتسنينينينينينيت دم ا ن بدًب من فلك 

ل املثال، تفا كان التينينينينينيف املقرر معّدة للتينينينينينيف". وعلى سنينينينيبي يف هيئة وعند ابقتضنينينينياء عبارة "
يف هيئة معّدة للتينينينينينينينينينينينينيف" تعف " يف  حتديده هو للمنتجات يف عبوهتا املعدة للنقل،  إن عبارة "
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هيئة معّدة للنقل". ومن نحية اثنية، تفا كان التينينينينينينينينينينينينينينينيف املقرر حتديده هو لقطاعات غري قطال 
ق عاملياً،  إن عبارة "  حالة يف هيئة معّدة للتينينينينينيف" تعف عندزذ "يف النقل يف ت ار النظام املنسنينينينيّ

املتوخى، كالتوريد وابست دام مثال". ويرد أدنه مزيد من التفاصيل عن أسبا  هذا  تليب الغرض
 التعديل.

تتعلق نتنينينيازج ابختبنينينيارات الواردة يف هنينينيذه النينينيدلينينينيل ابلنينينيدرجنينينية األوت  1-1-5
اختبارها. وم  فلك،  قد تتأثر أيضنينينينينينياً نتازج ابختبارات  جيريابخلينينينينينينيازص املتأصنينينينينينيلة للمادة ال  

بباراملات  يزإزية أخرى مثل  الكثا ة، وحجم )تو ي ( اجلسيمات، والر وبة. و يما يتعلق ببعق 
أوجه اخلطورة الفيزإزية ميكن أن تكون نتازج ابختبارات، وابلتايل نتازج التينيف، متعلقة حبجم 

  العينة والعبوة.
األسنينيبا ، ينبغا أن تؤخذ الباراملات والظروب املذكورة أعاله   ذه 1-1-6

 يف ابعتبار عند النظر يف نتازج ابختبارات، وب سيما للتينيف يف قطاعات غري قطال النقل."
يف اجلملة األوت، يسنينينينينينينينينينيتعاض  (2-1-1جديدة، سابقاً   قرة) 1-1-7

ليل" وحتذب كلمة "للمنتجات". وتعدل بداية عن عبارة "دليل ابختبارات واملعايري" بعبارة "الد
 اجلملة الثالثة لييبي نيها كما يلا  "وللسلطة امل تية أن تستغف، عند ابقتضاء، ...".

حتذب "والُشعب ال  تشكل  (3-1-1جديدة، سابقاً   قرة) 1-1-8
 خطراً للنقل" ويستعاض عن عبارة "السلطة امل تية" بعبارة "السلطات امل تية".

 يكون نيها كما يلا  9-1-1جديدة   قرةتدرج  1-1-9
 نوعاً  أحيانً األمر اقتضنينينينينينيى  لكن ،قطاعياً بطاب  حمايد  ومراجعه نينينينينينينيهأن يتسنينينينينينيم  الدليل يف روعا"

 النقل ملعدات الراب  اجلزء ُيسنينينينينينينينينينيت دم املثال، سنينينينينينينينينينيبيل  على. معني قطالمن الت ينينينينينينينينينينييص املوجه ل
 من نول على النينيدلينينيل نص ويشنينينينينينينينينينينينينينيتمنينيلغري قطنينيال النقنينيل.  لقطنينياعنينيات اخلنينيام  اجلزء ويسنينينينينينينينينينينينينينيت نينيدم
يف  املقدمة العبوات بختبارات وصنينينينينينيفاً  املتضنينينينينينيمنني والثاين األول اجلزأينقطاعا يف الالت ينينينينينينييص 
نقل املتفجرات على مسنينينينينينيتوى الشنينينينينينيعبة  تينينينينينينينيفاتأكثر األحيان  يف. وب تنطبق للنقلهيئة معّدة 

 وقد. للنقلا يئة املعّدة  يف)العبوة(  وابحتواء ةالكميحالة مراعاة  يفحمددة،  تشنينينينينينينينينينينينينينيكيلة على تب
 ."املتفجرات نقل تينيفات تت النقل قطال غري قطاعات تستند
 .3-1من النص احلايل لييبي القسم  2-1القسم  ترقيميعاد  1-2

 يكون نيه كما يلا  2-1يدرج قسم جديد 
 عابمليابً رتب اخل ور  يف الاللحة النموذجية  الن اب  املنّسق  1-2"

 رتب اخل ور  يف الاللحة النموذجية 1-2-1
ال  ختضنينينينينينينينينينيني  لالزحة النموفجية يف واحدة من  والسنينينينينينينينينينينيل تدرج املواد  1-2-1-1

النقل. وتقسم بعق هذه الرتب  أكثر ترجيحا أثناء تس  رتب تبعاً ملا متثله من خطورة أو خطورة
معينة. وب يعرب اللتيب الرقما للرتب تت انينينيعب تعاو نوعاً أكثر حتديداً من اخلطورة ضنينينيمن رتبة 

 والشعب عن درجة اخلطورة.
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ابإلضا ة تت فلك، وألغراض النقل، تدرج بعق البضاز  اخلطرة يف  1-2-1-2
 اخلطورة ال  متثلها. واحدة من ثالث جمموعات للتعبئة تبعاً لدرجة

 ةاديد خطورة  ‘1‘ التعبئةجمموعة  
 ةطمتوس خطورة  ‘2‘ التعبئةجمموعة  
 ةضعيف خطورة  ‘3‘جمموعة التعبئة  
من الالزحة  2-3وتبني قازمة البضنينينينينينينينياز  اخلطرة الواردة يف الفينينينينينينينينيل  

 النموفجية جمموعة التعبئة ال  تدرج  يها املادة. وب تينف السل  حبسب جمموعات التعبئة.
تعنّي للبضنينينينينياز  اخلطرة ال  تسنينينينينيتويف معايري التينينينينينينيف اخلاصنينينينينية أبكثر  1-2-1-3

قازمة البضنينينينينينينينينينياز  اخلطرة رتبُة أو انينينينينينينينينينيعبُة نقل  وأخطار   يفمن رتبة أو انينينينينينينينينينيعبة خطورة وغري املدرجة 
 تضا ية على أساس أسبقيات خيازص اخلطورة.

 ألغراض النقل اخلطورة خيازص أسبقيات 1-2-1-4
ل أسنينينينينينينينينينينينينينيبقية خينينينينينينينينينينينينينينيازص اخلطورة الوارد يف جدو  اسنينينينينينينينينينينينينينيتعمالميكن  1-2-1-4-1

كدليل يف تعيني رتبة املادة ال  تنطوي على أكثر من   0-2من الفينينينينينينينينينينينينينينيل  3-3-0-2 الفقرة
من  2-3خطورة واحدة، تفا كان  غري مذكورة يف قازمة البضنينينينينينينينينينينينياز  اخلطرة الواردة يف الفينينينينينينينينينينينينيل 

متعددة ومل تذكر  خطورة مينينينينينينينينينينينينينيادرالالزحة النموفجية. و يما خيص البضنينينينينينينينينينينينينياز  ال  تنطوي على 
اببسم حتديداً يف القازمة، تعطى األسبقية جملموعة التعبئة األاد صرامة ال  حتدَّد مليادر خطورة 

 هذه البضاز ، بيرب النظر عن ترتيب األسبقيات املبني يف جدول خيازص اخلطورة.
من  0-2الوارد يف الفينينينينينينينينينينينينيل  اخلطورة أسنينينينينينينينينينينينيبقياتب يتناول جدول  1-2-1-4-2

الالزحة النموفجية أسبقيات خيازص خطورة البضاز  التالية، نظراً ألن هذه اخليازص الرزيسية 
  ا األسبقية دازماً  

 ؛1يف الرتبة  املدرجةاملواد والسل   - 

 ؛2والغا ات املدرجة يف الرتبة  - 

 ؛3رتبة املنزوعة احلساسية املدرجة يف ال السازلةواملتفجرات  - 

احلسنينينياسنينينيية،  واملتفجرات الينينينيلبة املنزوعة التفاعلواملواد الذاتية  - 
 ؛1-4املدرجة يف الشعبة 

 ؛2-4املدرجة يف الشعبة  اباتعالواملواد التلقازية  - 

 ؛2-5 الشعبةواملواد املدرجة يف  - 

ال   ا مسية استنشا  مطابقة  1-6 الشعبةاملدرجة يف  واملواد - 
 ؛‘1‘التعبئة جملموعة 

 ؛2-6 الشعبةواملواد املدرجة يف  - 

 .7واملواد املشعة املدرجة يف الرتبة  - 
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ينبغا عنينينيدم اختبنينينيار املواد فاتينينينية التفنينينياعنينينيل، من النول ألف تت النول  1-2-1-4-3
، ألن نتازج ابختبار تعطا نتيجة تجيابية خا ئة )أي 4-نون اي، يف اختبار التسنينينينينينينينينينينيني ني الذاب 

د(. أما املواد الذاتية ارتفال يف درج ة احلرارة نجم عن التحلل احلراري ب عن تسنينيني ني فاب مؤكسنينينيِ
 خطورة رتبةالتفاعل من النول  اي واألكاسنينينينينينينينينينينييد الفوقية العضنينينينينينينينينينينيوية من النول  اي ال   ا خوا  

 (  ينبغا تينيفها حسب االا ات رتبة اخلطورة تلك.3149أخرى )مثل رقم األمم املتحدة 
 اخل ور  يف الن اب  املنسق عابمليابً رتب  1-2-2

يتناول النظام املنسنينينينينينينيق عاملياً تينينينينينينينينيف املواد حبسنينينينينينينيب أنوال األخطار  
أخطار  يزإزية وصنينينينينينيحية  تت( املينينينينينينيّنفة وابزتكاليةالكيميازية )مثل القابلية لاللتها ، والسنينينينينينيّمية، 

ق عنينياملينينيًا م  نول من طورة، وتكون أحينينيانً اخل وبيئينينية. وتتوا ق كنينيل رتبنينية خطورة يف النظنينيام املنسنينينينينينينينينينينينينينيّ
خاصنينية حبالة تكتل معينة )صنينيلبة أو سنينيازلة أو غا ية(. وتقسنينيم معظم رتب اخلطورة يف النظام املنسنينيق 

 تت اخلطورة األكثر حدة. 1، حيث تشري الفئة ةاخلطور  عاملياً تت  ئات خطورة تعك  حدة
 العالقة بني الاللحة النموذجية  الن اب  املنّسق عابمليابً  1-2-3
مبا أن النظام املنسنينينينينينينينينينينينيق عاملياً يتناول قطاعات أخرى ابإلضنينينينينينينينينينينينيا ة تت  1-2-3-1

(،  إنه يشنينينينيمل أوجه خطورة ب تعّد فات صنينينينيلة وابسنينينينيتعمالقطال النقل )مثل الت زين، والتوريد، 
ابلنقل، من قبيل عدد من أوجه اخلطورة الينينينينينينينينينيحية غري احلادة. وبسنينينينينينينينينيبب ابختال ات يف النطا  

والالزحة النموفجية، لي  جلمي  أوجه اخلطورة ال  يتناو ا النظام املنسق  بني النظام املنّسق عاملياً 
مقابل  ا يف الالزحة النموفجية، والعك  صنينيحيي.  على سنينيبيل املثال، ب يوجد يف النظام  عاملياً 

يف حني أن بعق البضنينينينينياز   يف النقل( 7املنسنينينينينيق عاملياة رتبة خطورة خاصنينينينينية ابملواد املشنينينينينيعة )الرتبة 
مشنينينينينيمول برتب خطورة أخرى يف النظام املنسنينينينينيق عاملياً  9املينينينينينينفة ألغراض النقل يف الرتبة اخلطرة 

حت  رتبنية "خطورة على البيئنية املازينية" يف  9)مثاًل قد تننيدرج املواد اخلطرة بيئينياً املدرجة يف الرتبنية 
 النظام املنسق عاملياً.

تشنينينينينينيمل عدة ، وبينما ميكن لرتبة نقل واحدة أن فلكابإلضنينينينينينيا ة تت  1-2-3-2
أوجه اخلطورة،  إن رتب اخلطورة الواردة يف النظام املنسنينينينينينينينينينينينينينيق عاملياً تتناول يف كل  أنوال ستلفة من

يف النقل تت سنينينينينينينيب   4منها عادة نوعاً واحداً من اخلطورة. وعلى سنينينينينينينيبيل املثال، تنتما مواد الرتبة 
حني أن حتديد رتب  رتب ت رادية لل طورة يف النظام املنسنينينينينينينينينينينينينينيق عاملياً. وعالوة على فلك،  فا

(، حتدد رتب اخلطورة يف النظام املنسنينينيق عاملياً بواسنينينيطة اسنينينيم 9تت  1النقل يتم بواسنينينيطة رقم )من 
يدل على نول اخلطورة الكيميازية )مثل "املواد اليلبة اللهوبة"(. وم  فلك،  إن مفهوم أسبقيات 

وجود يف النظام املنسنينينينينيق ( غري م4-1-2-1اخلطورة كما هو حمدد يف الالزحة النموفجية )انظر 
 عاملياً.
العام بني رتب اخلطورة يف النظام املنسنينيق  اللابط 1-1يبني اجلدول  1-2-3-3

عاملياً ورتب النقل الواردة يف الالزحة النموفجية. واجلدول هو ترانينينينينينينينينينينينينينيادي  قط وغري معّد لكا 
الالزحة يسنينينينينينينينينينيت دم كأسنينينينينينينينينينياس لتحويل تينينينينينينينينينينينيف أي مادة أو سنينينينينينينينينينيلعة بني النظام املنسنينينينينينينينينينيق عاملياً و 

  النموفجية، أو ابلعك .
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الرتابط بني رتب اخل ور  يف الن اب  املنساااااااااااق عابمليابً  يف الاللحة  :1-1اجلد ل 
 النموذجية

 رتب اخل ور  يف الاللحة النموذجية رتب اخل ور  يف الن اب  املنسق عابمليابً 
 6-1تت  1-1، الشعب من 1الرتبة  6-1تت  1-1متفجرات، الشعب من 

 1-2، الشعبة 2الرتبة  1اللهوبة، الفئة الغا ات 
 2-2و 1-2، الشعبة 2الرتبة  األيروسوبت

 1-5م  خطر تضايف  2-2، الشعبة 2الرتبة  الغا ات املؤكِسدة
 2الرتبة  الغا ات حت  الضغط
 3الرتبة  3تت  1السوازل اللهوبة، الفئة 
 1-4، الشعبة 4الرتبة  املواد اليلبة اللهوبة

 1-4، الشعبة 4الرتبة  وامل اليط الذاتية التفاعلاملواد 
 2-4، الشعبة 4الرتبة  السوازل التلقازية اباتعال

 2-4، الشعبة 4الرتبة  املواد اليلبة التلقازية اباتعال
 2-4، الشعبة 4الرتبة  املواد وامل اليط الذاتية التس ني

 3-4، الشعبة 4الرتبة  م  املاءاملواد وامل اليط ال  تطلق غا ات  وبة بتالمسها 
 1-5، الشعبة 5الرتبة  السوازل املؤكسدة

 1-5، الشعبة 5الرتبة  املواد اليلبة املؤكسدة
 2-5، الشعبة 5الرتبة  األكاسيد الفوقية العضوية

 8الرتبة  املواد األّكالة للفلزات
 )سوازل( 3الرتبة  املتفجرات املنزوعة احلساسية

 )املواد اليلبة( 1-4الشعبة ، 4الرتبة  
 )املواد اليلبة والسوازل( 1-6، الشعبة 6الرتبة   3و 2و 1السمية احلادة، الفئات 

 )الغا ات( 3-2، الشعبة 2الرتبة  
 8الرتبة  1آتكل اجللد، الفئة 

  تشكل خطراً على البيئة()املواد ال  9الرتبة   2و 1واملزمنة  1املواد اخلطرة على البيئة املازية، من الفئة احلادة 

من النص احلايل )"أسنينينينينينينينينينينينيبقيات خينينينينينينينينينينينينيازص  3-1حيذب القسنينينينينينينينينينينينيم  1-3
 امل ا ر"(.

. ويبقى النص 3-1 ليينينينينينينينينينينيبي 2-1يعّدل العنوان السنينينينينينينينينينيابق للفقرة  
 بدون تغيري.

 يعدل النص لييبي كما يلا  (1-2-1) قرة جديدة، سابقاً  1-3-1
 يقسم الدليل تت مخسة أجزاء  1-3-1"

 ؛ابملتفجراتما يتيل  األول اجلزء 
الذاتية التفاعل واألكاسنينينينييد الفوقية العضنينينينيوية واملواد  ابملوادما يتينينينينيل  واجلزء الثاين 

 املسببة للتماثر؛
ما يتيل ابأليروسوبت، واملتفجرات املنزوعة احلساسية ) يما يتعلق  واجلزء الثالث 

الينينينينينيلبة اللهوبة، والسنينينينينيوازل  واملواداللهوبة،  والسنينينينينيوازلابلنقل  قط(، 
واملواد الينينينينينينينينينينينيلبة التلقازية ابانينينينينينينينينينينيتعال، واملواد ال  تطلق غا ات  وبة 
بتالمسنينينينينيها م  ا واء، واملواد السنينينينينيازلة والينينينينينيلبة املؤكسنينينينينيدة، والغا ات 
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، واملواد األّكالة للفلزات، كيميازياً   املسنينينينينينينينينينينينينينيتقرة غري الغا يةوامل اليط 
ألغراض النقنيل )أمسنيدة نلات  9واملواد والسنينينينينينينينينينينينينينيل  املنيدرجنية يف الرتبنية 

األمونيوم، وبطنينينينينينينيارإت  لز الليثيوم، وأيونت الليثيوم(، واألمسنينينينينينينيدة 
 اليلبة املكونة من نلات األمونيوم؛

 مبعدات النقل؛ املتعلقةبطرازق ابختبار  يتيلما  واجلزء الراب  
ينينينينينينينينيلة و رازق ابختبار واملعايري املت التينينينينينينينينينيفءجراءات  يتينينينينينينينينيلما  واجلزء اخلام  

 بقطاعات غري قطال النقل."
الثالث  اجلزء ويتضنينينينيمن)" 1-2-1 احلالية الفقرة من األخرية الفقرة 

 اجلزء)"ويتضنينينينيمن  األوت اجلملة وحتذب. 2-3-1الفر "( تينينينينيبي الفقرة اجلديدة  ءجراءات... 
. "تذييالت" بكلمة" التذييالت من"عدد  عبارة عن ويسنينيتعاض"( النموفجية الالزحة...  الثالث
.. ابلينينينيهاريج النقالة لسكاسنينينييد الفوقية العضنينينيوية .  "يلا كما  نينينينيها ليينينينيبي الفقرة هناية وتعّدل
 النارية، األلعا  لتينينينينينينينينينيف الومضنينينينينينينينيا املكون واختبارات الفر ، وتجراءات التفاعل، الذاتيةواملواد 

 .".اليغرية األسلحة لطلقات املقذو ات  اقة واختبار ابستجابة، وواصفات
" 1-1يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينياض )مرون( عن عبنينينيارة "اجلنينينيدول  (2-2-1) قرة جديدة، سابقاً  1-3-3

  ".2-1بعبارة "اجلدول 

، اليف الثالث، حت  "جمموعة ابختبارات"، يستعاض اجلدوليف  
  اني". - راء" بعبارة "جيم، بم - عن عبارة "بم

 .4-3-1من النص احلايل لتينينيبي الفقرة  3-2-1الفقرة  ترقيميعاد  1-3-4
 يبقى نص الفقرة بدون تغيري.

تعدل هناية الفقرة ليينينينينينيبي نينينينينينيها كما يلا  "بيانت السنينينينينيمية )انظر  1-4-1
ابلنظام املنسنينينينيق عاملياً لال الل على توجيهات بشنينينينيأن تعداد صنينينينيحازف  4واملر ق  5-1الفينينينينيل 

 بيانت السالمة(.".
 يف اجلملة الثانية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن كلمة "هنا" بكلمة "أدنه". ويف 1-5-1

اجلملة األخرية، بعد كلمة "ينبغا"، يسنينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "أن يذكر سنينينينينينينينينينينينيبب اب راب" بعبارة " 
  وصف اب راب وفكر سببه".

تعدل هناية اجلملة األوت ليينينيبي نينينيها كما يلا  "... تكوين عينة  1-5-2
 .".تينيفهاابختبار ممثاًل للمواد املراد 

ها كما يلا  "يف ظل الظروب تعدل هناية اجلملة األوت ليينينيبي نينيني 1-5-4
.". ويف اجلملة الثانية يسنينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "ظروب النقل" بعبارة الت زيناملتوقعة، مثالً للنقل أو 

 "هذه الظروب" وعن عبارة "لظروب النقل املتوقعة" بعبارة "للظروب املتوقعة".
" بعبنينينيارة 2-1يف اجلملنينينية الثنينينيالثنينينية يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينياض عن عبنينينيارة "اجلنينينيدول  1-6-1

". ويف اجلملنية الرابعنية تعنيدل 4-1" بعبنيارة "اجلنيدول 3-1" وعن عبنيارة "اجلنيدول 3-1 "اجلنيدول
عبارة "املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد الفوقية العضوية" لتيبي "املواد الذاتية التفاعل واألكاسيد 
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د لكل ير  تفالفوقية العضنينينينينينينينينينينينيوية واملواد املسنينينينينينينينينينينينيببة للتماثر". ويف اجلملة قبل األخرية، حتذب العبارة "
 ". خاصية اختبار  واحد  قط،

 م ، 3-1 اجلديد اجلدول احلايلمن النص  2-1اجلدول  يينينينينينينينينينينيبي 
  التالية التعديالت تدخال

 يف اجلزء األول". هبا املوصى ابختباراتكما يلا  "  لييبيالعنوان  يعدل 

 ابللتيب املناسب  انالتالي اناجلديد اليفان يضاب 
 6-1املدرجة يف الشعبة )أو املكونت(  للسل اليدم اختبار  (ل)7 (ل) 7

للم ترب الكندي لبحوث املتفجرات  ابحلا  األدىن ضنينينيغطاختبار  ( ه)8 ( ه) 8
(CanmetCERL) 

تعدل هناية املالحظة )أ( حت  اجلدول ليينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينيها كما يلا   
 .".وضعها يف صهاريج نقالة بوصفها مواد مؤكسدةاملواد ل مالءمة مدى"... 

، م  4-1اجلدول اجلديد من النص احلايل  3-1يينينينينينينينينيبي اجلدول  
 تدخال التعديالت التالية 

يلا  "ابختبارات املوصنينينينينيى هبا يف  يعدل العنوان ليينينينينينيبي نينينينينينيه كما 
 اجلزء الثاين".

تعدل بداية اجلملة األوت ليينينينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينينينيها كما يلا  "وضنينينينينينينينينينينينينيع   1-7-1
راج املواد يف قازمة البضنينينينينينينينينينياز  اخلطرة النموفجية إلد الالزحةمن  2-3التينينينينينينينينينينينيفات يف الفينينينينينينينينينينيل 
 ...". ألغراض النقل على أساس

يف القازمة حت  الفقرة ابسنينينينينينينينينينينينيتهاللية، يسنينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "املواد  
املدرجة يف الشنينينينينيعبة " بعبارة "املواد والسنينينينينيل  املتفجرة"، وحتذب عبارة "1والسنينينينينيل  املدرجة يف الرتبة 

 ."2-5املدرجة يف الشعبة " وعبارة "4-1

 اجلزء األ ل  

" بكلمنينينينية 1يف العنوان، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينينياض عن عبنينينينيارة "مبتفجرات الرتبنينينينية  العنوان
 "ابملتفجرات".

" 1، يسنينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "الرتبة 4-10يف البند املتعلق ابلقسنينينينينينينينينيم  جدول احملتوإت
 بعبارة "رتبة املتفجرات".

 تضاب البنود اجلديدة التالية 
 ".8 اجملموعة من( ه) النول اختبار وصف 18-8"
للمخترب الكناااااادث لبحو   اختبااااااابر ضااااااااااا ط اال رتا  األدى 18-8-1"

 "(CanmetCERL)املتفج ات 
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 10القسم   
" يسنينينينينينيتعاض عن عبارة ألكثر  ازدة يفالثانية، بعد عبارة "ا اجلملةيف  10-1-1
 "تو ري املعلومات" وحتذب عبارة "ألغراض النقل". السلطات امل تية ابملعلومات" بعبارة تزويد"

 الفقرة لييبي كما يلا  نصعدل ي 10-1-2
يف النظام املنسنينينينينينينينينينينينينينيق عاملياً  ي  القطاعات.  املتفجراترتبة  تغطا" 

جمموعة  رعية من هذه الرتبة وتشنيمل املتفجرات يف هيئتها املقدمة للنقل. وتشنيمل  1وتعترب الرتبة 
يف  1از  الرتبة بضنينينينيني وتدرجرتبة املتفجرات أيضنينينينينياً املتفجرات غري املسنينينينينيتقرة ال  ب يسنينينينينيمي بنقلها. 

من الالزحة  4-1-1-2الفقرة  )انظر ا متثله ال اخلطورة حسنينينينيب نولواحدة من سنينينيني  انينينينيعب، 
ق عاملياً  1-2من الفينينينينينينينينينينينيل  2-1-2والفقرة  النموفجية ألغراض تنظيمية، (، و من النظام املنسنينينينينينينينينينينيّ

ال  تعترب متوا قنينية.  اتواحنينيدة من جمموعنينيات التوا ق الثالث عشنينينينينينينينينينينينينينيرة ال  تعنيِّ أنوال املتفجر  يف
السلعة ال  يتعنيَّ النظر يف تدراجها يف  امل طط العام لتينيف املادة أو 1-10ويوضي الشكل 

التأكد من تمكانية انفجار  تميف املرحلة األوت، ي .. وجيري التقييم على مرحلتنياملتفجراترتبة 
. ولتشنينينينينيجي  قيام ةفيزإزيال و ةً كيميازيالمن الناحية ثباهتا وحسنينينينينياسنينينينينييتها  كما حُيدَّدالسنينينينينيلعة   املادة أو

 طواتاخلت طيطا ملسنينينيار الرسنينينيم الابسنينينيت دام  ،بعمليات تقييم متماثلة، يوصنينينيى اجلهات املينينينيّنفة
، بتحليل البيانت ال  يتم احلينينينيول عليها من اختبارات مناسنينينيبة حتلياًل 2-10الوارد يف الشنينينيكل 

السنينينينينينينينينينيلعة مؤقتاً يف رتبة  بل  املادة أوقُ  ما منهجياً على ضنينينينينينينينينينيوء معايري ابختبارات املناسنينينينينينينينينينيبة. وتفا
السنينينينينينينينينينينينينينيلعة يف الشنينينينينينينينينينينينينينيعبة  ،  إنه يتعني حينئذ ابنتقال تت املرحلة الثانية وتدراج املادة أواملتفجرات

 .5-10و 3-10 نييف الشكل نياملبيَّن اخلطوات ملسار ينيت طيطالالرمسني اليحيحة ابست دام 
عنينيادة املنينيادة  تنينيدرج وابسنينينينينينينينينينينينينينيتثننينياء جمموع  التوا ق نون وقنينياب، اللتني تلزم  منينيا بينينيانت اختبنينيارات،

حالة  دون اإلاارة تت تجراء اختبار. ويف ، عند ابقتضاء،السلعة يف تحدى جمموعات التوا ق أو
تفا ابسنينينينينينيتغناء عن ابختبارات  عند ابقتضنينينينينينياء( للسنينينينينينيلطة امل تينينينينينينية)جمموعة التوا ق قاب، ميكن 

 ."استند التينيف عن  ريق املقارنة تت نتازج اختبارات سلعة مضاهية ما
 .4-1-10من النص احلايل الفقرة اجلديدة  3-1-10الفقرة  تيبي 10-1-3

  3-1-10تدرج الفقرة اجلديدة التالية 
للنقل.  ابلشنينيكل املقدمة بهللمواد  6و 4جترى جمموعتا ابختبارات  10-1-3"

وتعّد املتفجرات  ريدة من حيث أنه كثرياً ما يكون لنول العبوة والبيئة أتثري حاسنينينينينينينينينينينينينينيم على اخلطر 
من الالزحة النموفجية، املالحظة  1-2وابلتايل على التينينينينينينيف يف انينينينينيعبة بعينها )انظر الفينينينينينيل 

تعلقة ابلنقل ولذلك  قد يلزم مراعاة اعتبارات تضا ية عند است دام التينيفات امل (.4التمهيدية 
 يف قطاعات أخرى."

( تعدل هناية اجلملة ليينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينيها كما يلا  3-1-10) قرة جديدة، سنينينينينينينينينيابقاً  10-1-4
التوصنينينينينينينينيل تت تينينينينينينينينينيف مناسنينينينينينينينيب. ويتم فلك عن  ريق السنينينينينينينينيلطة امل تينينينينينينينينية عند  يتسنينينينينينينينيى"حبيث 

 ابقتضاء.".
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بة " بعبارة "رت1عبارة "الرتبة  يف هناية اجلملة األوت، يسنينينينينينينينينينيتعاض عن 10-2-1
" و"املدرجة يف الشنينينينينينينينيعبة 1-4املتفجرات". ويف اجلملة الثانية حتذب عبارو "املدرجة يف الشنينينينينينينينيعبة 

 ". ويف اجلملة الثالثة، تدرج عبارة "عند ابقتضاء،" بعد عبارة "يف رأي السلطة امل تية،".5-2
جتمي  من سلوط من املواد،". ويستعاض و يف )أ(، حتذب عبارة "، أ 

 "التجميعات أو امل اليط" بكلمة "املواد".عن عبارة 

من الالزحنينينية  5-1-1-2يف ) (، حتنينينيذب عبنينينيارة ")انظر الفقرة  
 النموفجية(".

يف )ج(، حتنينيذب عبنينيارة "أو جتميعنينيًا جنينيدينينيدًا أو سلو نينيًا جنينيدينينيدًا من  
 مواد متفجرة".

 يف )د(، يستعاض عن كلمة "خطر" بكلمة "خطورة" )حالتان(. 
عنينيد الفقرات الفرعينينية )أ( تت )د( )"وينبغا حتنينيذب اجلملنينية األخرية ب 

 ... لنقله"(.
 يعدل نص لفقرة لييبي كما يلا  10-2-2
معلومنيات كنيا ينية عن  ملنتج جنيدينيد أن توثق ةينينينينينينينينينينينينينينينفنيامل للجهنيةينبغا  10-2-2"

أمساء وخينينينينينينينينينينيازص كل املواد املتفجرة يف املنتج وكذلك نتازج كل ابختبارات ال  أجري  يف هذا 
 مي هذه املعلومات تت السلطة امل تية، عند ابقتضاء.". وينبغا تقداليدد
  على النس ة العربية. التعديلب ينطبق  10-3
األوت يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "كان املنتج" بعبارة "كان   اجلملةيف  10-3-1-1

" بعبارة "رتبة 1املادة أو السنينينينينينينينينينيلعة"، وعن كلمة "للنقل" بكلمة "للتينينينينينينينينينينينيف"، وعن عبارة "الرتبة 
 رات". املتفج

وهذا يتقرر بتحديد يعدل نص اجلملة الثانية ليينينينينينينينينينينينينينينيبي كما يلا  " 
أقل حسنينينينينينينينينينينينياسنينينينينينينينينينينينيية من أن ُتدرج يف هذه الرتبة  املتفجرات رتبةتفا كان  املادة املقبولة مؤقتاً يف  ما
تفا كان  السنيلعة  ما ؛ أو(أخطر من أن تنقلأن تقبل كمادة متفجرة غري مسنيتقرة )ويعترب أهنا  أو
 مقبولة كمادة متفجرة غري مستقرة )ويعترب أهنا أخطر من أن تنقل(.". املعبأة ةالسلعأو 
" بعبارة "رتبة املتفجرات". ويسنينينيتعاض 1عن عبارة "الرتبة  يسنينينيتعاض 10-3-2-1

جمموعنينيات )جمموعنينيات ابختبنينيارات  4" بعبنينيارة "4تت  1 منمنينية أرب  جمموعنينيات مرقّ عن عبنينيارة "
 (".4تت  1 من
على جابة اإلوتكون اجلملة ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها كما يلا  "تعدل بداية  10-3-2-2

 .". .. على أساس (2-10من الشكل  5؟" )املرب   ا خوا  انفجاريةالسؤال "هل 
وتسنينينينينينينينيت دم اختبارات يعدل نص اجلملة األوت ليينينينينينينينينيبي كما يلا  " 10-3-2-3

 7تبة؟ )املرب  الر هذه لإلجابة على السنينيؤال "هل املادة أقل حسنينياسنينيية من أن تُقبل يف  2اجملموعة 
 ". (2-10من الشكل 
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 عن الشكل وعنوانه مبا يلا  يستعاض 1-10الشكل 
 سلعة يف رتبة املتفج ات تصنيف مابد  أ  إلج اء خم ط عاب  :1-10"الشكل 

SUBSTANCE OR ARTICLE 

FOR CLASSIFICATION

ACCEPTANCE PROCEDURE

CLASSIFY AS AN 
EXPLOSIVE

CLASSIFICATION CODE

DIVISION

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 or 1.6

COMPATIBILITY GROUP 

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N or S

HAZARDOUS DIVISION 

ASSIGNMENT

COMPATIBILITY GROUP 

ASSIGNMENT

CLASSIFY AS AN 

UNSTABLE EXPLOSIVE

REJECT

Not an explosive
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 وعنوانه من النص احلايل مبا يلا  2-10يستعاض عن الشكل  2-10الشكل 

 رتبة املتفج اتسلعة قبواًل مؤقتابً يف  إج اءات قبول مابد  أ  :2-10"الشكل 
SUBSTANCE FOR

CLASSIFICATION

Is 

the substance

manufactured with the view to 

producing a practical 

explosive or 

pyrotechnic 

effect?

Is 

it a candidate for 

ammonium nitrate emulsion 

suspension or gel, 

intermediate for 

blasting explosives, 

ANE?

TEST SERIES 1 *

TEST SERIES 8

(go to Figure 10.4)

Does it

 have explosive

properties?

TEST SERIES 2

Is it

too insensitive for 

acceptance into this

class?

NOT AN

EXPLOSIVE

Substance to be

considered in

this class

TEST SERIES 3

Is 

it thermally

stable?

Is it 

unstable in the 

form it was 

tested?

TEST SERIES 4

Is the article,

packaged article 

or packaged substance an 

unstable explosive?

ARTICLE FOR

CLASSIFICATION

CLASSIFY as an unstable explosive

PROVISIONALLY

ACCEPT INTO THIS CLASS

(go to Figure 10.3)

1

2

3

4

5

7

6

17

16

15

14

13

12

11

10

18

19

No

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Is it 

encapsulated

and/or 

packaged?

8 9

Yes

 
 "2ألغراض التينيف يُبدأ مبجموعة ابختبارات  *
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يعدل نص اجلملة األوت ليينينينينينينينينينينينينيبي كما يلا  "وتسنينينينينينينينينينينينيت دم جمموعة  10-3-2-4
-10من الشنينينينيكل  12)املرب   "؟مسنينينينيتقرة حرارإً  املادة"هل  نيلإلجابة على السنينينينيؤال 3ختبارات اب
 .(."2-10من الشكل  13و"هل املادة غري مستقرة ابلشكل الذي اختربت به؟" )املرب   (2

؟" بعبارة أخطر من أن تنقل، يسنينينينيتعاض عن عبارة "األوتيف اجلملة  10-3-2-5
 "مادة متفجرة غري مستقرة؟".

بعنينيد عبنينيارة يف اجلملنينية الثنينيانينينية، تنينيدرج عبنينيارة "، عننينيد ابقتضنينينينينينينينينينينينينينينياء،"  10-3-3-3
 "السلطة امل تية".

 يعدل نص الفقرة لييبي كما يلا  10-3-3-4
تفجريينية.  خوا منيا تفا كنيانني  للمنيادة  1ابختبنيارات  جمموعنيةتبني  10-3-3-4"

يكون  ا أتثري عملا تفجريي أو نري،  وم  فلك،  بالنسنينينينينينينينيبة ملادة جديدة غري مينينينينينينينينيممة حبيث
. وتتطلنيب جمموعنية 3 سنينينينينينينينينينينينينينييكون من األنسنينينينينينينينينينينينينينينيب بنيدء تجراءات ابختبنيار مبجموعنية ابختبنيارات 

يتعرض له القازمون  الذي اخلطر يقللمر الذي األأحجاماً صنينينينينينينينينينينيغرية من العينات،  3ابختبارات 
 إن اخلطوة التالية من الناحية ، 3اختبارات اجملموعة . وتفا ما اجتا ت املادة ءجراء ابختبارات

ال  حتدد ما تفا كان  حسنينينينينينينينينينينينينياسنينينينينينينينينينينينينيية املادة أقل بكثري  2العملية ها تطبيق جمموعة ابختبارات 
وليسنينينينينينينينينينينينينينينيني  هننينينيار حنينينياجنينينية حقيقينينينية تت تجراء جمموعنينينية يتطلنينينيب تدراجهنينينيا يف رتبنينينية املتفجرات.  ممنينينيا

ولكنها جتتا  جمموعة  2 جمموعة ابختبارات ب جتتا  ال   املواد. عند هذه املرحلة 1ابختبارات 
ختض  إلجراءات اإلدراج يف الشعبة املناسبة للمتفجرات. وم  فلك جتدر اإلاارة  3ابختبارات 

قد تظل مسنينينينينينينيتبعدة من رتبة املتفجرات انينينينينينينيريطة  2ب جتتا  جمموعة ابختبارات  تت أن املادة ال 
، وأن ب تظهر عليها أي نري أتثري تفجريي أو أن ب تكون املادة مينينينينيممة حبيث يكون  ا أتثري

 معبأة." املادة تينيف إلجراءات 6أاثر خطرية يف جمموعة ابختبارات 
 "ألغراض ابختبار،" بعد عبارة "غالية الثمن،". عبارةتدرج  10-3-3-5
 " بعبارة "رتبة املتفجرات".1عن عبارة "الرتبة  يستعاضيف العنوان،  10-4
يف بداية وهناية اجلملة األوت ليينينينينينينينينينينينينينيبي كما يلا  "تدرج  النصيعدل  10-4-1-1

-1-2والفقرة  الالزحة النموفجيةاملتفجرات، ما مل تينينينينينف أبهنا غري مسنينينينيتقرة، يف واحدة من ... 
 ."(من النظام املنسق عاملياً  2

الثانية، يستعاض عن النص بني قوسني بعبارة ")الشكالن  اجلملةيف  
 " بعبارة " ذه الرتبة".1عن عبارة "للرتبة " و عبارة "و/أو" بعبارة "و ("، وعن5-10و 10-3

 "وتدرج بداية وهناية اجلملة الثالثة ليينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينيها كما يلا  تعدل 
 ."ها مقدمة للنقل كما  يهاأجري  علال   ... السلعة املادة أو

 يعدل نص اجلملة األخرية لييبي كما يلا  
 سنينينينينينينينينينينينيند ، هنار3-10ن الشنينينينينينينينينينينينيكل م 39كما هو مبني يف املرب  و " 

املتفجرات" )انظر الفقرة بسنينينينينينينينيتبعاد سنينينينينينينينيلعة من رتبة املتفجرات حبكم نتازج ابختبارات وتعريف "
) ( من النظام املنسنينينينينيق عاملياً(. 2-1-1-2الزحة النموفجية والفقرة ) ( من ال2-1-1-1
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رتبة املتفجرات يف عايري احملددة ال  جيو  بواسنينينينينينينينيطتها اسنينينينينينينينيتبعاد سنينينينينينينينيل  من املاب الل على ميكن و 
 من الالزحة النموفجية." 4-6-3-1-2الفقرة 
" 7و 6و 5اجملموعنينيات األوت، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة " اجلملنينيةيف  10-4-2-1

". ويف اجلملة األخرية، يسنينينينينينينينيتعاض عن عبارة "السنينينينينينينينيلطة 7و 6و 5 ابختبارات جمموعاتبعبارة "
 الو نية" بعبارة "اجلهة املينفة".

(" بعبارة 3-10من الشنينينينينينينينينينينينينيكل  21ارة ")املرب  عن عب يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض 10-4-2-2
 (".3-10من الشكل  28")املرب  
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 عن الشكل وعنوانه ابلشكل التايل  يستعاض 3-10الشكل 
 إج اءات اإلدراج يف إ دى شعب رتبة املتفج ات :3-10"الشكل 

NOT AN
EXPLOSIVE

DIVISION
1.6

DIVISION
1.5

DIVISION 1.4
Compatibility 

group S

DIVISION 1.4
Compatibility groups

other than S

DIVISION
1.3

DIVISION
1.2

DIVISION
1.1

Is the article
a candidate for
Division 1.6?

Is the substance
a candidate for
Division 1.5?

Package the
substance

TEST SERIES 6

TEST SERIES 7 TEST SERIES 5

Is it an
extremely insensitive

article? Is it a very
insensitive explosive
substance with a mass

explosion hazard?

Is the
result a mass
explosion?

Is the
major hazard that
from dangerous

projections?

Is the 
major hazard radiant 

heat and/or violent burning
 but with no dangerous

 blast or projection 
hazard?

Would the hazard
hinder fire-fighting in the

immediate vicinity?

Does
special provision

347 apply?

Are 
there hazardous

effects outside the
package?

Is 
the substance

or  article manufactured
with the view of producing a 

practical explosive or 
pyrotechnic

effect?

Is it
an article excluded by 

definition and test results? 
(see 10.4.1.1)

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

No

21

22

23

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

24 25 29 40 41 42 43 44

ARTICLE OR SUBSTANCE PROVISIONALLY ACCEPTED IN THIS CLASS 

(from Figure 10.2)
20
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 من النص احلايل مبا يلا  4-10عن الشكل  يستعاض 4-10الشكل 

مبسااااااااااتحلب أ  معلق أ  ألال  نرتات األمونيو   املتعلقةج اءات اإل :4-10"الشكل 
 املستخدمة يف صنن املتفج ات العصفية

Test Series 8

Test 8 (b)
ANE Large Scale Gap Test:

Is the substance too sensitive to 
shock to be accepted as an 

oxidizing liquid or an
oxidizing solid?

ANE substance shall be classified as an 
oxidizing liquid or an oxidizing solid

Test 8 (c)
Koenen Test:

Is the substance too 
sensitive to the effect of 

intensive heat under 
confinement?

Test 8 (a)
Thermal Stability Test: 

Is the substance 
thermally stable?

Classify as an unstable explosive

Substance to be considered for 
classification as an explosive other than 

as an unstable explosive;

If the answer to the question   is it a very 
insensitive explosive substance with a 

mass explosion hazard?  in figure 10.3 is 
 no , the substance shall be classified in 

Division 1.1

Substance to be considered for classification as an explosive of Division 1.5, proceed with 
test series 5.

If the answer to the question   is it a very insensitive explosive substance with a mass 
explosion hazard?  in figure 10.3 is  yes , the substance shall be classified in Division 5.1.

If the answer is  no , the substance shall be classified in Division 1.1.

1

2

3

4
5

8

9

7

6

10
Did the Koenen

Test reaction time exceed
60 seconds, and does the 

substance have 
> 14% water? 

Test 8 (e)
MBP Test:

Does the substance 
have an MBP 
< 5.6 MPa?

No

Yes

Yes

Yes
No

No

No

Yes

Yes

No
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 ابلشكل التايل  5-10عن الشكل  يستعاض 5-10الشكل 
Each explosive substance in a 

Division 1.6 candidate article design

Is the substance 

in a main explosive load of a 

component within 

the article?

Is the substance 

in an isolated auxiliary 

explosive component of an article, 

which when ignited or initiated 

does not cause any reaction 

of the main explosive 

loads?

Undertake and meet acceptance criteria 

of explosive substance tests

Type 7 (c) (ii) and 7 (e)
Reject from Division 1.6

Type 7 (a) to 7 (f) 

testing not required

Undertake and meet acceptance 

criteria of extremely insensitive 

substance tests

Type 7 (a) to 7 (f)

Is the substance 

in a boostering component that 

exceeds a cross-sectional dimension of 50 mm

or 5% volume when compared 

to its main explosive 

load?

Is the substance 

in a component of a fuze with two 

or more independent effective protective 

features or in a boostering 

component?

1

2

9

Yes

3

4

5

6

7 8

No

No

No

Yes

No

Yes

Yes

 
يف اجلملنينينية األوت، تنينينيدرج عبنينينيارة "، عننينينيد ابقتضنينينينينينينينينينينينينينينينياء،" بعنينينيد عبنينينيارة  10-4-2-3

" بعبارة تعرضنينينينيني  احلمولة تفا ما سنينينينينيلور ُمنتج ما". ويسنينينينينيتعاض عن عبارة "6"اختبارات اجملموعة 
" ويعدل النص بني قوسنينينينينيني ليينينينينينيبي كما يلا  ")املربعات تعرضنينينينيني "سنينينينينيلور املادة املتفجرة تفا ما 

 (".3-10من الشكل  37و 36و 35و 34و 33و 32
يف اجلملنينية الثنينيانينينية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة "منتج منينيا" بعبنينيارة "منينيادة  

 1ينبغا، اسنينينينينينينينينينينينينينيتبعاده من الرتبة  ب ينبغا، أو" عبارةسنينينينينينينينينينينينينينيلعة اب يئة املقدمة هبا للنقل" وعن  أو
من رتبنية  ه" بعبنيارة "ميكن، أو ب ميكن، اسنينينينينينينينينينينينينينيتبعنياد(3-10من الشنينينينينينينينينينينينينينيكنيل  36و 35)املربعنيان 
 ".(3-10من الشكل  39و 38)املربعان املتفجرات 

 ويسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن كلمنينيةاألوت، حتنينيذب كلمنينية "متفجر"  اجلملنينيةيف  10-4-2-4
 23)املرب  " بعبارة "(3-10من الشكل  40)املرب  "عدمي" بكلمة "عدمية". ويستعاض عن عبارة "

"، يسنينينينينيتعاض عن عبارة 6-1مرانينينينينيحة لإلدراج يف الشنينينينينيعبة عبارة " قبل"، و (3-10من الشنينينينينيكل 
 "وينبغا ألي مادة" بعبارة "وجيب على أي مادة".
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يف حالتها املقدمة هبا ) (، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "7يف بند النول  
 " بعبارة "ابحلالة املقدمة هبا للتينيف".للنقل
مرانينينينينينينينيحة" بعبارة  هل املادةيف اجلملة األوت، يسنينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 10-4-2-5

 23)املرب  " بعبارة "(2-10لشنينينينيكل ل)أ(  2  )املرب" عبارة"هل ها مرانينينينيحة". ويسنينينينيتعاض عن 
 ".(2-10لشكل من ا

 ) (، يستعاض عن كلمة "النول" بكلمة "والنول".8يف بند النول  
 )ج(، يستعاض عن كلمة "النول" بكلمة "والنول".8النول  بنديف  
 )ه( 8يضنينينينينينينياب بند جديد يف هناية القازمة يكون نينينينينينينينيه كما يلا  "والنول  

 احلراري املوضعا الشديد يف حّيز مغلق ءحكام.". اباتعالاختبار لتحديد أتثري 
حتديد هناية اجلملة األخرية ليينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينيها كما يلا  " ...  تعدل 

 وضعها يف صهاريج نقالة ابعتبارها مادة مؤكِسدة.".مدى مالءمة املادة ل
" ج لالختباراتأسنينينينينينينينينينيوأ نتازالثانية، يسنينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " اجلملةيف  10-4-3-3

صنينينيرامة". ويف اجلملة الثالثة، يسنينينيتعاض عن عبارة "وتفا كان يتعني أانينينيد نتازج ابختبارات بعبارة "
 ".وعند تينيفنقل" بعبارة "

عبارة "، عند ابقتضنينينينينينينينينينياء،" بعد عبارة "السنينينينينينينينينينيلطة  تضنينينينينينينينينينيابيف )أ(،  
 امل تية".

"تفا ما ُصّنف  عن عبارة "تفا ما نُقل  السل " بعبارة  يستعاضيف )أ(،  10-4-3-4
 )د((4-3-4-10)انظر الفقرة " بعبنينينيارة ")د((4-3-4-10)انظر الفقرة السنينينينينينينينينينينينيل " وعن عبنينينيارة "

 أدنه".
يف  اجلملة األوت لييبي نيها كما يلا  "...يف ) (، تعدل هناية  
 )د( أدنه(".4-3-4-10)انظر أيضاً الفقرة  )أ(6كل نول من أنوال ابختبار 
التفجري النينينينينينيداخلا و/أو عبنينينينينينيارة "عن  يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينينينينياض، ‘1‘يف ) ( 

 " بعبارة "بدء اإلاعال".عالاتاب

)أ( 7أنوال ابختبارات من  يعدل نص الفقرة ليينينينيبي كما يلا  "تسنينينيت دم 10-4-3-6
مث تسنينينينينينينينينينينينينيت دم أنوال عدمية احلسنينينينينينينينينينينينينياسنينينينينينينينينينينينينيية للغاية.  املادة املتفجرة كان مما تفا  )و( للتحقق 7تت 

تدراج  ممنينينينيا تفا كنينينينيان من املمكن)ل( للتحقق 7)ر( و7)ي( و7)ح( و7) ( و7ابختبنينينينيارات 
 .". على مواد عدمية احلساسية للغايةيف معظمها السل  احملتوية 

 ، يستعاض عن عبارة "ينبغا تجراء" بعبارة "جترى".األوتيف اجلملة  10-4-3-7
ة ""للنقل" بكلمة "للتينينينينينيف" ، يسنينينينيتعاض عن كلمالثانيةيف اجلملة  

 وعن عبارة "السلطة امل تية" بعبارة " اجلهة املينفة". 
ميكن أن حتتوي السل  املركبة يعدل نص الفقرة )أ( لييبي كما يلا  " 

)و( جلمي  الشنينينينينينينينينينينينينيحننينينيات املتفجرة 7)أ( تت 7أنوال ابختبنينينيارات على مواد متعنينينيددة، وينبغا تمتنينينيام 
 .".6-1يف الشعبة  داخل السلعة ال  يتعني تينيفهابة، عند ابقتضاء، وتعزيز املواد املرك الرزيسية
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"، وعن 9" بعبارة "املرب  3عن عبارة "املرب   يف ) (، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض 
 ".21" بعبارة "املرب  24عبارة "املرب  

 ".3" بعبارة "املرب  4يف )ج(، يستعاض عن عبارة "املرب   
"، وعن 4بعبنينيارة "املرب  " 6يف )د(، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة "املرب   

 ".21" بعبارة "املرب  24"، وعن عبارة "املرب  6" بعبارة "املرب  7عبارة "املرب  
"، وعن 5" بعبارة "املرب  8يف )ه(، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "املرب   

 ".21" بعبارة "املرب  24عبارة "املرب  
)متفجرات  تعدل هناية اجلملة األوت ليينينينينيبي نينينينينيها كما يلا  "... 10-4-3-8

 ميكن قبو ا بوصفها مادة صلبة أو سازلة مؤكِسدة".نلات األمونيوم( 
" بعبنينيارة "رتبنينية 1الثنينيانينينية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة "الرتبنينية  اجلملنينيةيف  

 املتفجرات".
 حتذب الفقرة. 10-4-3-9
)أ( 6-10ترد يف األانينينينينينيكال نص الفقرة ليينينينينينينيبي كما يلا  " يعدل 10-5-1
أمثلة لتقارير ابختبارات، م  توضنينينينينينييي بسنينينينينينيت دام )د( 7-10)أ( تت 7-10)د( و6-10 تت

على رتبنية املتفجرات الرسنينينينينينينينينينينينينينيومنيات الت طيطينية ملسنينينينينينينينينينينينينينيار اخلطوات يف تطبيق تجراءات اإلدراج يف 
األمم املتحدة   يلني املسنينينينينينينينينينينينينينيك )رقمو  (0392األمم املتحدة  )رقم سنينينينينينينينينينينينينينيداسنينينينينينينينينينينينينينيا نلو سنينينينينينينينينينينينينينيتيلبني

2956)". 
  ".8-10رة "الشكل " بعبا10-10يستعاض عن عبارة "الشكل  10-5-2
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 )د( 6-10)أ( تت 6-10األاكال اجلديدة التالية  رجتد 6-10الشكل 
 :)أ(6-10الشكل "

نتابلج ت بيق إج اءات القبول املؤقت يف رتبة املتفج ات على سداسي نرت ستيلبني 
 (2-10)الشكل 

 سداسا نلوستيلبني  اسم املابد  -1

  بيابانت عابمة -2

 نلوستيلبنيسداسا  اللكيب  2-1

 12O6N6H14C الييغة اجلزيئية  2-2

 مسحو   الشكل الفيزإزا  2-3
 رتقايلأصفر ب اللون  2-4

 3كغ/م  1700 الكثا ة الظاهرية  2-5

 مم 0.3 - 0.1 حجم اجلسيمات  2-6

   
 أتثري األلعا  النارية؟ غرض تحداث أتثري تفجريي عملا أوبهل ُصنع  املادة   2امل بن  -3

 نعم اإلجابة  3-1

 10انتقل تت املرب   أُترر هذا املرب   3-2

   
 يُنظر يف تدراج املادة يف هذه الرتبة  10امل بن  -4

   
 3جمموعة ابختبارات   11امل بن  -5

 )ج((3ساعة )ابختبار  48كل  س°75  الثبات احلراري 5-1

 س°75غ من املادة عند  100 ظروب العينة 5-2
 حتلل ظاهر تس ني فاب أو انفجار أو عدم حدوث ااتعال أو  املشاهدات 5-3

 مستقرة حرارإً "، -" النتيجة  5-4

 (BAM)اختبار املطرقة السنينينينينينينينينينينينينينياقطة للمكتب ابحتادي لبحوث واختبارات املواد  احلساسية لليدم  5-5
 ‘(2‘(أ)3)ابختبار 

 كما وردت ظروب العينة  5-6

 جول 5 ةاحملدِّد اقة اليدم  املشاهدات  5-7

 ليس  غري مستقرة ابلشكل الذي اختربت به"، -" النتيجة  5-8

 (BAM)اختبار املطرقة السنينينينينينينينينينينينينينياقطة للمكتب ابحتادي لبحوث واختبارات املواد  احلساسية لليدم  5-9
 ‘(1‘( )3)ابختبار 

5-
10 

 كما وردت ظروب العينة 

5-
11 

 نيوتون  240 ˂احلمل احملدِّد  املشاهدات 

5-
12 

 ليس  غري مستقرة ابلشكل الذي اختربت به"، -" النتيجة 
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 :)أ(6-10الشكل "
نتابلج ت بيق إج اءات القبول املؤقت يف رتبة املتفج ات على سداسي نرت ستيلبني 

 (2-10)الشكل 
5-

13 
  سهولة ابنتقال من ابحلا 

 تت ابنفجار 
 )د((3اختبار ابحلا  اليغري النطا  )ابختبار 

5-
14 

 درجة حرارة الغر ة ظروب العينة 

5-
15 

 تشتعل وحتل  املشاهدات 

5-
16 

 غري مستقرة ابلشكل الذي اختربت بهليس  "، -" النتيجة 

5-
17 

 12انتقل تت املرب   أُترر هذا املرب  

   
 ؟مستقرة حرارإً هل املادة   12امل بن  -6

 نعم  )ج(3ابختبار  اإلجابة من 6-1

 13انتقل تت املرب   أُترر هذا املرب   6-2

   
 اختربت به؟هل املادة غري مستقرة ابلشكل الذي   13امل بن  -7

 ب  3 اتابختبار جمموعة  اإلجابة من 7-1

 19انتقل تت املرب   أُترر هذا املرب   7-2

   
 الرتبة هذه تُقبل املادة مؤقتاً يف   االستنتابج -8

 تحدى اعب رتبة املتفجراتق تجراءات اإلدراج يف  بّ  أُترر هذا املرب   8-1



ST/SG/AC.10/46/Add.2 

23 GE.19-03661 

القبول املؤقت لسااااااااااداسااااااااااي  خت ي ي ملسااااااااااابر خ وات رساااااااااام )ب(:6-10الشكل "
 نرت ستيلبني يف رتبة املتفج ات

SUBSTANCE FOR

CLASSIFICATION

Is 

the substance

manufactured with the view to 

producing a practical 

explosive or 

pyrotechnic 

effect?

Is 

it a candidate for 

ammonium nitrate emulsion 

suspension or gel, 

intermediate for 

blasting explosives, 

ANE?

TEST SERIES 1 *

TEST SERIES 8

(go to Figure 10.4)

Does it

 have explosive

properties?

TEST SERIES 2

Is it

too insensitive for 

acceptance into this

class?

NOT AN

EXPLOSIVE

Substance to be

considered in

this class

TEST SERIES 3

Is 

it thermally

stable?

Is it 

unstable in the 

form it was 

tested?

TEST SERIES 4

Is the article,

packaged article 

or packaged substance an 

unstable explosive?

ARTICLE FOR

CLASSIFICATION

CLASSIFY as an unstable explosive

PROVISIONALLY

ACCEPT INTO THIS CLASS

(go to Figure 10.3)

1

2

3

4

5

7

6

17

16

15

14

13

12

11

10

18

19

No

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Is it 

encapsulated

and/or 

packaged?

8 9

Yes
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ت بيق إج اءات إدراج سااااااداسااااااي نرت سااااااتيلبني يف إ دى  نتابلج )ج(:6-10الشكل "
 (3-10شعب رتبة املتفج ات )الشكل 

 ؟5-1هل املادة مراحة للشعبة   26امل بن  -1

 ب  اإلجابة 1-1

 (30تعبأ املادة )املرب    النتيجة 1-2

 31انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  1-3

   
 6جمموعة ابختبارات   31امل بن  -2

 ر)أ( م  مفجّ 6ابختبار   أتثري بدء اإلاعال يف العبوة 2-1

 كغ  50درجة حرارة الغر ة، برميل من اخلشب احلبييب  نته   ظروب العينة 2-2

 انفجار، حدوث حفرة  املشاهدات 2-3

 انفجار اامل  النتيجة 2-4

 مفّجر)أ( م   6ابختبار  بني العبوات أتثري اباتعال  2-5

 ميل من اخلشب احلبييب ابر  3درجة حرارة الغر ة،   ظروب العينة 2-6

 انفجار، حدوث حفرة  املشاهدات 2-7

 انفجار اامل  النتيجة 2-8

 ( ج)6ختبار ابب يلزم تجراء  ابلنريان اإلحا ة أثر  2-9

   
 هل النتيجة انفجار اامل؟  32امل بن  -3

 نعم  6اإلجابة من جمموعة ابختبارات  3-1

 44انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  3-2

   
 1-1تدراج يف الشعبة   االستنتابج -4
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إدراج سااااداسااااي نرت سااااتيلبني يف  ملسااااابر خ وات خت ي يرساااام  )د(:6-10الشكل 
 إ دى شعب رتبة املتفج ات

NOT AN
EXPLOSIVE

DIVISION
1.6

DIVISION
1.5

DIVISION 1.4
Compatibility 

group S

DIVISION 1.4
Compatibility groups

other than S

DIVISION
1.3

DIVISION
1.2

DIVISION
1.1

Is the article
a candidate for
Division 1.6?

Is the substance
a candidate for
Division 1.5?

Package the
substance

TEST SERIES 6

TEST SERIES 7 TEST SERIES 5

Is it an
extremely insensitive

article? Is it a very
insensitive explosive
substance with a mass

explosion hazard?

Is the
result a mass
explosion?

Is the
major hazard that
from dangerous

projections?

Is the major
hazard radiant heat

and/or violent burning but
with no dangerous blast or

projection hazard?

Would the hazard
hinder fire-fighting in the

immediate vicinity?

Does
special provision

347 apply?

Are 
there hazardous

effects outside the
package?

Is 
the substance

or  article manufactured
with the view of producing a 

practical explosive or 
pyrotechnic

effect?

Is it
an article excluded by 

definition and test results? 
(see 10.4.1.1)

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

No

21

22

23

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

24 25 29 40 41 42 43 44

ARTICLE OR SUBSTANCE PROVISIONALLY ACCEPTED IN THIS CLASS 

(from Figure 10.2)
20
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)أ( بينينييغته املعدلة 7-10ابلشنينيكل  6-10عن الشنينيكل  يسنينيتعاض )أ(7-10الشكل 
 على النحو التايل 

زيلني ت بيق إج اءات القبول املؤقااات ل نتاااابلج :)أ(7-10الشكل "
 (2-10يف رتبة املتفج ات )الشكل  املسك

  يلني ) يلني املسك(-م-ثالثا نلو-6،4،2-ثالثا بوتيل-5  اسم املابد  -1

  بيابانت عابمة -2

  يلني-م-نلو-ثالثا-6،4،2-يف املازة ثالثا بوتيل 99  اللكيب 2-1

 6O 3N 15H 12C  الييغة اجلزيئية 2-2

 مسحو  بلوري نعم  الشكل الفيزإزا 2-3
 أصفر ابه   اللون 2-4

 3كغ/م  840  الكثا ة الظاهرية 2-5

 مم 1.7>   حجم اجلسيمات 2-6

   
نع  املادة لغرض تحداث أتثري تفجريي عملا أو  2امل بن  -3 أتثري األلعا   هل صنينينينينينينينينينينينينينيُ

 النارية؟

 ب  اإلجابة 3-1

 3انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب  3-2

   
حة ألن تينينينينينينينينينينيّنف كنلات األمونيوم، بشنينينينينينينينينينيكل مسنينينينينينينينينينيتحلب هل   3امل بن  -4 املاّدة مرانينينينينينينينينينيّ

 ؟)م ن أ( هالم، املست دمة يف صن  املتفجرات العيفية معلَّق أو أو
 ب  اإلجابة 4-1

 4انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب  4-2

   
 1جمموعة ابختبارات   4امل بن  -5

 )أ((1املتحدة )ابختبار  اختبار الفجوة لسمم  انتشار ابنفجار 5-1

 درجة حرارة الغر ة  ظروب العينة 5-2

 سم 40 ول التشظا   املشاهدات 5-3

 "+"، انتشار ابنفجار  النتيجة 5-4

 ) ((1اختبار كوينن )ابختبار   أتثري التس ني يف حيز مغلق 5-5

 غ 22.6الكتلة   ظروب العينة 5-6

 مم 5.0القطر احملدِّد   املشاهدات 5-7
اثنية، مدة التفاعل  52نول التشنينينينينينينينينينينينينيظا "واو" )الزمن ح  حدوث التفاعل 

 اثنية( 27

 "+"، تبني النتيجة بعق التأثريات املتفجرة عند التس ني يف حيز مغلق  النتيجة 5-8

 ‘(1‘)ج(1اختبار الزمن/الضغط )ابختبار   أتثري اباتعال يف حيز مغلق 5-9

5-
10 

 الغر ة درجة حرارة  ظروب العينة
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زيلني ت بيق إج اءات القبول املؤقااات ل نتاااابلج :)أ(7-10الشكل "
 (2-10يف رتبة املتفج ات )الشكل  املسك

5-
11 

 عدم حدوث ااتعال  املشاهدات

5-
12 

 "، عدم حدوث أتثري عند اباتعال يف حيز مغلق-"  النتيجة

5-
13 

 5انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب 

   
 ؟ ا خوا  تفحرييةهل  :5امل بن  -6

 نعم  1اإلجابة من جمموعة ابختبارات  6-1

 6انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب  6-2

   
 2جمموعة ابختبارات   6امل بن  -7

 )أ((2اختبار الفجوة لسمم املتحدة )ابختبار   احلساسية لليدم 7-1

 درجة حرارة الغر ة  ظروب العينة 7-2

 عدم حدوث انتشار  املشاهدات 7-3

 "، غري حساسة لليدم-"  النتيجة 7-4

 ) ((2اختبار كوينن )ابختبار   أتثري التس ني يف حيز مغلق 7-5

 غ 22.6الكتلة   ظروب العينة 7-6

 مم 5.0القطر احملدِّد   املشاهدات 7-7
اثنية، مدة التفاعل  52نول التشنينينينينينينينينينينينينيظا "واو" )الزمن ح  حدوث التفاعل 

 اثنية( 27

 "+"، أتثري عنيف عند التس ني يف حيز مغلق  النتيجة 7-8

 (‘1‘)ج(2اختبار الزمن/الضغط )ابختبار   مغلقأتثري اباتعال يف حيز  7-9

7-
10 

 درجة حرارة الغر ة  ظروب العينة

7-
11 

 عدم حدوث ااتعال  املشاهدات

7-
12 

 "، عدم حدوث أتثري عند اباتعال يف حيز مغلق -"  النتيجة

7-
13 

 7انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب 

   
 الرتبة؟هذه هل املادة أقل حساسية من أن تُقبل يف   7امل بن  -8

 ب  2اإلجابة من جمموعة ابختبارات  8-1

 (10)املرب   1الرتبة هذه يُنظر يف تدراج املادة يف   ابستنتاج 8-2

 11انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب  8-3
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زيلني ت بيق إج اءات القبول املؤقااات ل نتاااابلج :)أ(7-10الشكل "
 (2-10يف رتبة املتفج ات )الشكل  املسك

 3جمموعة ابختبارات  :11امل بن  -9

 )ج((3ساعة )ابختبار  48ملدة  س°75اختبار التعريق لدرجة حرارة   الثبات احلراري 9-1

 س°75من املادة عند درجة غ  100  ظروب العينة 9-2

 حتلل ظاهر تس ني فاب أو انفجار أو عدم حدوث ااتعال أو  املشاهدات 9-3

 "، اثبتة حرارإً -"  النتيجة 9-4

اختبنينينيار املطرقنينينية السنينينينينينينينينينينينينينينينياقطنينينية للمكتنينينيب ابحتنينينيادي لبحوث واختبنينينيارات املواد   احلساسية لليدم 9-5
(BAM)  (2‘)أ(3)ابختبار‘ 

 كما وردت  ظروب العينة 9-6

 جول 25 اقة اليدم احملدِّدة   املشاهدات 9-7

 ابلشكل الذي اختربت به غري اثبتة"، ليس  -"  النتيجة 9-8

للمكتنينيب ابحتنينيادي لبحوث واختبنينيارات املواد )ابختبنينيار اختبنينيار ابحتكنينيار   احلساسية لالحتكار 9-9
3) (‘1)‘ 

9-
10 

 كما وردت  ظروب العينة

9-
11 

 نيوتون 360 ˂احلمل احملدِّد   املشاهدات

9-
12 

 ابلشكل الذي اختربت به غري اثبتة"، ليس  -"  النتيجة

9-
13 

 سهولة ابنتقال من ابحلا 
  ابنفجار تت

 )د((3اليغري النطا  )ابختبار اختبار ابحلا  

9-
14 

 درجة حرارة الغر ة  ظروب العينة

9-
15 

 تشتعل وحتل  ببطء  املشاهدات

9-
16 

 ابلشكل الذي اختربت به غري اثبتة"، ليس  -"  النتيجة

9-
17 

 12انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب 

   
 هل املادة اثبتة حرارإً؟ :12امل بن  -10

10-
1 

 نعم  )ج(3اإلجابة من ابختبار 

10-
2 

 13انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب 

   
 ابلشكل الذي اختربت به؟ غري مستقرةهل املادة   13امل بن  -11

11-
1 

 ب  3اإلجابة من جمموعة ابختبارات 
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زيلني ت بيق إج اءات القبول املؤقااات ل نتاااابلج :)أ(7-10الشكل "
 (2-10يف رتبة املتفج ات )الشكل  املسك

11-
2 

 19انتقل تت املرب    أُترر هذا املرب 

   
 الرتبة هذه تُقبل املادة مؤقتاً يف   االستنتابج -12

12-
1 

 املتفجراترتبة تحدى اعب  بق تجراءات اإلدراج يف   أُترر هذا املرب 
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) ( بينينينينييغته 7-10ليينينينينيبي الشنينينينيكل  7-10قيم الشنينينينيكل يعاد تر  ) (7-10الشكل 
 املعدلة على النحو التايل 

القبول املؤقت لزيلني املسااااك يف  ملسااااابر خ وات خت ي يرساااام  )ب(:7-10"الشكل 
 رتبة املتفج ات

SUBSTANCE FOR

CLASSIFICATION

Is 

the substance

manufactured with the view to 

producing a practical 

explosive or 

pyrotechnic 

effect?

Is 

it a candidate for 

ammonium nitrate emulsion 

suspension or gel, 

intermediate for 

blasting explosives, 

ANE?

TEST SERIES 1 *

TEST SERIES 8

(go to Figure 10.4)

Does it

 have explosive

properties?

TEST SERIES 2

Is it

too insensitive for 

acceptance into this

class?

NOT AN

EXPLOSIVE

Substance to be

considered in

this class

TEST SERIES 3

Is 

it thermally

stable?

Is it 

unstable in the 

form it was 

tested?

TEST SERIES 4

Is the article,

packaged article 

or packaged substance an 

unstable explosive?

ARTICLE FOR

CLASSIFICATION

CLASSIFY as an unstable explosive

PROVISIONALLY

ACCEPT INTO THIS CLASS

(go to Figure 10.3)

1

2

3

4

5

7

6

17

16

15

14

13

12

11

10

18

19

No

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Is it 

encapsulated

and/or 

packaged?

8 9

Yes
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)ج( بينينينينينييغته 7-10الشنينينينينيكل  ليينينينينينيبي 8-10قيم الشنينينينينيكل يعاد تر  )ج(7-10الشكل 
 املعدلة على النحو التايل 

يف إ دى شااعب رتبة  زيلني املسااكإج اءات إدراج  ت بيق نتابلج :)ج(7-10الشكل "
 (3-10املتفج ات )الشكل 

 ؟5-1لشعبة إلدراج يف اهل املادة مراحة ل :26امل بن  -1

 ب  اإلجابة 1-1

 (30تعبأ املادة )املرب    النتيجة 1-2

 31انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  1-3

   
 6جمموعة ابختبارات   31امل بن  -2

 )أ( م  مفجر6ابختبار   العبوةأتثري بدء اإلاعال يف  2-1

 كغ  50درجة حرارة الغر ة، برميل من اخلشب احلبييب  نته   ظروب العينة 2-2

 حتلل موضعا حول املفجر مل حيدث سوى  املشاهدات 2-3

 مل حيدث تفاعل ملحوظ  النتيجة 2-4

 )أ( م  ُمشعل6ابختبار   أتثري اباتعال يف العبوة 2-5

 كغ  50درجة حرارة الغر ة، برميل من اخلشب احلبييب  نته   ظروب العينة 2-6

 جمرد حتلل موضعا حول املشعل  املشاهدات 2-7

 مل حيدث تفاعل ملحوظ  النتيجة 2-8

) ( ابلنظر تت عنينيدم حنينيدوث أثر خنينيارج 6ب يلزم تجراء اختبنينيار من النول   أثر ابنتشار 2-9
 )أ(6العبوة يف ابختبار 

2-
10 

 )ج(6ابختبار   اإلحا ة ابلنريانأتثري 

2-
11 

كغ، مركبة على ت ار   50ثالثة براميل من اخلشنينينينينينينينينينينينينينيب احلبييب  نة كل منها   ظروب العينة
  وبفي  و  نر موقد خشيب

2-
12 

 مل حيدث سوى احلا  بطاء بدخان أسود  املشاهدات

2-
13 

 مل تظهر آاثر تعرقل مكا حة النريان  النتيجة

2-
14 

 32انتقل تت املرب    املرب اترر هذا 

   
 هل النتيجة انفجار اامل؟  32امل بن  -3

 ب  6اإلجابة من جمموعة ابختبارات  3-1

 33انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  3-2

   
 هل اخلطر الرزيسا هو اخلطر الناجم عن انتثارات خطرة؟ :33امل بن  -4

 ب  6 اإلجابة من جمموعة ابختبارات 4-1

 34انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  4-2
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هل اخلطر الرزيسنينينينينينينينينينينينينينيا هو حرارة منبعثة و/أو احلا  عنيف ولكن م  عدم  :34امل بن  -5

 انتثارات خطرة؟ وجود خطر عيف خطر أو

 ب  6اإلجابة من جمموعة ابختبارات  5-1

 35انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  5-2

   
 يعرقل اخلطر مكا حة النريان يف اجلوار املباار؟هل  :35امل بن  -6

 ب  6اإلجابة من جمموعة ابختبارات  6-1

 36انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  6-2

   
 ؟347هل ينطبق احلكم اخلا   :36امل بن  -7

 ب  اإلجابة 7-1

 38انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  7-2

   
أتثري  السنينينينينينيلعة بغرض تحداث أتثري تفجريي عملا أو هل صنينينينينينينع  املادة أو :38امل بن  -8

 ؟األلعا  النارية

 ب  اإلجابة 8-1

 24انتقل تت املرب    اترر هذا املرب  8-2

   
 ليس  املادة متفجرة  االستنتابج -9

 انظر يف تمكانية اإلدراج يف رتبة/اعبة أخرى  اترر هذا املرب  9-1
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)د( بينينينينينينييغته 7-10ليينينينينينينيبي الشنينينينينينيكل  9-10قيم الشنينينينينينيكل يعاد تر  )د(7-10الشكل 
 املعدلة على النحو التايل 

 إج اءات استبعابد زيلني املسك من رتبة املتفج ات )د(:7-10"الشكل 

NOT AN
EXPLOSIVE

DIVISION
1.6

DIVISION
1.5

DIVISION 1.4
Compatibility 

group S

DIVISION 1.4
Compatibility groups

other than S

DIVISION
1.3

DIVISION
1.2

DIVISION
1.1

Is the article
a candidate for
Division 1.6?

Is the substance
a candidate for
Division 1.5?

Package the
substance

TEST SERIES 6

TEST SERIES 7 TEST SERIES 5

Is it an
extremely insensitive

article? Is it a very
insensitive explosive
substance with a mass

explosion hazard?

Is the
result a mass
explosion?

Is the
major hazard that
from dangerous

projections?

Is the major
hazard radiant heat

and/or violent burning but
with no dangerous blast or

projection hazard?

Would the hazard
hinder fire-fighting in the

immediate vicinity?

Does
special provision

347 apply?

Are 
there hazardous

effects outside the
package?

Is 
the substance

or  article manufactured
with the view of producing a 

practical explosive or 
pyrotechnic

effect?

Is it
an article excluded by 

definition and test results? 
(see 10.4.1.1)

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

No No

No

No

No

21

22

23

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

24 25 29 40 41 42 43 44

ARTICLE OR SUBSTANCE PROVISIONALLY ACCEPTED IN THIS CLASS 

(from Figure 10.2)
20
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  .8-10لييبي الشكل  10-10يعاد ترقيم الشكل  8-10الشكل 

 11القسم   
  الرابعة، حتذب عبارة "الفثابت ثنازية البوتيل". اجلملةيف  11-5-1-2-2

 12القسم   
  ".الفثابت ثنازية البوتيليف اجلملة الرابعة، حتذب عبارة " 12-5-1-2-2

 16القسم   
يعطا يف" بعبارة " "+"يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن كلمة "يعطا نتيجة موجبة  )ج(16-5-1-4]

 ".انفجار اامل يف أدلة على حدوث

 18القسم   
أنوال يتعنيَّ تجراء األوت ليينينينينيبي نينينينينيها كما يلا  " الفقرةتعدل هناية  18-1

)ج( 8)ج(، أو تفا  شل  املادة يف اجتيا  اختبار النول 8) ( و8)أ( و8ابختبارات ال  تشمل 
املنياء أكثر  من )ج( واحملتوى8اثنينية حلنيدوث التفنياعنيل يف اختبنيار النول  60وكنيان الوقني  أ ول من 

 . ". وأنوال ابختبارات الثالثة ها)ه(8) ( و8)أ( و 8راء أنوال ابختبارات %، تج14من 

 )ج(" يضاب البند التايل 8يف القازمة، بعد بند "النول  
 اختبار لتحديد أتثري الضغط على ابحلا ." )ه( 8"النول 
 يضاب بند جديد على النحو التايل  1-18اجلدول 

18-
(CanmtCERL للم ترب الكندي لبحوث  املتفجرات ضغط ابحلا  األدىناختبار  8

 (ه)8 (أ)

 ".الفثابت ثنازية البوتيل أويف اجلملة الثالثة، حتذب عبارة " 18-6-1-2-2
 يعدل نص الفقرة لييبي كما يلا  18-6-1-4
يف مخسنينينينينينينينينينينينينينية اختبارات كحد  "-"تفا مل تتحقق ثالث نتازج سنينينينينينينينينينينينينينيالبة "+"  موجبةتعترب النتيجة "

متفجرات نلات األمونيوم )م ن أ( يف رتبة املتفجرات أو، . ويف هذه احلالة، ميكن تدراج أقينينينينينينينينينينينيى
، ميكن %14اثنينية حلنيدوث التفنياعنيل واحملتوى من املنياء أكثر من  60أ ول من تفا كنيان الوقني  

( لتحديد ما تفا ميكن 8-18)ه( )على النحو احملدد يف الفقرة 8أن ختض  املادة لنول ابختبار 
 ."1-5يف الشعبة  هاتينيف

 يكون نيها كما يلا  8-18تضاب  قرة جديدة  8-18 قرة جديدة 
 8( من اجملموعة هالنول ) اختباروصف  18-8"

)ه(: اختبابر ض ط اال رتا  األدى للمخترب الكندث 8االختبابر  18-8-1
 (CanmetCERL)لبحو  املتفج ات 
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 مقدمة 18-8-1-1
حة ألن تينينينيّنف كنلات األمونيوم، بشنينينيكل  يسنينينيت دم هذا ابختبار لتحديد حسنينينياسنينينييَّة ماّدة مرانينينيَّ

ابانينيتعال احلراري هالم، املسنينيت دمة يف صنينين  املتفجرات العينينيفية، لتأثري  معلق أو مسنينيتحلب أو
املوضنينينينينينينيعا الشنينينينينينينيديد يف حّيز مغلق ءحكام. وميكن تجراء هذا ابختبار تفا كان  نتيجة ابختبار 

اثنية حلدوث التفاعل وحمتوى املادة من املاء أكثر  60أ ول من الوق  وكان موجبة "+"  )ج(8
 .%14من 
 اجلها  واملواد 18-8-1-2
ينبغا أن تشنينينينينيحن العينات يف أنبيب أسنينينينينيطوانية صنينينينينيغرية من الفوبف  18-8-1-2-1

لى سنينينينينينينيم ع 1.6سنينينينينينينيم وقطرها الداخلا  7.6)ما يسنينينينينينينيمى خالإ ابختبار(  ول الواحدة ابمسا 
مم مشنينيّكل على  ول احملور للسنينيماح  3األقل. وينبغا أن يوجد يف كل خلية اختبار انينيق بعرض 

ر  غا ات ابحلا  أثناء ابختبارات ) (. وينبغا أن يكون السنينينينينينينينيطي 1-8-18 الشنينينينينينينينيكلبتسنينينينينينينينيّ
النيداخلا لكنيل خلينية اختبنيار مطلينيًا بطالء غري موصنينينينينينينينينينينينينينينيل لنيدرجنيات احلرارة العنيالينية. وينبغا توخا 

ل العينة يف اخللية لتجنب تحداث تبّلر يف العينة ودخول  راغات هوازية  يها. احلر  عند تدخا
(، تغلق أ راب اخللية بسدادات 2-2-1-8-18وبعد تدخال سلك اإلاعال يف العينة )انظر 

، أو من مادة مماثلة، يوسنينينيّ  سنينينيطحها الداخلا لتتالءم م  الوصنينينيالت اللاكبية 0من النيوبرين رقم 
 ال.جملموعة سلك اإلاع

 ابمسا انينينينينينينينينينينينيعال بواسنينينينينينينينينينينينيطة سنينينينينينينينينينينينيلك من النيكل والكروم قطرهاإل يتم 18-8-1-2-2
سنينينينينينينينينينينينينينيم. وينبغا أن  7( و وله س°20درجة العند  1-أوم م 5.5)ومقاومته ابمسية مم  .510

 14قياس بسنينينينيم م  سنينينينيلك  اسنينينينيا عار   50على  ول يكون  ر ا سنينينينيلك اإلانينينينيعال موصنينينينيولني 
مم( أو أكرب ابست دام أدوات توصيل تراكبية.  1.628حسب معيار األسالر األمريكا )قطر 

وينبغا تدخال سنينينينينينينينينينينينينيلك اإلانينينينينينينينينينينينينيعال يف العينة على  ول حمور خلية ابختبار. بعد فلك توضنينينينينينينينينينينينيني  
 السدادون يف مكانيهما.

أن توضنينينينينينينينينينينيني  خلية ابختبار الواردة أعاله يف وعاء الضنينينينينينينينينينينينيغط  وينبغا 18-8-1-2-3
(. ويوصنينينينينينينينيى أبن ب يقل 2-8-18الشنينينينينينينينيكل حبيث يكون حمور اخللية أ قياً والشنينينينينينينينيّق يف األعلى )

 10.8للات وأن يكون قادراً على حتمل ضنينينينينيغط تشنينينينينيغيل قدره  4حجم وعاء الضنينينينينيغط هذا عن 
ابوننينيد  علا ابإلنا املرب (. وجينينيب أن يكون الوعنينياء جمهزًا بقطبني  3000ميغنينياابسنينينينينينينينينينينينينينيكنينيال )أو 

اإلغال  حبيث أمبري وحمكما  20جاسنينينينينينيئني ومعزولني قادرين على نقل تيار كهرابزا يينينينينينينيل تت 
يكون الضنينينينينينينينينيغط ابمسا  يهما مكا ئاً لضنينينينينينينينينيغط الوعاء نفسنينينينينينينينينيه. كما ينبغا أن يكون الوعاء جمهزاً 
بينينينينبور للدخول وصنينينينبور لل روج. يسنينينيتعمل صنينينينبور الدخول لتكييف ضنينينيغط الوعاء م  ضنينينيغط 
 أويل حمدد مسنينينينينيبقاً قبل تجراء ابختبار. وألغراض املالءمة، يوصنينينينينيى أبن يكون الوعاء جمهزاً أيضنينينينينياً 

 ميغاابسكال. 25تت  0مبحوال ضغط يلاوح مداه من 
ومشنينينينينينينينينينيعب للغا ات قادر على تكييف الضنينينينينينينينينينيغط يف وعاء الضنينينينينينينينينينيغط  18-8-1-2-4

ليينينينينيبي مسنينينينياوإً للضنينينينيغط األويل الذي ت اختياره ابسنينينينيت دام أسنينينينيطوانت من األرغون. وألغراض 
كينينينينيمام تنفي  لضنينينينيبط املالءمة، ينبغا أن يكون املشنينينينيعب جمهزاً بينينينينيمام تبري ميكن اسنينينينيت دامه  

 الضغط األويل يف وعاء الضغط.
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 20كهرابء قادر على توصنينينينينينينينينييل تيار كهرابزا يينينينينينينينينينيل تت   ومينينينينينينينينينيدر 18-8-1-2-5
أمبري. وميكن قياس التيار عن  ريق قياس الفلطية عرب مقاومة جمزِّزة )بضنينينينينينينينيعة ميغا أوم( موصنينينينينينينينيولة 

 على التوايل م  سلك اإلاعال.
و  حليا ة البيانت ميكنه حيا ة تانينينيارة وكاانينينيف للذبذابت أو حاسنينيني 18-8-1-2-6

هرتز خالل  100حموال الضنينينينينينينيغط وتيار سنينينينينينينيلك اإلانينينينينينينيعال. وينبغا أن ب يقل معدل احليا ة عن 
 دقازق. 5دورات  منية تيل مدهتا تت 

 0.1ومقياس متعدد قادر على قياس املقاومة الكهرابزية يف املدى من  18-8-1-2-7
 ميغا أوم. 10أوم تت 
 تجراء ابختبار 18-8-1-3
-18 يف   توض  خلية ابختبار ال  ّت حتضريها على النحو الوارد  18-8-1-3-1
الضغط حبيث يكون حمورها أ قياً. ويوصل السلكان  وعاءيف  2-2-1-8-18و 8-1-2-1

 النحاسيان العارإن املثّبتان ابخللية بقطيب الوعاء من الداخل مث يُغلق الوعاء.
( 7-2-1-8-18ملشنينينيّغل بواسنينينيطة املقياس املتعدد )انظر يتحقق ا 18-8-1-3-2

 من عدم وجود متاس كهرابزا بني كل قطب وهيكل وعاء الضغط.
صنينينبور اخلروج ويبقى صنينينبور الدخول مفتوحاً. وُيكّيف ضنينيغط  يُغلق 18-8-1-3-3

ختبار الوعاء ليينينينينينينينيل تقريباً تت الضنينينينينينينيغط األويل الال م لالختبار. وتفا كان هذا ابختبار هو أول ا
ملادة معينة، ينبغا أن يكون الضنينينينينينينيغط ختميناً مدروسنينينينينينينياً مثل ضنينينينينينينيغط ابحلا  األدىن املتوق ، وأن 
يسنينينينينينينيتند تت تركيبة العينة. بعد فلك يغلق صنينينينينينينينبور الدخول ويلر الضنينينينينينينيغط يف الوعاء مكّيفاً لعدة 
 دقازق للتحقق من عدم وجود تسنينينير  يف اجلها . وعندما يتم فلك، يضنينينيبط الضنينينيغط على القيمة

 األولية املطلوبة ويغلق صنبور الدخول يف الوعاء. 
بعد فلك تبدأ حيا ة البيانت )أو تشنينينينينينينينينينينينينينيغيل كاانينينينينينينينينينينينينينيف الذبذابت(  18-8-1-3-4

أمبري أو أكرب ابلتد ق عرب سنينينينينينيلك اإلانينينينينينيعال. وينبغا أن يبقى التيار  10.5وُيسنينينينينينيمي لتيار قيمته 
 اثنية. 100تزيد على موصوًب تت أن تشتعل العينة وينيهر سلك اإلاعال أو ملدة ب 

تفا احلق  العّينة ابلكامل )أي تفا وصنينينينينينينينينينينينينينيل  جبهة ابحلا  تت  18-8-1-3-5
تمكانية لبقاء كمية صغرية من العّينة على السدادتني(، تعترب  هنارجدار خلية ابختبار؛ أو كان 

ري حامسة النتيجة حامسة وينبغا ختفيق الضنينينينينينينينينينينينينينيغط يف ابختبار التايل. وتب  إن النتيجة تعترب غ
(. وميكن أيضنينينينياً اسنينينينيتعمال سنينينينيجل 3-8-18وينبغا  إدة الضنينينينيغط يف ابختبار التايل )الشنينينينيكل 

 (.4-8-18الضغط اليادر عن احملوال كدليل على ابحلا  املداوةم أو عدمه )الشكل 
م   5-3-1-8-18تت  1-3-1-8-18تكرر اخلطوات من  18-8-1-3-6

غط تت أن يتم حتديد ضنينينينينينينينينينينينيغط ابحلا  األدىن تنقا  تدرجيا لزإدات )أو ختفيضنينينينينينينينينينينينيات( الضنينينينينينينينينينينيني
اختباراً على األقل  12ابلدرجة املطلوبة من الدقة )انظر األمثلة النموفجية أدنه(. وينبغا تجراء 

ابسنينيت دام منهجية "الزإدات والت فيضنينيات التدرجيية" هذه. وينبغا اإلانينيارة تت ضنينيغط ابحلا  
ضغط األويل ألعلى ضغط غري مالزم والضغط األويل ألدىن األدىن ابعتباره القيمة املتوسطة بني ال

 ضغط مالزم.
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 معايري ابختبار و ريقة تقييم النتازج 18-8-1-4
 1-5يف الشنينيعبة  املادة فيينبغا تينينين تعترب النتيجة موجبة "+" وب 18-8-1-4-1
 املرب (.ابوند  علا ابإلنا  800ميغاابسكال ) 5.6كان ضغط ابحلا  األدىن أقل من تفا  
 للنتازج أمثلة 18-8-1-4-2

 املواد 
ض ط اال رتا  األدى/مي اب  سكابل 

 النتيجة * )  ند فعلي  إلنش امل بن(

 5.3يف املازة ماء/ 8.1يف املازة  و  كلورات الينينينينينينينيوديوم/ 6.1املازة نلات أمونيوم/ يف 72.5 -1
   جاجية دقيقة كرإت يف املازة 3.0ألومنيوم/ يف املازة 5.0/+مش يف املازة  ي 

0.93 (120) + 

يف املنينينينيازنينينينية  و  كلورات  6.4/يف املنينينينيازنينينينية نلات صنينينينينينينينينينينينينينينيوديوم 5.7املنينينينيازنينينينية نلات أمونيوم/ يف 69.4 -2
يف  0.2ألومنيوم/ يف املنينينينيازنينينينية 5.0/+مش يف املنينينينيازنينينينية  ينينينيني  5.5يف املنينينينيازنينينينية منينينينياء/ 7.8الينينينينينينينينينينينينينينينيوديوم/

 بالستيكية دقيقةكرإت املازة

1.58 (215) + 

يف املازة  5.5يف املازة ماء/ 11.2يف املازة نلات صوديوم/ 11.2املازة نلات أمونيوم/ يف 72.1 -3
  +مش  ي 

3.03 (425) + 

يف املازة  5.5يف املازة ماء/ 14.7يف املازة نلات صوديوم/ 10.5املازة نلات أمونيوم/ يف 69.3 -4
 +مش  ي 

4.17 (590) + 

 + (635) 4.48 يف املازة  ي +مش  5.3يف املازة ماء/ 11.7/يف املازة نلات أمونيوم 83.0 -5

يف املنينيازنينية  5.5يف املنينيازنينية منينياء/ 17.2نلات صنينينينينينينينينينينينينينينيوديوم/ 10.4/يف املنينيازنينية نلات أمونيوم 66.9 -6
  ي +مش 

5.72 (815) - 

 - (975) 6.82 يف املازة  ي +مش  5.5يف املازة ماء/ 14.6/يف املازة نلات أمونيوم 79.7 -7

 - (1170) 8.18 يف املازة  ي +مش  5.4يف املازة ماء/ 17.4/يف املازة نلات أمونيوم 77.2 -8

 - (2050) 14.24 يف املازة  ي +مش  5.4يف املازة ماء/ 24.8/يف املازة نلات أمونيوم 69.8 -9

الضنينينينينيغط بوحدات امليغاابسنينينينينيكال هو ضنينينينينيغط مطلق يف حني أن الضنينينينينيغط بني قوسنينينينينيني بوحدات الباوند  *
 نا املرب  هو ضغط نسيب. ابإل الفعلا



ST/SG/AC.10/46/Add.2 

GE.19-03661 38 

 (CanmetCERL)ض ط اال رتا  األدى  اختبابرخلية  :1-8-18الشكل 

 
 متفّجر )ابء( اق )ألف(

 سلك من النيكل والكروم )دال( موصل  اسا )جيم(

 أنبوبة  وبفية )واو( سدادة مطا ية )هاء(

   وصلة ) اي(

 حتت غ ابء  عابء الضااااااااااا ط خلية اختبابر م كبة بشاااااااااااكل أفقي :2-8-18كل الش
 )موصالت حنابسية موصولة بق بني مثبتني  لوعابء(
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امل ه  النموذجي خللية االختبابر بعد  ابلة "ماللمة" )يساااااااااااابر(  :3-8-18الشكل 
   ابلة "غري ماللمة" )ميني(

 
 سجالت الض ط النموذجية للحابلة "املاللمة"  احلابلة "غري املاللمة" :4-8-18الشكل 
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 الثابين جلزءا  
 1-4ابملواد الذاتية التفاعل املدرجة يف الشنينينينينينيعبة عن عبارة " يسنينينينينينيتعاض العنوان

ابملواد الذاتية التفاعل واألكاسنينينييد " بعبارة "2-5يف الشنينينيعبة  املدرجةواألكاسنينينييد الفوقية العضنينينيوية 
 واملواد املسّببة للتماثر".الفوقية العضوية 
 النحو التايل  تعدل البنود الواردة أدنه على جدول احملتوإت

تينينينينيف املواد  4-4-20جديد على النحو التايل  " بنديدرج  ) قرة جديدة( 20-4-4
 املسّببة للتماثر ألغراض النقل".

 ".5-4-20" لتيبي "4-4-20ترقيم الفقرة "يعاد  20-4-4
 ".6-4-20" لتيبي "5-4-20يعاد ترقيم الفقرة " 20-4-5
 حيذب هذا البند. 21-4-2
 ".2-4-21" لتيبي "3-4-21رقيم الفقرة "يعاد ت 21-4-3
 ".3-4-21" لتيبي "4-4-21يعاد ترقيم الفقرة " 21-4-4
 البند. حيذب هذا 21-4-5

 20القسم   
" 1-4 املنينينينيدرجنينينينية يف الشنينينينينينينينينينينينينينيعبنينينينيةاألوت، حتنينينينيذب عبنينينينيارة " اجلملنينينينيةيف  20-1-1

-5-2و 3-2-4-2)انظر على اللتيب القسنينيمني  2-5املدرجة يف الشنينيعبة "ويسنينيتعاض عن عبارة 
للمواد  (SAPT)" بعبارة "وحتديد درجة حرارة التماثر فاب التسنينينينينينينينينينينينينينيارل من الالزحة النموفجية( 3

 املسببة للتماثر".

تعدل اجلملة الثانية لييبي نيها كما يلا  "وابلنسبة للمواد الذاتية  
بختبار هذا اجلزء وصفاً لإلجراءات و ر  ومعايري االعضوية، يتضمن واألكاسيد الفوقية  التفاعل

 .".ال  تعترب أكثر مالءمة للتوصل تت تينيف هذه املواد تينيفاً صحيحاً 
"، ويسنينينينينيتعاض عن (1-4)الشنينينينينيعبة يف اجلملة الثالثة، حتذب عبارة " 

-3-2-4-2)انظر أيضنينياً الفقرتني ( و" بفاصنينيلة" ويسنينيتعاض عن عبارة "1-5عبارة ")الشنينيعبة 
-4-2بعبارة "من هذا الدليل، والقسنينينينينينينينينينينينينيمني  "من الالزحة التنظيمية النموفجية( 3-3-5-2و 3
 من النظام املنسق عاملياً". 15-2و 8-2من الالزحة النموفجية والفيلني  3-5-2و 2-3

اجلملة األوت ليينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينيها كما يلا  "... حسنينينينينينينينيب  تعدل هناية 20-1-2
 ميادر اخلطورة ال  متثلها."
ارات تعدل اجلملة األخرية ليينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينيها كما يلا  "وجترى اختب 
 التينيف يف املرحلة الثانية."

 األوت، حتذب عبارة "، واملقدمة للنقل،". اجلملةيف  20-2-1
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" بعبارة ")انظر 1و قاً ملعايري الرتبة يف )أ(، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 
 اجلزء األول(".

 "1-5و قاً إلجراءات التينينينيف يف الشنينيعبة يف ) (، حتذب عبارة " 
 ".ويستعاض عن كلمة "املعّر ة" بكلمة "الواردة

 يف املالحظة الواردة حت  ) (  
" 1-5 الشنينينينينينينينينيعبة مبعايري تفا ال اجلملة األوت  حتذب عبارة " •

 ض عن كلمة "وال " بكلمة "ال ". " ويستعاأعالهوكلمة "
اجلملة الثانية  يف النهاية تضاب عبارة "ويف هذا اليدد ينبغا  •

  ". يف النول  اي ألغراض النظام املنسق عاملياً أن يُنظر أيضاً 
 الشنينينينينينينينيعبة يف مدرجة مادةاجلملة الثالثة  يسنينينينينينينينيتعاض عن عبارة " •

  ".مؤكِسدة مادة" بعبارة "5-1
" بعبارة 2-5الشنينينينينينينيعبة و قاً ملعايري  يسنينينينينينينيتعاض عن عبارة "يف )ج(،  

 (".2-2-20")انظر 
 "؛ أو"يف )ه(، يف النهاية، يستعاض عن النقطة ).( بعبارة  
يدرج بند جديد )و(، يكون نيه كما يلا  "تفا كان  مواّد مسببة  

 من الالزحة النموفجية.". 5-2-4-2للتماثر و قاً للفقرة 
حتذب عبارة "املقدمة للنقل"، ويف اجلملة األوت يستعاض عن عبارة  20-2-2

 "خطوات التينيف" بكلمة "اخلطوات".
 ".، يف رأي السلطة امل تية،ة "يف اجلملة األوت، حتذب عبار  20-2-3

من  1-1-3-2-4-2الفقرة سنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينينياض عن عبنينينينيارة "ييف )أ(،  
 ".1-2-20" بعبارة " الالزحة التنظيمية النموفجية
من الالزحنينينينية  1-5-2الفقرة ج(، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينينياض عن عبنينينينيارة "يف ) 

 ".2-2-20" بعبارة "التنظيمية النموفجية
قازمة البضنينينينينياز  اخلطرة الواردة يف يف اجلملة األوت، تدرج العبارة "يف  20-2-4

 من الالزحة النموفجية" بعد كلمة "أصيل". 2-3الفيل 
النص احلنينينينينينينيايل ويعنينينينينينينياد ترقيمهنينينينينينينيا من  6-2-20حتنينينينينينينيذب الفقرة  20-2-5

 .5-2-20 لتيبي
) يمنينيا عنينيدا يف اجلملنينية األوت، تعنينيدل العبنينيارة " (6-2-20) قرة جديدة، سابقاً  20-2-5

ها كما يلا  ")النول ألف تت النول  اي( ينبغا أن" ويستعاض ينبغا أن" لييبي ني النول  اي(
نتيجة ابختبار تعطا  ألن 4-نونعن ابقا اجلملة بعبارة "ب ختضنينينينينينيني  بختبار التسنينينينينينيني ني الذاب 

نتيجة موجبة "+" خا ئة )أي  إدة يف درجة احلرارة نجتة عن التحلل احلراري بدًب من التس ني 
 الذاب املؤكِسد(.".
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 يكون نيها كما يلا  6-2-20تدرج  قرة جديدة  20-2-6
ينبغا للمواد القابلة للتماثر أن ختضنينينينينينينينينينينيني  إلجراءات تينينينينينينينينينينينينينيف املواد  20-2-6"

 ، من الالزحة النموفجية، تب تفا 24، الفيل 5-2-4-2املسببة للتماثر الواردة يف القسم 
أعلى من  (SAPT)كان  درجة حرارة متاثرها فاب التسارل  ()أ 

للنقل( ويف  بهظروب النقل )م  أو بدون اسنينينينينينيتقرار كيميازا يف الشنينينينينينيكل الذي تقدم يف  س75°
 ؛ أوالعبوة أو احلاوية الوسيطة للسوازب أو اليهريج النقال الذي ستنقل  يه املادة أو امل لوط

 300 أو تسنينينينينينينينينينينينينينينياوي أدت تت حرارة تفنينياعنينيل أكرب من تفا ()  
 ؛ أوجول/غ

لإلدراج يف رتنينيب خطورة أخرى  تفا اسنينينينينينينينينينينينينينيتو نيني  أي معنينيايري )ج( 
  .8تت  1النقل من 
 1-4ة الذي يسنينينيتويف معايري مادة مسنينينيببة للتماثر كمادة مسنينينيببة للتماثر من الشنينينيعب امل لوطويينينينينف 

  ألغراض النقل.
ألغراض النقل،  8تت  1  تفا استو   مادة مسببة للتماثر معايري اإلدراج يف الرتب من مال  ة

لتحديد ما تفا كان  (SAPT)جيري تقييم )أي حسا  أو قياس( درجة حرارة التماثر فاب التسارل 
 من الالزحة النموفجية(." 2-5-2-4-2هنار حاجة لضبط درجة احلرارة )انظر الفقرة 

 " بعبارة "رتبة املتفجرات".1عن عبارة "الرتبة  ضيستعا 20-3-3-2
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  يستعابض عنه  لشكل التابيل: 1-20يعابد ت قيم الشكل ليصبح  )أ(:1-20الشكل 
SELF-REACTIVE SUBSTANCE

OR ORGANIC PEROXIDE

Does 
it propagate a 

detonation
?

Can it
detonate as 
packaged

?

Can 
it propagate a 
deflagration

?

Can 
it propagate a 
deflagration

?

Can 
it propagate a 
deflagration

?

Does it
deflagrate rapidly

in package
?

What
is the ef fect of 

heating it under  defined
conf inement

?
What

is the ef fect of 
heating it under  defined

conf inement
?

What
is the ef fect of 

heating it under  defined
conf inement

?

Packaged
in packages  of more

than 400 kg/450 l or to be
considered for

exemption?

What is its
explosive power?

What
is the ef fect of 

heating it under  defined
conf inement

?

Can it
explode as packaged

?

Is the
SADT < 60 °C

in a 50 kg 
package

?

Is 
the substance

a solid
?

Is a
diluent with a

boiling point of 
< 150 °C used

?

Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G

Box 1
Test A

Box 2
Test B

Box 13
Test E

Box 14
Test H

Box 15

Box 16

Box 6
Test D

Box 7
Test E

Box 12
Test F

Box 10
Test G

Box 11
Test E

Box 9
Test E

Box 8
Test E

Box 3
Test C

Box 4
Test C

Box 5
Test C

1.1 Yes
1.3 No

1.2 Partial

2.1 Yes

2.2 No

3.1
Yes, rapidly

3.2 Yes, slowly
3.3 No

4.1
Yes, rapidly

4.2 Yes, slowly
4.3 No

5.1
Yes, rapidly

5.2 Yes, slowly

5.3 No

6.1 Yes

6.2 No

7.1
Violent

7.2 Medium
7.3 Low
7.4 None

8.2 Medium
8.3 Low
8.4 None

8.1
Violent

9.1
Violent

9.2 Medium

10.1 Yes

10.2 No

11.1 Yes

11.2 No

12.1 

Not low

12.2 Low

12.3 None

13.1 Low

13.2 None

14.1 Yes

14.2 No

15.1

Yes
15.2 No

16.1 Yes

16.2 No

9.3 Low
9.4 None
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  1-20تضاب املالحظة التالية تت الشكل 
 ألغراض النقل مال  ة: "
 ب يقبل للنقل يف هذه العبوة؛ النول ألف  -

كغ م  بطاقة   25يقبل للنقل يف عبوات ب تتجاو  كتلتها الينينيا ية  النول ابء  -
 يدر اخلطر الفرعا "متفجرات"؛مبتعريف 

 كغ؛  50ب تتجاو  كتلتها اليا ية يقبل للنقل يف عبوات  النول جيم  -

 كغ؛  50ب تتجاو  كتلتها اليا ية يقبل للنقل يف عبوات  النول دال  -

كغ أو حجمهنينينينيا   400ب يتجنينينينياو  و هننينينينيا يقبنينينينيل للنقنينينينيل يف عبوات  النول هاء  -
 للاً؛ 450

 ميكن النظر يف نقلها يف حاوإت وسيطة للسوازب أو صهاريج؛ النول واو  -

  ينبغا النظر يف استبعادها."  النول  اي -
 .حيذب ) (1-20الشكل 
 3-3-2-4-2)انظر أيضنينياً الفقرتني ، حتذب عبارة "األوت اجلملةيف  20-4-1-1
(". ويف هناية اجلملة الثالثة يسنينينينينينينينينيتعاض عن عبارة من الالزحة التنظيمية النموفجية 3-3-5-2و

"حسنينينينينينينينينينيب نول اخلطر" بعبارة "حسنينينينينينينينينينيب مينينينينينينينينينينيادر اخلطورة". ويف السنينينينينينينينينينيطر اخلام  حتذب عبارة 
 ".2-5املدرجة يف الشعبة " وعبارة "1-4املدرجة يف الشعبة "

وها ابحلالة ال  تسنينينيت دم هبا ذب عبارة "اجلملة األوت، حت هنايةيف  20-4-1-3
 ."من الالزحة التنظيمية النموفجية( 4-3-5-2للنقل )انظر القسم 

 ".أثناء نقلهايف )أ(، حتذب عبارة " 
 يكون نيها كما يلا  4-1-4-20جديدة   قرةتدرج  20-4-1-4
 دىن درجة حرارةتعف أ (SAPT)درجة حرارة التماثر فاب التسنينينينينينينينينينينيارل  20-4-1-4"

أو احلاوية الوسيطة للسوازب أو اليهريج  ميكن أن حيدث عندها التماثر )البلمرة( ملادة يف العبوة
درجة حرارة التماثر فاب التسارل )أي حساهبا النقال ابلشكل الذي تقدم به للنقل. وجيري تقييم 

 لتحديد ما تفا كان هنار حاجة لضبط درجة احلرارة."أو قياسها( 
 5-1-4-20من النص احلايل لتينينينينينيبحا  5-1-4-20و 4-1-4-20تني يعاد ترقيم الفقر 

 .6-1-4-20و
" يف هناية اجلملة 1تدرج احلاانينينينينينينينينينينينينيية " (4-1-4-20) قرة جديدة، سابقاً  20-4-1-5

 ويكون نيها كما يلا 
ابر(،  3كيلوابسنينينيكال )  300س على °50زيد ضنينينيغطها الب اري عند السنينينيازل هو مادة ب ي 1"
كون درجة وت كيلوابسنينينينينينينينينيكال،  101.3س وضنينينينينينينينينيغط معياري °20عند  تكون غا ية ابلكامل وب

ل. كيلوابسنينينيكا  101.3أقل عند ضنينينيغط معياري  س أو°20درجة بدء انينينينيهارها  انينينينيهارها أو
؛ ASTM D4359-90 ملادة اللزجة ال  يتعذر حتديد نقطة انينينينينيهارها جيب تخضنينينينياعها لالختباروا
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املر ق ألف  من 4-3-2اقية( املبنيَّ يف القسم أو بختبنيار حتدينيد السيولنية )اختبنيار مقياس ابخل 
 ".(ADR) اببتفا  األورويب بشأن النقل الدويل للبضاز  اخلطرة ابلطر  الربية

يسنينينيتعاض عن اجلملة األوت بعبارة "تينينينينف املواد الذاتية التفاعل يف  20-4-2
" 2وتدرج احلاانينينينينينينيية " "2واحدة من سنينينينينينينيب   ئات من "األنوال ألف تت  اي" و قاً للمبادي التالية 

ألغراض النقل، ينبغا تطبيق هذه املبادي على تينينينينيف املواد الذاتية  2" ويكون نينينينيها كما يلا 
 من الالزحة النموفجية.". 3-2-3-2-4-2التفاعل غري املدرجة يف اجلدول الوارد يف الفقرة 

ميكن،  أي مادة فاتية التفاعل)أ( ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها كما يلا  " تعدل 
 تيّنف كمادة فاتية التفاعل من النول ألف؛".حتل  بسرعة،  أن تنفجر أووها معبأة، 

يف ) (، تنيدرج عبنيارة "فاتينية التفنياعنيل" بعنيد كلمنية "منيادة"، وحتنيذب  
". وبعد عبارة "تلك العبوة،" يسنينينينينينينينينيتعاض عن ابقا الفقرة بعبارة "تينينينينينينينينينيّنف ألغراض النقل،عبارة "

 ابء؛". كمادة فاتية التفاعل من النول
فاتية لنسنينينينينينينينينينينينيبة ألية مادة ابتعّدل )ج( ليينينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينينيها كما يلا  " 

تنفجر التفاعل فات خوا  انفجارية تفا كان من غري املمكن للمادة ابلشنينينينينينينينينينينينينينيكل املعبأة به أن 
 ".؛كمادة فاتية التفاعل من النول جيمانفجاراً حرارإً، تيّنف   أو تنفجرحتل  بسرعة  أو

التفنياعنيل" بعنيد كلمنية "منيادة"، ويعنيّدل اجلزء  عبنيارة "فاتينية تنيدرجيف )د(،  
 لييبي نيه كما يلا  "تينف كمادة فاتية التفاعل من النول دال؛". ‘3‘األخري )بعد البند 

عن النص بعد عبارة "يف حّيز مغلق،" بعبارة  يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاضيف )ه(،  
 "...، تينف كمادة فاتية التفاعل من النول هاء؛".

يينينينينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينينينينيهنينيا كمنينيا يلا  "... أو ل هننينياينينية الفقرة تعنينيّدليف )و(،  
 تبدي قوة انفجار، تيّنف كمادة فاتية التفاعل من النول واو؛". ب

نبغا تعفنينينياء تلنينينيك املنينينيادة من التينينينينينينينينينينينينينينينيف يف ) (، حتنينينيذب عبنينينيارة "ي 
" وحتذب كلمة "اللكيبة". وتعّدل هناية 1-4ابعتبارها مادة فاتية التفاعل مدرجة يف الشنينينينينينينينينينينينينينيعبة 

حالة امل اليط السنينينينينينيازلة، عندما تسنينينينينينيت دم  ويف، كغ(  50لعبوة و هنا  الفقرة ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها "...
فاتية التفاعل من  ادةس، تينينينينينينف كم°150 ≤مادة ختفيف لنزل احلسنينينينينياسنينينينينيية فات نقطة غليان 

اسنينينينينينيت دم  مادة ختفيف لنزل احلسنينينينينينياسنينينينينينيية  النول  اي. وتفا كان امل لوط غري مسنينينينينينيتقر حرارإً أو
  و.". لوط كمادة فاتية التفاعل من النول وا، يينف املس°150 أقل من فات نقطة غليان

تيّنف األكاسيد الفوقية العضوية عن اجلملة األوت بعبارة " يستعاض 20-4-3
" 3وتدرج احلااية ""3 يف واحدة من سب   ئات من "األنوال ألف تت  اي" و قاً للمبادي التالية 

األكاسنينينينينينينينينينينينينييد الفوقية ألغراض النقل، ينبغا تطبيق هذه املبادي على تينينينينينينينينينينينينينيف  3ويكون نينينينينينينينينينينينينيها  "
 من الالزحة النموفجية.". 3-2-3-2-4-2يف اجلدول الوارد يف الفقرة العضوية غري املدرجة 

النقاط الفرعية )أ( تت ) (، يسنينينينينيتعاض عن عبارة "ابلنسنينينينينيبة  بداية يف 
 ألي تركيبة ألكسيد" بعبارة "ابلنسبة ألي أكسيد".
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ابلنسنينينينينينينيبة ألي أكسنينينينينينينييد  وقا )أ( ليينينينينينينينيبي نينينينينينينينيها كما يلا  " تعدل 
ييّنف كأكسيد  وقا عضوي ابلشكل املعبأ به،  ول  بسرعة، وهحي نفجر أويعضوي ميكن أن 
 من النول ألف؛".

ابلنسنينينينينينينيبة ألي أكسنينينينينينينييد  وقا ) ( ليينينينينينينينيبي نينينينينينينينيها كما يلا  " لتعدّ  
 ، ييّنف كأكسيد  وقا عضوي من النول ابء؛".ابلشكل املعبأ بهوهو ، له خوا  تفجرييةعضوي 

ابلنسنينينينينيبة ألي أكسنينينينينييد  وقا )ج( ليينينينينينيبي نينينينينينيها كما يلا  " تعّدل 
نفجر أو حيل  أن ي ابلشنينينينينيكل املعبأ بهعندما يكون من غري املمكن ، له خوا  تفجرييةعضنينينينينيوي 

 بسرعة أو ينفجر انفجاراً حرارإً، ييّنف كأكسيد  وقا عضوي من النول جيم؛".
لييبي نيه  ( ‘3‘اجلزء األخري )بعد النقطة الفرعية  يعّدليف )د(،  

 ؛". وقا عضوي من النول دال"ييّنف كأكسيد 
ابلنسنينينينينينينينيبة ألي أكسنينينينينينينينييد  وقا تعّدل )ه( ليينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينيها كما يلا  " 

بدي أتثرياً ضنينينينينينينينينينينينينيعيفاً يعند اختباره يف امل ترب، انفجار أو احلا  مطلقاً، و  ،حيدث له بعضنينينينينينينينينينينينينيوي 
 ". وقا عضوي من النول هاء،ييّنف كأكسيد س َّن يف حيز مغلق، يبدي أي أتثري عندما ي ب أو

ابلنسنينينينينينيبة ألي أكسنينينينينينييد  وقا نينينينينينينيها كما يلا  " ليينينينينينينيبيتعّدل )و(  
احلا  مطلقاً،   ترب، انفجار يف ظروب الت ل ل أوحيدث له عند اختباره، يف امل عضنينينينينينينينينينينينينينيوي ب

بدي قوة انفجار ي سنينينينينينيني َّن يف حيز مغلق، كمايبدي أي أتثري عندما ي ب بدي أتثرياً ضنينينينينينينيعيفاً أويو 
 ؛". وقا عضوي من النول واو ييّنف كأكسيدبدي قوة انفجار، ي ب من فضة أو

قا لنسنينينينينينيبة ألي أكسنينينينينينييد  و تعّدل ) ( ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها كما يلا  "اب 
احلا  مطلقاً،  حيدث له، عند اختباره يف امل ترب، انفجار يف ظروب الت ل ل أو عضنينينينينينينينينينينينينينيوي ب

من  هأينينية قوة انفجنينيار، ينبغا اسنينينينينينينينينينينينينينيتبعنينياد سنينينينينينينينينينينينينيني َّن يف حيز مغلق، أويبنينيدي أي أتثري عننينيدمنينيا ي وب
حرارإً )درجة حرارة التحلل الذاب التسنينينينينينيارل  اً كون اثبتيانينينينينينيريطة أن  2-5التينينينينينينينيف يف الشنينينينينينيعبة 

حالة امل اليط السنينينينينينينينينينينينينينيازلة، عندما تسنينينينينينينينينينينينينينيت دم مادة  ويف .كغ(  50أعلى لعبوة و هنا  أو س06°
أكسنينينينينييد  وقا عضنينينينينيوي من ك  يينينينينينيّنفس،  150°ختفيف لنزل احلسنينينينينياسنينينينينيية فات نقطة غليان 

اسنينينينينينيت دم  مادة ختفيف لنزل احلسنينينينينينياسنينينينينينيية   اي. وتفا كان امل لوط غري مسنينينينينينيتقر حرارإً أوالنول 
 واو.".أكسيد  وقا عضوي من النول كامل لوط   يّنفيس، °150 أقل من فات نقطة غليان
 يكون نيها كما يلا  4-4-20تدرج  قرة جديدة 

 تصنيف املواد املسّببة للتمابث  ألغ اض النقل 20-4-4"
ملواد ال  ميكنها، تفا مل تكن مسنينينيتقرة، أن للتماثر ها ا املسنينينيببةاملواد  20-4-4-1

متماثرات  تت تكوين جزيئات كبرية أو تت تشنينينينينينينينينينينينينيكلحتدث تفاعالً  ارداً للحرارة بشنينينينينينينينينينينينينيدة يؤدي 
 1-4تعترب هذه املواد مواد مسنينينينينينينينينينيببة للتماثر من الشنينينينينينينينينينيعبة ية. و يف ظروب النقل العاد (وليمرات)ب

 ة يف احلابت التاليألغراض النقل 
 (SAPT) فا كنينياننيني  درجنينية حرارة متنينياثرهنينيا فاب التسنينينينينينينينينينينينينينينيارلت أ() 

تقرار س أو أقل يف ظروب النقل )م  أو بدون اسنينينينينينينينينينيني75°
ه للنقل( ويف العبوة أو بلشنينينينينينينينينينينينينينيكل الذي تقدم ابكيميازا 
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احلاوية الوسنينينينينينينينينينييطة للسنينينينينينينينينينيوازب أو الينينينينينينينينينينيهريج النقال الذي 
 ؛ستنقل  يه املادة أو امل لوط

 جول/غ؛ 300تفا أدت تت حرارة تفاعل أكرب من و   () 

وتفا مل تستوِب أي معيار من معايري اإلدراج يف الرتب من  ج() 
 ؛8تت  1

تت درجة حرارة متاثرها فاب التفاعل وحالتها الفيزإزية،  واسنينينينينينينينينينينينينينيتناداً  20-4-4-2
 تيّنف املواد املسببة للتماثر ألغراض النقل على أهنا 

 مواد مسببة للتماثر، صلبة، مستقرة أ() 

 مسببة للتماثر، سازلة، مستقرة مواد  () 

ة مواد مسنينينينينينيببة للتماثر، صنينينينينينيلبة، مسنينينينينينيتقرة، م  ضنينينينينينيبط درج ج() 
 احلرارة

للتماثر، سنينينينينيازلة، مسنينينينينيتقرة، م  ضنينينينينيبط درجة  مسنينينينينيببةمواد  د() 
 "احلرارة

( x-)5-4-20ت الالحقنينينية و قنينينيًا لنينينيذلنينينيك )أي الفقرا ترقيميعنينينياد  
 ((.x-)6-4-20و

 6-5-4-20و 4-5-4-20يف الفقرات ال  أعينينينينيد ترقيمهنينينينيا  
 ، حتذب عبارة "ألغراض النقل".9-5-4-20و

، يستعاض عن كلمة "نقلها" 8-5-4-20رقم  اجلديدةيف الفقرة  
 بكلمة "وضعها".

عبنينيارة  10-5-4-20الفقرة املعنينياد ترقيمهنينيا  هننينياينينيةتضنينينينينينينينينينينينينينينياب تت  
 ".(SAPT)"وحتديد درجة التماثر فاب التسارل 

 عن كلمة "نقلها" بكلمة "تينيفها". يستعاض 20-5-2
النسنينيني ة  ب ينطبق على 4ويف السنينينيطر  3تعديل السنينينيؤال يف السنينينيطر  2-20الشكل 

  ، حتذب عبارة "املعّدة للنقل".6العربية. ويف السطر 
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 من النص احلايل ابلشكل التايل  3-20يستعاض عن الشكل 
SELF-REACTIVE SUBSTANCE

OR ORGANIC PEROXIDE

Does 
it propagate a 

detonation
?

Can it
detonate as 
packaged

?

Can 
it propagate a 
deflagration

?

Can 
it propagate a 
deflagration

?

Can 
it propagate a 
deflagration

?

Does it
deflagrate rapidly

in package
?

What
is the ef fect of 

heating it under  defined
conf inement

?
What

is the ef fect of 
heating it under  defined

conf inement
?

What
is the ef fect of 

heating it under  defined
conf inement

?

Packaged
in packages  of more

than 400 kg/450 l or to be
considered for

exemption?

What is its
explosive power?

What
is the ef fect of 

heating it under  defined
conf inement

?

Can it
explode as packaged

?

Is the
SADT < 60 °C

in a 50 kg 
package

?

Is 
the substance

a solid
?

Is a
diluent with a

boiling point of 
< 150 °C used

?

Type A Type B Type C Type D Type E Type F Type G

Box 1
Test A

Box 2
Test B

Box 13
Test E

Box 14
Test H

Box 15

Box 16

Box 6
Test D

Box 7
Test E

Box 12
Test F

Box 10
Test G

Box 11
Test E

Box 9
Test E

Box 8
Test E

Box 3
Test C

Box 4
Test C

Box 5
Test C

1.1 Yes
1.3 No

1.2 Partial

2.1 Yes

2.2 No

3.1
Yes, rapidly

3.2 Yes, slowly
3.3 No

4.1
Yes, rapidly

4.2 Yes, slowly
4.3 No

5.1
Yes, rapidly

5.2 Yes, slowly

5.3 No

6.1 Yes

6.2 No

7.1
Violent

7.2 Medium
7.3 Low
7.4 None

8.2 Medium
8.3 Low
8.4 None

8.1
Violent

9.1
Violent

9.2 Medium

10.1 Yes

10.2 No

11.1 Yes

11.2 No

12.1 

Not low

12.2 Low

12.3 None

13.1 Low

13.2 None

14.1 Yes

14.2 No

15.1

Yes
15.2 No

16.1 Yes

16.2 No

9.3 Low
9.4 None
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 21القسم   
 الثانية، يستعاض عن كلمة "نقل" بكلمة "وض ". اجلملةيف  21-2-1

" وعن عبارة 2-4-21"" بعبارة 3-4-21يسنينيتعاض عن عبارة " 1-21اجلدول 
 ".3-4-20" بعبارة "20-4-4"

يف الفقرة ال  تلا النقطة الفرعية ) (، اجلملة األوت، حتذب عبارة  21-2-2
". ويف اجلملة الثانية، وابلنسنينينينينينينينينينينيبة للنقل يف عبوات ) يما عدا احلاوإت الوسنينينينينينينينينينينييطة للسنينينينينينينينينينينيوازب(،"

 يستعاض عن كلمة "نقل" بكلمة "وض ".
 ناء النقل".حتذب عبارة "أث 21-3-2
يستعاض عن عبارة "ما مل تكن املادة ستنقل يف ظروب" بعبارة "تفا  21-3-3

 ". "لظروب كان من احملتمل أن تتعرض املادة
-4-21و 3-4-21القسنينينينيم بكامله ويعاد ترقيم القسنينينينيمني  حيذب 21-4-2
  )واإلحابت تليها فات اليلة( و قاً لذلك. 4

 22القسم   
" يف اجلملة عبأة ابلشنينينينينينينيكل الذي سنينينينينينينيتنقل بهيسنينينينينينينيتعاض عن عبارة "م 22-1

 األوت بعبارة "وها معبأة".
 سقط  سهواً يف النس ة العربية يكون نيها كما يلا  تضاب  قرة 22-2

من  2يف عبوهتا املعّدة للنقل" )املرب   من املمكن أن تنفجر "تكون اإلجابة على السنينينينينينينينينينينينينينيؤال "هل
  .".1-22الواردة يف اجلدول ( على أساس نتازج  ريقة ابختبار 1-20الشكل 
ينبغا أن جيرى اختبار اجملموعة ابء تعدل ليينينينيبي نينينينيها كما يلا  " 22-3-1
كغ( ابحلنينيالنينية والشنينينينينينينينينينينينينينيكنينيل املقنينيدمنينية هبمنينيا   50)يزينينيد و هننينيا على املواد املوضنينينينينينينينينينينينينينيوعنينية يف عبوات على 

 تينيف".لل
 يف هناية اجلملة األوت، حتذب عبارة "املعدة للنقل". 22-4-1-1
  ، يستعاض عن كلمة "للنقل" بكلمة "للتينيف".اجلملة األوتيف  22-4-1-3

 23القسم   
 "العبوة". يف هناية اجلملة األخرية، يستعاض عن كلمة "النقل" بكلمة 23-4-2-3-2

 24القسم   
 األوت، حتذب عبارة "املعدة للنقل". اجلملةيف هناية  24-1
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ينبغا أن جيرى اختبار اجملموعة يعدل نص الفقرة لييبي كما يلا  " 24-3-1
كغ( ابحلالة والشنينينينينينينيكل املقدمة هبما   50يزيد و هنا على ب )املواد املوضنينينينينينينيوعة يف عبوات على  دال
 تينيف".لل

 يف هناية اجلملة األوت، حتذب عبارة "املعدة للنقل". 24-4-1-1
 ، يستعاض عن كلمة "للنقل" بكلمة "للتينيف".يف اجلملة األوت 24-4-1-3

 25القسم   

 ".الفثابت ثنازية البوتيل أواجلملة الرابعة، حتذب عبارة "يف  25-4-1-2-2
  يف اجلملة الثانية، يسنينينينينينينيتعاض عن كلمة "النقل" بكلمة 1ية احلاانينينينينينيني 25-4-1-3-1

 "العبوة".
 التعديل على النس ة العربية. ينطبقب  25-4-1-3-4
بوتينينينيل   ثنينينيابت ثننينينيازايف اجلملنينينية الرابعنينينية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينياض عن عبنينينيارة " 25-4-2-2-2
 0.02±  0.96يعنينينياد نينينيا" بعبنينينيارة " ينينيني  السنينينينينينينينينينينينينينيليكون، النينينيذي تبلغ كثنينينيا تنينينيه الظنينينياهرينينينية  منينينيا أو
"، ويسنينينينينينيتعاض عن عبارة س°25جول/غ عند  0.02±  1.46وسنينينينينينيعته احلرارية  س°20 عند

 "درجة حرارهتا" بعبارة "درجة حرارته".
" بعبارة نازا بوتيل ثابت ثيف اجلملة الثانية، يسنينينينينينينيتعاض عن عبارة " 25-4-3-3-1

وسنينينينينينينينينينينينينينيعتنينيه  س°20عننينينيد  0.02±  0.96 " ينينيني  السنينينينينينينينينينينينينينيليكون، النينينيذي تبلغ كثنينينيا تنينينيه الظنينينياهرينينينية
ويسنينينينينينيتعاض عن عبارة "درجة حرارهتا" بعبارة  "،س°25جول/غ عند  0.02±  1.46 احلرارية

 " بعبارةثنازية البوتيلدرجة حرارة  ثابت "درجة حرارته". ويف اجلملة الثالثة، يستعاض عن عبارة "
 "درجة حرارة الزي ".

 26القسم   
اجلملة الثانية، يسنينينينينينينينينينينينيتعاض عن كلمة "نقلها" بكلمة "وضنينينينينينينينينينينينيعها" يف  26-1-1

 ".2-5" وعبارة "املدرجة يف الشعبة 1-4وحتذب عبارة "املدرجة يف الشعبة 
  القسم بكامله. حيذب 26-4-5

 27القسم   
 ".املعدَّة للنقليف اجلملة األوت، حتذب عبارة " 27-1-1
 ".املعدَّة للنقلحتذب عبارة " 27-2-1
  ايينبغا أن جيرى اختبار اجملموعة يعدل النص لييبي كما يلا  " 27-3-1
كغ( ابحلالة والشنينينينينينينينينينينينينينيكل املقدمة هبما   50يزيد و هنا على ب )املواد املوضنينينينينينينينينينينينينينيوعة يف عبوات على 

 تينيف".لل
 يستعاض عن كلمة "للنقل" بكلمة "للتينيف". يف اجلملة األوت 27-4-1-3
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  التعديل على النس ة العربية. ينطبقب  27-4-2

 28القسم   
 اجلملة األوت، تدرج عبارة "ودرجة حرارة التماثر الذاب التسارل".يف  28-1

 ".املست دمة لنقلهايف هناية اجلملة الثانية، حتذب عبارة " 
وتعّرب درجنية نينينينينينينينينينينينينينينيهنينيا كمنينيا يلا  "تنينيدرج  لنينية اثلثنينية جنينيدينينيدة يكون  

متسنينينينينينينينينينينينينيارل  اثرأقل درجة حرارة ميكن أن حيدث عندها مت الذاب التسنينينينينينينينينينينينينيارل على أهنا ماثرحرارة الت
 .".عندما تكون املادة يف العبوة
ودرجة حرارة تعدل بداية اجلملة الرابعة ليينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينيها كما يلا  " 

..."  ياسنينينينينينينينينينينينينينيني للتأثريمق انتعترب  ارلودرجة حرارة التماثر الذاب التسنينينينينينينينينينينينينينيذاب التسنينينينينينينينينينينينينينيارل الالتحلل 
 ويستعاض عن كلمة "التحلل" بكلمة "التفاعل".

 ".عند درجات احلرارة ال  تنقل  يهاحتذب عبارة " 28-2-1
 يف هناية الفقرة، تدرج عبارة "أو مادة مسببة للتماثر". 

 يف احلوااا )أ( و) ( و)ج( يستعاض عن كلمة "تنقل" بكلمة "توض ". 1-28اجلدول 
يف اجلملة األخرية بعد اجلدول، تدرج عبارة "أو درجة حرارة التماثر  28-2-2

 ".ملهيئة للنقلفاب التسارل" بعد عبارة "درجة حرارة التحلل فاب التسارل" وحتذب عبارة "ا
 فا كان  هنار حاجة لضبط درجة احلرارةتيعدل نص الفقرة لييبي " 28-2-3

درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطواري من درجة حرارة ااتقا   نبغاي، (2-28)انظر اجلدول 
 .".3-28ابست دام اجلدول أو درجة حرارة التماثر الذاب التسارل التحلل فاب التسارل 

 .3-28من النص احلايل لييبي  2-28يعاد ترقيم اجلدول  
  يكون نيه كما يلا 3-28يدرج جدول جديد  

  ار احلضبط درجة معابيري : 2-28اجلد ل 
 ابد نوع امل  ار  احلدرجة معيابر ضبط 

 مواد فاتية التفاعل س 55°درجة حرارة التحلل الذاب التسارل 
 أكاسيد  وقية عضوية من النول ابء أو جيم س 50°درجة حرارة التحلل الذاب التسارل 
تبدي أتثرياً متوسنينيطاً عندما تسنينيّ ن يف أكاسنينييد  وقية عضنينيوية من النول دال  س 50°درجة حرارة التحلل الذاب التسارل 

  )أ(حّيز مغلق
أكاسنينينينينينينييد  وقية عضنينينينينينينيوية من النول دال تبدي أتثرياً ضنينينينينينينيعيفاً أو ب تبدي أي  س 45°درجة حرارة التحلل الذاب التسارل 

 )أ( أتثري عندما تسّ ن يف حّيز مغلق
 النول هاء أو واوأكاسيد  وقية عضوية من  س 45°درجة حرارة التحلل الذاب التسارل 

 مواد مسببة للتماثر موضوعة يف عبوات أو حاوإت وسيطة للسوازب س 50°الذاب التسارل  ماثردرجة حرارة الت
 مواد مسببة للتماثر موضوعة يف صهاريج نقالة س 45°الذاب التسارل  ماثردرجة حرارة الت

 الواردة يف دليل ابختبارات واملعايري هذا، اجلزء الثاين."على النحو الذي حتدده جمموعة ابختبارات هاء  )أ(
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درجة حرارة التحلل الذاب يسنينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " (2-28)جدول جديد، سابقاً  3-28اجلدول 
" يف اجلدول ويف املالحظة الذاب التسارل ماثردرجة حرارة الت/درجة حرارة التحلل الذاب التسارل" بعبارة "التسارل

بعبارة  "س°50 ˃"مرات(. يف الينينينينيف املتعلق ابلينينينينيهاريج النقالة، يسنينينينيتعاض عن عبارة  10)حت  اجلدول 
" 45°ويف احلااية )أ(، حتذب كلمة "للنقل".س ." 

منينيادة فاتينينية التفنينياعنينيل من املواد املنينيدرجنينية يف عن عبنينيارة " يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض 28-2-4
 "وضعها".املادة فاتية التفاعل" وعن كلمة "نقلها" بكلمة " بكلمة "1-4 الشعبة
 يكون نيها كما يلا  5-2-28 قرة جديدة  تدرج 28-2-5
ادة املنينيتفا كنينياننيني   كنينيان الغرض من اختبنينيار املنينيادة هو حتنينيدينينيد منينيا  فات 28-2-5"

اختبار بديل مناسنينينينينينينينينينينينينينيب،  ينبغا تجراء اختبار من اختبارات اجملموعة حاء، أومسنينينينينينينينينينينينينينيببة للتماثر، 
يف عبوهتا  س°75تسنينياوي،  الذاب التسنينيارل أقل من، أو اثرهاتفا كان  درجة حرارة مت لتحديد ما

 أو حاويتها الوسيطة للسوازب أو صهرجيها النقال."
 .6-2-28النص احلايل تيبي  من 5-2-28الفقرة  

بداية اجلملة ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها كما يلا  "ابلنسنينينينينينيبة لسكاسنينينينينينييد  تعدل 28-3-1
 ...".  اإلجراءات األولية ينبغا أن جترىالفوقية العضوية واملواد الذاتية التفاعل، 

" ويف اجلملنينية الثنينيانينينية، املزم  نقلهنينيايف اجلملنينية األوت، حتنينيذب عبنينيارة " 28-3-2
 معدنية" بكلمة "للعبوات املعدنية". للنقل يف عبواتيستعاض عن عبارة "

 ". فاب التسارل ماثرلدرجة حرارة التأو  تضاب يف النهاية عبارة " 28-3-4
فاب  منينينياثردرجنينينية حرارة التيف اجلملنينينية األوت، تضنينينينينينينينينينينينينينينينياب عبنينينيارة "أو  28-3-5

أبانينينينينينينينيكا ا املقدمة هبا " وحتذب عبارة "درجة حرارة التحلل فاب التسنينينينينينينينيارل" بعد عبارة "التسنينينينينينينينيارل
 ".للنقل
سنينينينينينينيتعاض عن عبارة " ثابت ثنازا بوتيل" بعبارة يف اجلملة الثانية، ي 28-3-6

وسنينينينينينينينينينينيعته احلرارية  س°20عند  0.02±  0.96هرية " ي  السنينينينينينينينينينينيليكون الذي تبلغ كثا ته الظا
 ".س°25جول/غ عند  ±0.02  1.46

فاب  منينينياثردرجنينينية حرارة التتضنينينينينينينينينينينينينينينينياب عبنينينيارة "أو يف اجلملنينينية الرابعنينينية،  
 ".ذاب التسارلالدرجة حرارة التحلل " بعد عبارة "التسارل
يف اجلملة األوت، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن كلمة "متسنينينينينينينينينينينينينينيارل" بعبارة "فاب  28-4-1-1

". ويف هناية اجلملة 225" ابلرقم "220. ويف اجلملة الثانية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن الرقم "التسنينينينينينينينينينينينينينيارل"
 الثالثة، تضاب عبارة " أو التماثر" بعد كلمة "التحلل".

فاب  منينياثردرجنينية حرارة التيف اجلملنينية األخرية، تضنينينينينينينينينينينينينينينياب عبنينيارة "أو  28-4-1-2-5
 ".درجة حرارة التحلل فاب التسارل" بعد عبارة "التسارل
فاب  منينياثردرجنينية حرارة التيف اجلملنينينية الثنينينيانينينينية، تضنينينينينينينينينينينينينينينينياب عبنينينيارة "أو  28-4-1-3-4

". ويف اجلملة الثالثة، تضنينينينينينياب عبارة "أو درجة حرارة التحلل فاب التسنينينينينينيارل" بعد عبارة "التسنينينينينينيارل
" )مرون(. وتدرج درجة حرارة التحلل فاب التسارل" بعد عبارة "فاب التسارل ماثردرجة حرارة الت



ST/SG/AC.10/46/Add.2 

53 GE.19-03661 

فا كان الغرض من اختبار املادة هو حتديد ما تفا كان  وتجديدة يكون نينينينينينينينينينينينينينينيها " لة أخرية 
،  إنه جيب تجراء عدد للمادة املسنينينينينينينينيببة للتماثر فاب التسنينينينينينينينيارل ماثردرجة حرارة التتسنينينينينينينينيتويف معيار 

يف العبوة ابلشنينينيكل فاب التسنينينيارل  تماثرتفا كان  درجة حرارة ال ما لتحديدكاب من ابختبارات 
 أو أقل.". س°20به ها  الذي ستست دم

" بعد عبارة ذاب التسنينينينينينينينينيارلال ماثردرجة حرارة التتضنينينينينينينينينياب عبارة "أو  28-4-1-4-1
 " )مرون(. ذاب التسارلالدرجة حرارة التحلل "

فاب  حللدرجة حرارة التاجلدول، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " عنوانيف  28-4-1-5
 ".فاب التسارل ماثرحرارة الت درجة/فاب التسارل حللدرجة حرارة الت" بعبارة "التسارل
درجنينينية حرارة التفنينينياعنينينيل يف اجلملنينينية الثنينينيانينينينية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينياض عن عبنينينيارة " 28-4-2-1-1

 ".فاب التسارل ماثردرجة حرارة الت/فاب التسارل حللدرجة حرارة الت" بعبارة "املتسارل
ذاب ال ماثردرجة حرارة التتضنينينينينينينينينينينينينينياب عبارة "أو يف اجلملة األخرية،  28-4-2-2-2

 ".ذاب التسارلالدرجة حرارة التحلل " بعد عبارة "التسارل
 ثابت ثنازا بوتيل، يف النقطة الفرعية )أ(، يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 28-4-2-3-1
عند  0.02±  0.96" بعبارة "بزي  السنينينينينينينيليكون الذي تبلغ كثا ته الظاهرية بزي  مناسنينينينينينينيب أو
 بزي  مالزم آخر". "، أوس°25جول/غ عند  0.02±  1.46وسعته احلرارية  س20°
ذاب ال ماثردرجة حرارة التتضاب عبارة "أو قبل األخرية،  اجلملةيف  28-4-2-4-6

 ".درجة حرارة التحلل فاب التسارل" بعد عبارة "التسارل
ذاب ال حللدرجة حرارة التيسنينينينينينينيتعاض عن عبارة "يف عنوان اجلدول،  28-4-2-5

 ".ذاب التسارلال ماثردرجة حرارة الت/التسارلذاب ال حللدرجة حرارة الت" بعبارة "التسارل
درجة يف مفتاح الرسنينينينينينينيم اخلا  ابحلرب دال، يسنينينينينينينيتعاض عن عبارة " 2-2-4-28الشكل 

 ماثردرجة حرارة التأو  درجة حرارة التحلل الذاب التسنينينينيارل" بعبارة "حرارة التحلل الذاب التسنينينينيارل
 " يف هناية عنوان الشكل.ذاب التسارلال ماثردرجة حرارة الت". وتدرج عبارة "أو الذاب التسارل

ذاب النيني منينياثردرجنينية حرارة التيف اجلملنينية الثنينيانينينية، تضنينينينينينينينينينينينينينينياب عبنينيارة "أو  28-4-3-1-1
 ".ذاب التسارلالدرجة حرارة التحلل " بعد عبارة "التسارل
فاب  اثرهنينيادرجنينية حرارة متنينييف اجلملنينية األخرية، تضنينينينينينينينينينينينينينينياب عبنينيارة "أو  28-4-3-2-1

 ".فاب التسارل هادرجة حرارة حتلل" " بعد عبارةالتسارل
فاب  ماثردرجة حرارة التيف اجلملة قبل األخرية، تضنينينينينينينينياب عبارة "أو  28-4-3-4-3

 ".درجة حرارة التحلل فاب التسارل" بعد عبارة "التسارل
ذاب ال حللدرجة حرارة التيسنينينينينينينيتعاض عن عبارة " يف عنوان اجلدول، 28-4-3-5

 ".ذاب التسارلال ماثردرجة حرارة الت/ذاب التسارلال حللالت درجة حرارة" بعبارة "التسارل
درجة يف مفتاح الرسنينينينينينينيم اخلا  ابحلرب دال، يسنينينينينينينيتعاض عن عبارة " 2-3-4-28الشكل 

 ماثردرجة حرارة التأو  درجة حرارة التحلل الذاب التسنينينينيارل" بعبارة "حرارة التحلل الذاب التسنينينينيارل
 " يف هناية عنوان الشكل.ذاب التسارلال ماثردرجة حرارة الت". وتدرج عبارة "أو الذاب التسارل
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يف هناية اجلملة األوت، حتذب كلمة "للنقل". ويف اجلملة األخرية،  28-4-4-1-1
درجة حرارة التحلل فاب " بعد عبارة "فاب التسنينينينينينينينينينينينينينيارل ماثردرجة حرارة التتضنينينينينينينينينينينينينينياب عبارة "أو 

 ".التسارل
 عبارة "املقدمة للنقل".يف هناية اجلملة، حتذب  28-4-4-1-2
 يف هناية اجلملة األوت، حتذب عبارة "املقدمة للنقل". 28-4-4-2-6
فاب  منينياثردرجنينية حرارة التيف اجلملنينينية الثنينينيانينينينية، تضنينينينينينينينينينينينينينينينياب عبنينينيارة "أو  28-4-4-3-4

" )مرون(. وتدرج  لة أخرية جديدة درجة حرارة التحلل فاب التسنينينينينينينينينينينينينيارل" بعد عبارة "التسنينينينينينينينينينينينينيارل
درجة تسنينينينينينينينينينينيتويف معيار ان الغرض من اختبار املادة هو حتديد ما تفا كان  فا كوتيكون نينينينينينينينينينينينيها "

،  إنه جيب تجراء عدد كاب من ابختبارات للتماثر للمادة املسنينينينينينينيببة فاب التسنينينينينينينيارل ماثرحرارة الت
يف العبوة ابلشنينينينيكل الذي سنينينينيتسنينينينيت دم به فاب التسنينينينيارل  ماثرتفا كان  درجة حرارة الت لتحديد ما

 أو أقل.". س°75ها 
" بعنينيد عبنينيارة ذاب التسنينينينينينينينينينينينينينينيارلالنيني منينياثردرجنينية حرارة التأو عبنينيارة " تنينيدرج 82-4-4-4-1
 ".ذاب التسارلالدرجة حرارة التحلل "

ذاب ال حللدرجة حرارة الت، يسنينينينينينينيتعاض عن عبارة "اجلدول يف عنوان 28-4-4-5
  ".التسارلذاب ال ماثردرجة حرارة الت/ذاب التسارلال حللدرجة حرارة الت" بعبارة "التسارل

 اجلزء الثابلث  
 4 والرتبة 3والرتبة  2الرتبة يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "مبواد وسنينينينينينينينينينينينينينيل   العنوان

 " بعبارة "مب تلف رتب اخلطورة".9والرتبة  8والرتبة  1-5والشعبة 
 تعدل البنود أدنه على النحو التايل، ويعاد اللقيم عند ابقتضاء  جدول احملتوإت

" بعبارة 2 الرتبة من اللهوبة يروسنينينينينينينينينينينيوبتابأليسنينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 31
 "بقابلية التها  األيروسوبت".

 ".3حتذب عبارة "من الرتبة  32
" بعبارة "األجسنينينينينينيام الينينينينينينيلبة اللهوبة، 4يسنينينينينينيتعاض عن عبارة "الرتبة  33

واملتفجرات الينينينينينينينينينيلبة املنزوعة احلسنينينينينينينينينياسنينينينينينينينينيية، واملواد القابلة لالحلا  
 وبة بتالمسها م  املاء".التلقازا، واملواد ال  تطلق غا ات  

 حيذب هذا البند. 33-2
 " بكلمة "اللهوبة".بسهولة لالحلا  القابلةيستعاض عن عبارة " 33-2-1-3
 " بكلمة "اللهوبة".بسهولة لالحلا  القابلةيستعاض عن عبارة " 33-2-1-4
 حيذب هذا البند. 33-2-2
 ".1-4حتذب عبارة "املدرجة يف الشعبة  33-2-3
 هذا البند. حيذب 33-3
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املواد التلقازية ابانينينينينينينينينينيتعال واملواد الذاتية و تضنينينينينينينينينينياب يف النهاية عبارة " 33-3-1
 ".التس ني

 حتذب يف النهاية عبارة "للمواد القابلة لالحلا  التلقازا". 33-3-1-3
 حيذب هذا البند. 33-4
 ".1-5حتذب عبارة "املدرجة يف الشعبة  34
 املتينينينيلة واملعايري ابختبار ر و  التينينينينيف إلجراءاتحتذب عبارة " 36

 ".7 ابلرتبة
النينينينية 8يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينينياض عن عبنينينينيارة "مبواد الرتبنينينينية  37 " بعبنينينينيارة "ابملواد األكنينينينيّ

 للفلزات".
كمادة أّكالة   ازلةس تعدل هناية اجلملة لييبي نيها كما يلا  "... 37-4-1-1

 للفلزات".
 9" بعبنينيارة "مبواد وسنينينينينينينينينينينينينينيل  الرتبنينية 9يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة "ابلرتبنينية  38

  ألغراض النقل".

  30لقسم ا  
"هذا" وتعدل هناية اجلملة لييبي نيها  "...  كلمة  حتذبيف )أ(،  30-1-1

 من النظام املنّسق عاملياة(؛". 3-2الالزحة النموفجية والفيل 
" وحتذب كلمة "هذا"، 3الرتبة املدرجة يف  حتذب عبارة "يف ) (،  

وتعدل هناية اجلملة ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها  "... ويسنينينينينينيتعاض عن كلمة "والفينينينينينينيل" بكلمة "ابلفينينينينينينيل"، 
 من النظام املنّسق عاملياة(؛". 17-2و 6-2الالزحة النموفجية والفيلني 
" وحتذب كلمة 1-4الشنينينينينينينينينينيعبة املدرجة يف  يف )ج(، حتذب عبارة " 

 17-2و 7-2"هذا"، وتعدل هناية اجلملة ليينينينينيبي نينينينينيها  "... الالزحة النموفجية والفينينينينيلني 
 عاملياة(؛". من النظام املنّسق

" وحتذب كلمة 2-4الشنينينينينينينينينينينينينينيعبة املدرجة يف عبارة " يف )د(، حتذب 
 10-2و 9-2"هذا"، وتعدل هناية اجلملة ليينينينينيبي نينينينينيها  "... الالزحة النموفجية والفينينينينيول 

 من النظام املنّسق عاملياة(؛". 11-2و
" وحتذب كلمة 3-4الشنينينينينينينينينينينيعبة املدرجة يف )ه(، حتذب عبارة "و يف  

من النظام  12-2ة اجلملة ليينينيبي نينينيها  "... الالزحة النموفجية والفينينيل "هذا"، وتعدل هناي
 املنّسق عاملياة(؛".

" وحتذب كلمة 1-5الشنينينينينينينينينينينينينينيعبة املدرجة يف يف )و(، حتذب عبارة " 
 14-2و 13-2  "... الالزحة النموفجية والفيلني "هذا"، وتعدل هناية اجلملة لييبي نيها

 من النظام املنّسق عاملياة(؛".
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بعبارة  "اخلينينينينينينينينينينينيازص األّكالة للمواد) (، يسنينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "يف  
" وكلمة "هذا"، وتعدل هناية اجلملة ليينينينينينينينينينينينينينينيبي 8عبارة "املدرجة يف الرتبة "املواد األكالة" وحتذب 

 من النظام املنّسق عاملياة(؛". 16-2نيها  "... الالزحة النموفجية والفيل 
" 39بارة "والقسنينينينينيم "، وتدرج ع9يف )ح(، حتذب عبارة "من الرتبة  

 ".2-38بعد عبارة "القسم 
حتذب اجلملة األوت. وتعدل بداية اجلملة الثانية ليينينيبي نينينيها كما  30-1-2

" اللتيب على 7و 6ابلنسنينينينينيبة للرتبتني حمجو  للتطورات ..." وحتذب عبارة " 36يلا  "القسنينينينينيم 
 يف هناية اجلملة.

ينبغا تنفيذ تجراءات األوت ليينينيبي نينينيها كما يلا  " تعدل اجلملة 30-2
  على مادة أو سلعة جديدة.التينيف املالزمة 

  31لقسم ا  
تعدل هناية العنوان ليينينيبي نينينيها كما يلا  "املتينينيلة بقابلية التها   العنوان

 األيروسوبت".
تعدل هناية اجلملة األوت ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها كما يلا  "األيروسنينينينينينيوبت  31-1-1

 (."3الفئة /2-2( أو غري  وبة )الشعبة 2أو  1ة الفئ/1-2أبهنا تما  وبة )الشعبة 
من النظام املنسنينينينينينينينينيق  3-2يف اجلملة الثانية، تدرج عبارة "والفينينينينينينينينينيل  
 عاملياً" بعد عبارة "منوفجية،".

" للم ا ر النسنينينينينينينينينيبية لسيروسنينينينينينينينينيوبت اللهوبة يسنينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 31-1-2
 بعبارة "مل ا ر قابلية التها  األيروسوبت".

"، حتذب يف األيروسنينينينينينينينينينينيوبت عبوات أو األيروسنينينينينينينينينينينيوبت ف "يف تعري 31-1-3
"، ، ومن الالزحنينية التنظيمينينية النموفجينينية 4-2-6 تفا مبتطلبنينيات القسنينينينينينينينينينينينينينيمبنينيداينينية اجلملنينية عبنينيارة "

-6وتدرج يف هناية اجلملة عبارة "، وألغراض النقل جيب أن تسنينينينيتويف األوعية اانينينينيلا ات القسنينينينيم 
 من الالزحة النموفجية". 2-4

  تعريف "املكونت اللهوبنينينينية"، تنينينينيدرج عبنينينينيارة حتنينينيني 2يف املالحظنينينينية  
ق عاملياً" بعد 1-7-2"والقسنينينينينينينينينينينينينينيم  عبارة "الالزحة النموفجية" وحتذب عبارة  من النظام املنسنينينينينينينينينينينينينينيّ

 ".1-4"املدرجة يف الشعبة 
يف اجلملة األوت، حتذب عبارة "املقّدمة للنقل" وتوضنينينينينينينينينينينيني  نقطة ).(  31-2-1

اثنية جديدة يكون نينينينينينينينينينينينينينينيها كما يلا  "وختضنينينينينينينينينينينينيني   النموفجية". وتدرج  لةبعد عبارة "الالزحة 
من  2-3-2األيروسنينينينينينينيوبت املعّدة للتوريد وابسنينينينينينينيتعمال تت سطط التينينينينينينينينيف املبنّي يف القسنينينينينينينيم 

ق عاملياً.". ويف ابقا اجلملة األوت األصنينيلية، تضنينياب كلمة "األيروسنينيوبت" بعد كلمة  النظام املنسنينيّ
  "ختض ". وحتذب اجلملة األخرية.

" بكلمة عبوات األيروسنينينينينينينينينينينينينينيولعن عبارة " يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض ،املالحظةيف  
  (" يف هناية املالحظة.1" وتدرج عبارة ")الفئة األيروسوبت"
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 يف اجلملة األوت، تدرج عبارة "غري  وبة أو" بعد كلمة "مواد". 31-3-1
(" بعد عبارة " وبة 1الفئة /1-2يف )أ(، تدرج عبارة ")الشنينينينينينينينينينينينينينيعبة  

وتدرج  ‘1‘جداً" وتدرج نقطتان ) ( بعد كلمة "تفا". ويينينينينينينينينينينينينيبي ابقا النص نقطة  رعية جديدة 
 يكون نيها كما يلا  ‘2‘كيلوجول/غ؛". تدرج نقطة  رعية جديدة   30كلمة "أو" بعد عبارة "

لشنينينينينينينينينينيديدة لاللتها  الواردة يف الفقرة كان يسنينينينينينينينينينيتويف معايري القابلية ا ‘2‘"
 لسيروسوبت الرغوية؛" 4-3-31لسيروسوبت الرفافة أو يف  31-3-2

 تدرج نقطة  رعية جديدة ) ( يكون نيها كما يلا  
( تفا 2الفئة /1-2ويينينينينف منتج األيروسنينينيول كمادة  وبة )الشنينينيعبة  ") (

 4-3-31يروسنينينينينينينينيوبت الرفافة أو يف لس 2-3-31اسنينينينينينينينيتوق معايري قابلية ابلتها  الواردة يف 
 لسيروسوبت الرغوية؛"

يعاد ترقيم النقطة ) ( لتينينيبي النقطة )ج(. وتدرج عبارة ")الشنينيعبة  
 (" بعد عبارة "غري  وبة".3الفئة /2-1

" بعبنينينينينيارة م  مراعنينينينينياةيف اجلملنينينينينية األوت، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينينينياض عن عبنينينينينيارة " 31-3-2
بكلمة "ونتازج"، وتدرج عبارة ")انظر القسنينينيم "حلسنينينيا "، ويسنينينيتعاض عن عبارة "اسنينينيتناداً لنتازج" 

وفلك على النحو من هذا الدليل(." بعد عبارة "مسنينينينينينينينينينينينيا ة اإلانينينينينينينينينينينينيعال،" وحتذب عبارة " 31-4
 " والنقطتني )أ( و) (.التايل 
 حيذب نص النقطتني )أ( و) ( أبكمله. 31-3-4
يسنينينينينينيتعاض عن كلمة "معايري" بكلمة "تجراءات". ب ينطبق التعديل  31-3-5
 اين للنص الفرنسا على النس ة العربية.الث

غري   وبنية جنيدًا أو كمواد  وبنية أويف اجلملنية األوت، حتنيذب عبنيارة " 31-4-4-2
 ". ويستعاض عن النقاط الفرعية )أ( تت )د( ابجلدول التايل  وبة

 الن اب  املنسق عابمليابً  يفالفئة  اللحة األمم املتحد  النموذجيةيف الشعبة  املعابيري
سنينيم أو أكثر، بينينيرب النظر  75حدث ابانينيتعال على مسنينيا ة تفا 

 عن حرارة ابحلا 
2-1 1 

سنينينيم، وكان  حرارة  75تفا حدث ابانينينيتعال على مسنينينيا ة أقل من 
 كيلوجول/غ أو أكثر   20ابحلا  الكيميازية 

2-1 2 

ولكن أقل  سنينينينينينينيم أو أكثر، 15تفا حدث ابانينينينينينينيتعال على مسنينينينينينينيا ة 
 20سنينينينينينينينينينينينينينيم، وكنينياننيني  حرارة ابحلا  الكيمينينيازينينية أقنينيل من  75 من

 كيلوجول/غ 

2-1 2 

تفا مل حيدث اانينينينينينينينيتعال يف اختبار مسنينينينينينينينيا ة ابانينينينينينينينيتعال وكان  حرارة 
 كيلوجول/غ   20ابحلا  الكيميازية أقل من 

 تجراء اختبار اباتعال يف حيِّز مغلق
  3-31الوارد يف القسم 

األوت، تعدل عبارة "يينينيّنف كل أيروسنينيول" لتينينيبي  اجلملةيف بداية  31-5-4-4
"تينينينينف األيروسنينينيوبت الرفافة ال " ويسنينينيتعاض عن كلمة "احلاقه" بكلمة "احلاقها" وعن كلمة 

"، وتعدل هناية اجلملة ليينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينيها كما يلا  "هذا الدليل( و قاً للمعايري  يها" يه" بكلمة "
 التالية   
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 الن اب  املنسق عابمليابً  يفالفئة  م املتحد  النموذجيةاللحة األم يفالشعبة  املعابيري
كان   أقل أو أو 3اثنية/م 300يسنينينينينينينينينينينينينياوي  ئتفا كان الزمن املكا 

 أقل أو 3غ/م 300كثا ة ابحلا  السري  تساوي 

2-1 2 

كنينينياننينيني  كثنينينيا نينينية و  3اثنينينينية/م 300 أكثر من ئتفا كنينينيان الزمن املكنينينيا 
  3غ/م 300 أكثر منابحلا  السري  

2-2 3 

" 
ليينينينينيبي كما يلا  "تينينينينيّنف األيروسنينينينيوبت الرغوية  الفقرةيعدل نص  31-6-4-2

  و قاً للمعايري التالية 

 الن اب  املنسق عابمليابً  يفالفئة  اللحة األمم املتحد  النموذجية يفالشعبة  املعابيري
اثنية  2أكثر وكان أمد اللهب  سنينينينينينينيم أو 20ارتفال اللهب  تفا كان

 أكثر أو

2-1 1 

 ثوان   7أكثر وكان أمد اللهب  سنينينينينينينينينينينينينينيم أو 4ارتفال اللهب  تفا كان
 أكثر أو

2-1 1 

اثنية  2أكثر وكان أمد اللهب  سنينينينينينينينينينينينينينيم أو 4ارتفال اللهب  تفا كان
 أكثر أو

2-1 2 

اثنية  2ان أمد اللهب أو ك قلأ سنينينينينينينينينينينينيم أو 4ارتفال اللهب  تفا كان
 قل )تن وجد(أ أو

2-2 3 

" 

  32لقسم ا  
 " من العنوان.3الرتبة حتذب عبارة "من  العنوان
)انظر الفينينينينينيل  3من الرتبة يف اجلملة األوت، يسنينينينينيتعاض عن عبارة " 32-1
(". ويف اجلملنينينية 4تت  1الفئنينينيات /3" بعبنينينيارة ")الرتبنينينية من الالزحنينينية التنظيمينينينية النموفجينينينية( 2-3

اب من النظام املنّسق عاملياً" بعد كلمة "النموفجية". وتض 2-6الثانية، تدرج عبارة "، والفيل 
من النظام  2-2-1-2يف الفقرة  2 لة أخرية يكون نينينينينينينينيها  "كما ينبغا أن تراعى املالحظة 

 املنسق عاملياً.".
يف اجلملة األوت، يستعاض عن عبارة "املدرجة اببسم يف هذه الرتبة"  32-2-2

لى ع وب تزيد س°35على  بكلمة "املينينينينفة". وتعدل اجلملة الثانية ليينينينيبي نينينينيها كما يلا  "...
ميكن اعتبنينيارهنينيا غري  وبنينية ألغراض تنظيمينينية )مثنينيل النقنينيل( تفا كنينياننيني  ب تنينيداوم ابحلا   س60°
-32الوارد يف القسنينينينينيم  2-القابلية ملداومة ابحلا  بمفا أعط  نتازج سنينينينينيلبية يف اختبار ت )أي
 (."من هذا الدليل 5-2

 لة األوت ليينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينيها كما يلا  "السنينينينينينينينينينينيوازل اللهوبةاجلم تعدل 32-2-3
من الالزحة النموفجية ينبغا  2-3املدرجة اببسنينينينيم يف قازمة البضنينينينياز  اخلطرة الواردة يف الفينينينينيل 

 اعتبارها مواد نقية كيميازياً.".
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يف اجلملنينينية الثنينينيالثنينينية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينياض عن عبنينينيارة "تعرض للنقنينينيل" بكلمنينينية  
وصنينينينينينينينينينيفها منتجات يسنينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "ب "البوتقة املفتوحة"تينينينينينينينينينينينف" وبعد عبارة "... اختبار 

 " بعبارة "بوصفها سوازل  وبة "نوعية" أو "غري حمددة على  و آخر )غ م آ("،".ريةجتا
تنينينيدرج عبنينينيارة " ‘3‘يف اجلملنينينية الرابعنينينية، بعنينينيد عبنينينيارة "جمموعنينينية التعبئنينينية  

 ".2تدرج عبارة "/الفئة " ‘2‘" وبعد عبارة "جمموعة التعبئة 3"/الفئة 
 يف اجلملة الثانية، حتذب كلمة "للمواد". 32-2-4
" ويسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض ألغراض الالزحة التنظيمية النموفجيةحتذب عبارة " 32-2-5

" عند -" بعبارة "تفا أعط  نتيجة سنينينينينينينينينينينينينينيالبة "اختباراً مناسنينينينينينينينينينينينينينيباً  اجتا تكان  قد عن كلمة "تفا  
 خضوعها بختبار مناسب".

  و .".  ئة امل ا ر لسازل تعدل هناية اجلملة لييبي نيها  "... 32-3-1-1
 ". تينيف امل ا ر الوارد يفرة "حتذب عبا 32-3-1-2
يف اجلملة األوت، يستعاض عن عبارة " ئة امل ا ر" بعبارة "جمموعة  32-2-1-3

 التعبئة" )مرون(.
 ب ينطبق تعديل اجلملة الثانية على النس ة العربية. 
يسنينيتعاض عن عبارة " ئة امل ا ر" بعبارة "جمموعة  يف اجلملة الثالثة، 

 للمادة" بعبارة "لتلك املادة".التعبئة" وعن كلمة "
 يستعاض عن اجلدول احلايل ابجلدول واملالحظة التاليني  1-32اجلدول 

 الفئة يف الن اب  املنسق عابمليابً  جمموعة التعبئة حبسب الاللحة النموذجية املعابيري
 س ونقطنينينية الغلينينينيان األولينينينية °23 ˃تفا كنينينياننينيني  نقطنينينية الوميق 

 س35°
‘1‘ 1 

 ˂س ونقطنينينية الغلينينينيان األولينينينية °23 ˃تفا كنينينياننينيني  نقطنينينية الوميق 
 س35°

‘2‘ 2 

س ونقطنية الغلينيان  60°س و 23°تفا كنيانني  نقطنية الوميق 
 س°35 ˂األولية 

‘3‘ 3 

 4 ب ينطبق س 93°س و°60 ˂تفا كان  نقطة الوميق 
 س°35 ˂يسنينينينينينيت دم حالياً يف النظام املنسنينينينينينيق عاملياً معيار نقطة الغليان األولية  ب  مال  ة

 .3الفئة /‘3‘جملموعة التعبئة 
اجلملة األوت ليينينينينينينينيبي نينينينينينينينيها كما يلا  "يعرض هذا القسنينينينينينينيم  تعدل 32-3-2-1

النموفجية لتينينينينينيف املتفجرات السنينينينيازلة املنزوعة احلسنينينينياسنينينينيية ابعتبارها سنينينينيوازل  وبة نظام الالزحة 
من النظام  1-1-2يف الفقرة  2من الالزحة النموفجية واملالحظة  4-1-3-2انظر الفقرة )

 التعديل على النس ة العربية. املنسق عاملياً". يف اجلملة الثانية، ب ينطبق
من النص احلايل ويعاد ترقيم الفقرتني  2-2-3-32 الفقرةحتذب  32-3-2-2

 على التوايل. 3-2-3-32و 2-2-3-32التاليتني لتيبحا 
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يف اجلملة األوت، يسنينينينينينينيتعاض عن عبارة  (3-2-3-32) قرة جديدة، سابقاً  32-3-2-2
"، وتعدل مادة معايري التينينينينينينيف كمتفجرات اسنينينينينيتو  تفا " بعبارة "1تفا أدرج  مادة يف الرتبة "

رتبة "، وتعدل عبارة "الرتبةهذه بسنينيتبعادها من " ليينينيبي نينينيها "1بسنينيتبعادها من الرتبة رة "عبا
" ليينينينينيبي نينينينينيها "رتبة خطر أخرى"، ويف هناية اجلملة األوت، تعدل عبارة انينينينيعبة أخرى أخرى أو
رج نينينيها "من رتبة املتفجرات". يف اجلملة الثانية، بعد عبارة "غري خطرة" تد ليينينيبي" 1 "من الرتبة

 ".3-6-3-1-2عبارة "لبعق األغراض التنظيمية )مثل النقل(" ويعدل رقم الفقرة لييبي "
يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض يف بداية اجلملة عن عبارة  (4-2-3-32) قرة جديدة، سابقاً  32-3-2-3

من  51القسنينينينيم  يفالت زين(  "يشنينينينيار تت" بكلمة "يرد" وتعدل هناية اجلملة ليينينينينيبي نينينينينيها  "...
 "..عاملياً لتينيف املواد الكيميازية وومسهالنظام املنسق ا

 غري اللزجة".اللهوبة  السوازلالعنوان لييبي نيه  "اختبارات  يعدل 32-4-1
اللهوبة اللزجة ال   السنينينيوازلليينينينيبي نينينينيه  "اختبارات  العنوانيعدل  32-4-2

 تقل ...".
ة من املواد اللهوبنينية اللزجنينييف اجلملنينية األوت، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة " 32-4-2-1
من الالزحة  2-2-3-2للفقرة  و قاً "، وتدرج عبارة "اللهوبة اللزجة" بكلمة "السنينينينينينيوازل 3الرتبة 

 "ابلرجول تت ما يلا". النموفجية" قبل عبارة
"  ريقة املنظمة الدولية للتوحيد القياسنينينينينينينينينينينينينينياعن عبارة " يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض 32-4-2-2

 بكلمة "املعيار".
ال  تقنينينينيل درجنينينينية الوميق  نينينينيا  ،الفقرة، حتنينينينيذب عبنينينينيارة " هننينينينياينينينينيةيف  32-5-1-1
 ". سº23 عن
 6-1-3-32الفقرة، يسنينينينينينينينينيتعاض عن عبارة ")انظر الفقرتني  هنايةيف  32-5-1-4
من الالزحة النموفجية( أو ميكن اعتبارها  2-2-3-2( بعبارة ")انظر الفقرة 7-1-3-32و

 من الالزحة النموفجية(". 5-2-3-2غري خاضعة لالزحة النموفجية )انظر الفقرة 
ويبني الشنينينينينينيكالن اخلامسنينينينينينية ليينينينينينينيبي نينينينينينينيها كما يلا  " اجلملةتعدل  23-5-2-2-1

 املناسب.". الرمسان األساسيان للجها  2-2-5-32و 32-5-2-1

  33لقسم ا  
" بعبارة "األجسنينيام الينينيلبة 4يسنينيتعاض عن عبارة "مواد وسنينيل  الرتبة  العنوان

القابلة لالحلا  التلقازا، واملواد ال  تطلق للهوبة، واملتفجرات اليلبة املنزوعة احلساسية، واملواد 
 غا ات  وبة بتالمسها م  املاء".

مبواد ) يما عدا املواد الذاتية يسنينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "يف هناية الفقرة،  33-1
ألجسنينينيام الينينينيلبة " بعبارة "اب4، انظر اجلزء الثاين( وسنينينيل  الرتبة 1-4التفاعل املدرجة يف الشنينينيعبة 

ليلبة املنزوعة احلساسية، واملواد القابلة لالحلا  التلقازا، واملواد ال  تطلق للهوبة، واملتفجرات ا
 غا ات  وبة بتالمسها م  املاء".

 ويعاد ترقيم الفقرات الالحقة و قاً لذلك. 2-33حتذب الفقرة  ) قرة حالية( 33-2
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يف اجلملنينينينية األوت حتنينينينيذب عبنينينينيارة  (1-1-1-2-33قاً ) قرة جديدة، ساب 33-2-1-1
من النظام املنسنينينينينينينيق عاملياً" بعد عبارة  7-2" وتدرج عبارة "والفينينينينينينينيل 1-4ملدرجة يف الشنينينينينينينيعبة "ا

من النظام النسنينينينينينينينينينيق عاملياً"  2-7-2"الالزحة النموفجية". يف اجلملة الثانية تدرج عبارة "والفقرة 
  .ينطبق على النس ة العربيةبعد عبارة "الالزحة النموفجية". والباقا ب 

يف هننينياينينية الفقرة يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن  (2-1-1-2-33جديدة، سابقاً ) قرة  33-2-1-2
 " بعبارة "رتبة األجسام اليلبة اللهوبة".1-4عبارة "الشعبة 

النينيالزنينيحنينينينينينينية  ويفحتنينينينينينينيذب عنينيبنينينينينينينيارة " (3-1-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-1-3
 " وعبارة "ألغراض النقل".التنظيمية النموفجية

يف اجلملة األوت، يسنينينينينينينينيتعاض عن  (1-2-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-2-1
" بعبارة "ينبغا أن تينف ينبغا أن تطبق على املنتجات املقدمة للنقل تجراءات التينيفعبارة "

من النظام املنسنينينينينينينينينينينينينينيق عاملياً" بعد عبارة  2-7-2املنتجات و قاً للمعايري"، وتدرج عبارة "والفقرة 
 ذب كلمة "والسل ". حتذب اجلملة الثالثة."الالزحة النموفجية". يف اجلملة الثانية حت

القنينينيابلنينينية يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينياض عن عبنينينيارة " (3-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-3
 ".اللهوبة" بكلمة "لالحلا  بسهولة

يف هننينينياينينينية اجلملنينينية الثنينينيانينينينية حتنينينيذب  (2-3-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-3-2-3
القابلة لالحلا  يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " ". يف اجلملة الرابعة1-4عبارة "املدرجة يف الشنينينينينينينينينينينينينينيعبة 

 ‘2‘" وبعد عبارة "جمموعة التعبئة 1-4" بكلمة "اللهوبة" وحتذب عبارة "املدرجة يف الشنينيعبة بسنينيهولة
 (".2أو  1تدرج عبارة "/الفئة " ‘3‘ أو
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يسنينينينينينيتعاض عن الشنينينينينينيكل وعنوانه  (3-1-2-33)انينينينينينيكل جديد، سنينينينينينيابقاً  3-2-33الشنينينينينينيكل 
 ابلشكل التايل 

ملساااااابر خ وات تصااااانيف املواد الصااااالبة اللهوبة   خت ي يرسااااام  :2-2-33الشكل 
 عدا املساب يق الفلزية ماب

SUBSTANCE 

TO BE TESTED

Screening test

Burning rate test

Does 

the wetted zone stop 

propagation of the 

flame?

Not classified as a 

flammable solid
PG III/Cat.2PG II/Cat.1

Negative

Negative

Positive

Positive

Yes

No

 
يف العنوان يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "القابلة  (4-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-4

 لالحلا  بسهولة" بكلمة "اللهوبة".
يف اجلملة األوت يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض  (1-4-4-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-4-4-1

 " بعبارة "كمواد صلبة  وبة".1-4عن عبارة "يف الشعبة 
يسنينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "القابلة  (2-4-4-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-4-4-2

" 1تدرج عبارة "/الفئة " ‘2‘لالحلا  بسنينينينينينينينينينينينينينيهولة" بكلمة "اللهوبة" وبعد عبارة "جمموعة التعبئة 
  )مرون(.
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يسنينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "القابلة  (3-4-4-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-4-4-3
" 2تدرج عبارة "/الفئة " ‘3‘لالحلا  بسنينينينينينينينينينينينينينيهولة" بكلمة "اللهوبة" وبعد عبارة "جمموعة التعبئة 

 )مرون(.

يف عمود "النتيجنينية" يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن  (5-4-1-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2-4-5
 بارة "اعبة املواد اليلبة اللهوبة" )ثالث مرات(." بع1-4عبارة "الشعبة 

حتنينيذب الفقرة ويعنينياد ترقيم الفقرات الالحقنينية واإلحنينيابت تليهنينيا و قنينياً  ) قرة حالية( 33-2-2
  لذلك.
 ".1-4 الشعبة يف املدرجةحتذب عبارة " (3-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-2
وت ليينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينيها كما تعدل اجلملة األ (1-3-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-3-1

كمواد صلبة يعرض هذا القسم نظام األمم املتحدة لتينيف املتفجرات املنزوعة احلساسية  يلا  "
 2واملالحظة  من الالزحة النموفجية 4-2-4-2)انظر القسنينينينيم  1-4 وبة مدرجة يف الشنينينينيعبة 

بق التعديل على من النظام املنسنينينينينينينينينينينينينينيق عاملياً.". يف اجلملة الثانية، ب ينط 1-1-1-2يف الفقرة 
 النس ة العربية.

حتنينينيذب هنينينيذه الفقرة ويعنينينياد ترقيم الفقرتني  (2-3-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-3-2
 على اللتيب. 3-3-2-33و 2-3-2-33الالحقتني لييبحا 

يف اجلملنينية األوت، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة  (3-3-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-3-2
يف "تستويف معايري التينيف يف رتبة املتفجرات"، وتعدل العبارة "" بعبارة 1قد أُدرج  يف الرتبة "

" لتينينيبي "يف رتبة خطورة أخرى"، ويسنينيتعاض عن عبارة "من الرتبة يف انينيعبة أخرى رتبة أخرى أو
" بعبارة "من رتبة املتفجرات". ويف اجلملة الثانية، تدرج عبارة "لبعق األغراض تنظيمية )مثاًل 1

 ".3-6-3-1-2 خطرة" ويعدل رقم الفقرة لييبي "النقل(" بعد عبارة "غري
و قاً للنظام املنسنينينينينينينينينينينينيق عاملياً حتذب عبارة " (4-3-2-33) قرة جديدة، سابقاً  33-3-3

 " ويستعاض عن العبارة "يشار تت" بكلمة "يرد".لتينيف املواد الكيميازية وومسها
 قة واإلحابت تليها.هذه الفقرة ويعاد ترتيب الفقرات الالح حتذب ) قرة حالية( 33-3
ملواد التلقازية ابانينينيتعال واتضنينينياب يف النهاية عبارة " (1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4

 ".واملواد الذاتية التس ني
تعدل اجلملة األوت ليينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينيها  (1-1-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-1-1

املواد القابلة لالحلا  التلقازا، أي يعرض هذا القسنينينينيم نظام األمم املتحدة لتينينينينينيف كما يلا  "
من  3-4-2)انظر القسنينينينينيم  التلقازية ابانينينينينيتعال واملواد الذاتية التسنينينينيني نيالسنينينينينيوازل واملواد الينينينينينيلبة 

 من النظام املنسق عاملياً.". 11-2و 10-2و 9-2والفيول  الالزحة النموفجية
 2-3-4-2القسنينينينينينينينينينينينيمني يف اجلملة الثانية، يسنينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 

 " بعبارة "هذه املراج " وحتذب كلمة "هنا".من الالزحة النموفجية 3-3-4-2و
يف )أ(، تعدل البداية ليينينينيبي نينينينيها  (2-1-1-3-33) قرة جديدة، سنينينيابقاً  33-4-1-2
 ح ...". اليلبة، ال  تشتعل السازلة أو املواد"
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 هذه املواد" بكلمة "وها".و الثانية، يستعاض عن عبارة " اجلملةيف ) (،  
 ".ألغراض النقلحتذب عبارة " (3-1-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-1-3
تعدل اجلملة األوت ليينينيبي نينينيها كما  (1-2-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-2-1

 2-3-4-2 قسنينيمنياملقدمة للنقل تجراءات التينينينيف الواردة يف ال املوادينبغا أن تطبق على يلا  "
من النظام املنسنينينينينينيق  11-2و 10-2و 9-2والفينينينينينينيول  من الالزحة النموفجية 3-3-4-2و

 عاملياً.". حتذب اجلملة الثانية.
 للمواديف العنوان، حتنينينينينينيذب عبنينينينينينيارة " (3-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-3

 ".التلقازا لالحلا  القابلة
ب ينطبق التعنينيدينينيل يف اجلملنينية الثنينيانينينية،  (1-3-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-3-1
". ويف اجلملة 2-4 ةاملدرجة يف الشنينينينينينينينينينينينينيعبالنسنينينينينينينينينينينينيني ة العربية. يف اجلملة الثالثة حتذب عبارة "على 

 ".1" تدرج عبارة "/الفئة ‘1‘األخرية، بعد عبارة "جمموعة التعبئة 
ب ينطبق التعنينيدينينيل يف اجلملنينية الثنينيالثنينية،  (2-3-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-3-2

". ويف اجلملة 2-4 ةاملدرجة يف الشنينينينينينينينينينينينينيعبثة حتذب عبارة "على النسنينينينينينينينينينينينيني ة العربية. يف اجلملة الثال
 ".1" تدرج عبارة "/الفئة ‘1‘األخرية، بعد عبارة "جمموعة التعبئة 

يف هننينينينينينياينينينينينينية اجلملنينينينينينية الرابعنينينينينينية،  (2-3-3-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-3-3-1
سنينيني ني". " بعبارة "وب تينينينينف كمواد فاتية الت2-4تينينينينف يف الشنينينيعبة  وبيسنينينيتعاض عن عبارة "

" 2-4ابلشنينينينينينينينينيعبة يسنينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "" ‘2‘جمموعة التعبئة ويف اجلملة اخلامسنينينينينينينينينية، بعد عبارة "
 ". يف اجلملة األخرية، ب ينطبق.1"/الفئة بعبارة
يف هناية الفقرة، حتذب عبارة  (2-3-3-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-3-3-2
 ".2-4املدرجة يف الشعبة "

يف هننينياينينية الفقرة، تنينيدرج عبنينيارة  (3-3-3-1-3-33سابقاً  ) قرة جديدة، 33-4-3-3-3
 ".1"/الفئة 
 يف النقطة الفرعية )أ( يسنينينيتعاض (4-3-3-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-3-3-4

"نقل" عن كلمة "سنينينينينينينيتنقل" بكلمة "سنينينينينينينيتوضنينينينينينيني ". ويف النقطة الفرعية ) (، يسنينينينينينينيتعاض عن كلمة 
بعد  "2" وتدرج عبارة "/الفئة 2-4 ابلشنينينينينينينينيعبةبكلمة "وضنينينينينينينيني ". يف اجلملة األخرية، حتذب عبارة "

 ".2-4وحتذب عبارة "املدرجة يف الشعبة " ‘3‘جمموعة التعبئة عبارة "
 حتذب الفقرة بكاملها. (5-3-3-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-3-3-3-5
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يسنينينينينينينينيتعاض عن  (1-3-3-1-3-33)انينينينينينينينيكل جديد، سنينينينينينينينيابقاً  1-3-3-4-33الشنينينينينينينينيكل 
 الشكل ابلشكل التايل 

NEW SUBSTANCE

Does 

the substance undergo 

dangerous self-heating when tested 

in a 100 mm sample cube at 

140 °C ?

Does

the substance undergo

dangerous self-heating when tested

in a 100 mm sample cube 

at 120 °C?

Does

the substance undergo

dangerous self-heating when tested

in a 100 mm sample cube 

at 100 °C?

PG III/Cat.2*

Not classified if contained in packages 

of not more than 450 l volume

Not classified if contained in packages 

of not more than 3 m
3
 volume

Not a self-heating substance

PG II/Cat.1*

Does

the substance undergo

dangerous self-heating when tested

in a 25 mm sample cube 

at 140 °C?

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

 
 ".كمواد فاتية التس ني" بعبارة "2-4يف الشعبة يف احلااية، يستعاض عن عبارة "

تعدل هناية اجلملة ليينينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينينيها  (4-4-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-4-4
 ".1الفئة /‘1‘جمموعة التعبئة اباتعال يف  تلقازيةكمادة صلبة وتينف  يلا  " كما
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يف عمود "النتيجة"، يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن  (5-4-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-4-5
" بعبارة "كمادة صنينينينينينينيلبة تلقازية ابانينينينينينينيتعال" 2-4ضنينينينينينينيمن الشنينينينينينينيعبة ‘ 1‘يف جمموعة التعبئة عبارة "

 )ثالث مرات(.
تعدل هناية اجلملة ليينيبي نينيها كما  (4-5-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-5-4

 .".1الفئة /‘1‘يف جمموعة التعبئة  اباتعالكسازل تلقازا وينبغا تينيفه  يلا  "
يف عمود "النتيجة"، يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن  (5-5-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-5-5

كسنينينينينيازل تلقازا ابانينينينينيتعال" )مرون( وعن   تينينينينينيّنف" بعبارة "ب 2-4ب تينينينينينينَّف يف الشنينينينينيعبة عبارة "
 كسازل تلقازا اباتعال" )أرب  مرات(." بعبارة "تيّنف  2-4تينَّف يف الشعبة عبارة "
يف اجلملنينينية العنينينياانينينينينينينينينينينينينينيرة، تنينينيدرج عبنينينيارة  (3-6-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-6-3

ويف النقطتني الفرعيتني )أ( و) ( يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن ". ‘2‘جمموعة التعبئة " بعد عبارة "1"/الفئة 
 كلمة "نقل" بكلمة "وض ".

يف اجلملة األوت، يسنينينينينينينينينينيتعاض  (2-4-6-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-6-4-2
كلمة " بعبارة " كمادة فاتية التسنينينينينينيني ني" ويف ) (، يسنينينينينينينيتعاض عن  2-4يف الشنينينينينينينيعبة عن عبارة "

  "نقل" بكلمة "وض ".
"بعنينيد 1تنينيدرج عبنينيارة "/الفئنينية   (3-4-6-1-3-33، سابقاً جديدة) قرة  33-4-6-4-3

  ".‘2‘عبارة "جمموعة التعبئة 
" بعد 2تدرج عبارة "/الفئة   (4-4-6-1-3-33قاً ) قرة جديدة، ساب 33-4-6-4-4

)أ( و) ( يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن كلمنينية "نقنينيل"  الفرعيتنيويف النقطتني  ".‘3‘عبنينيارة "جمموعنينية التعبئنينية 
 بكلمة "وض ".

يف عمود "النتيجة"، يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن  (5-6-1-3-33) قرة جديدة، سابقاً  33-4-6-5
ف كمادة فاتية التسنينينينينينينيني ني"، وعن عبارة " بعبارة "ب تينينينينينينينينينّ 2-4ب تينينينينينينينينينَّف يف الشنينينينينينينينيعبة عبارة "

فاتية التسنينيني ني يف  كمادة" بعبارة "تينينينيّنف  2-4ضنينينيمن الشنينينيعبة ‘ 2‘جمموعة التعبئة "تينينينيّنف يف 
" 2-4ضنينينيمن الشنينينيعبة ‘ 3‘جمموعة التعبئة " وعن عبارة "تينينينيّنف يف 1الفئة /‘2‘جمموعة التعبئة 

". وتبقى املالحظة املطبقة 2الفئة /‘3‘جمموعة التعبئة بعبارة "تينينينينينيّنف كمادة فاتية التسنينينينيني ني يف 
 " دون تغيري.2الفئة /‘3‘جمموعة التعبئة على "
الفقرة ويعنينياد ترقيم الفقرات الالحقنينية واإلحنينيابت تليهنينيا و قنينياً  حتنينيذب ) قرة حالية( 33-4

 لذلك.
يف اجلملة األوت يسنينينينيتعاض عن عبارة  (1-1-1-4-33) قرة جديدة، سابقاً  33-5-1-1
" وتدرج 3-4املدرجة يف الشنينينينينيعبة "، وحتذب عبارة "تينينينينينينيف" بكلمة "نيفاألمم املتحدة لتينينينينيني"

من النظام املنسنينينينينينينينيق عاملياً". ويف اجلملة  12-2بعد عبارة "الالزحة النموفجية" عبارة "والفينينينينينينينينيل 
من الالزحة  3-4-4-2و 2-4-4-2لقسنينينينينينينينينينينينينينيمني الفرعيني االثانية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "

 راج "." بعبارة "هذه املالتنظيمية النموفجية
 ".لنقلغراض األحتذب كلمة " (3-1-1-4-33جديدة، سابقاً   قرة) 33-5-1-3



ST/SG/AC.10/46/Add.2 

67 GE.19-03661 

تعدل اجلملة األوت ليينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينيها  (1-2-1-4-33) قرة جديدة، سابقاً  33-5-2-1
 2-4-4-2اجلديدة تجراءات التينينينينينينينيف احملددة يف الفقرتني  املوادينبغا أن تطبق على كما يلا  "

من النظام املنسنينينينيق عاملياً". حتذب اجلملة  12-2والفينينينينيل  من الالزحة النموفجية 3-4-4-2و
  الثانية.
يف هناية اجلملة الرابعة، يسنيتعاض عن  (1-3-1-4-33) قرة جديدة، سابقاً  33-5-3-1

" بعبارة "وتينينينينينينينينينينينينينيّنف املادة كمادة تطلق غا ات  وبة 3-4وتينينينينينينينينينينينينينينف املادة يف الشنينينينينينينينينينينينينيعبة عبارة "
ويف اجلملة األخرية، يستعاض عن  م  املاء". ويف اجلملة السادسة حتذب كلمة "هنا". بتالمسها
" بعد عبارة 3أو  2أو  1" بعبارة "من املواد" وتدرج عبارة "/الفئة 3-4من مواد الشنينيعبة عبارة "

 ".‘3‘ أو‘ 2‘ أو‘ 1‘جمموعة التعبئة "
الشنينينينيعبة ن عبارة "يسنينينينيتعاض ع (1-4-4-1-4-33جديدة، سابقاً   قرة) 33-5-4-4-1
 " بعبارة "رتبة اخلطورة هذه".4-3

" بعنينيد 1تنينيدرج عبنينيارة "/الفئنينية  (2-4-4-1-4-33جديدة، سابقاً   قرة) 33-5-4-4-2
 "‘1‘جمموعة التعبئة عبارة "
" بعد 2تدرج عبارة "/الفئة  (3-4-4-1-4-33جديدة، سنينينينينينينيابقاً   قرة) 33-5-4-4-3

 ".‘1‘جمموعة التعبئة " بعد عبارة "1"/الفئة تدرج عبارة و " ‘2‘جمموعة التعبئة عبارة "
" بعنينيد 3تنينيدرج عبنينيارة "/الفئنينية  (4-4-4-1-4-33) قرة جديدة، سابقاً  33-5-4-4-4

 ‘1‘جمموعنينية التعبئنينية " بعنينيد عبنينيارة "2أو  1تنينيدرج عبنينيارة "/الفئنينية و " ‘3‘جمموعنينية التعبئنينية عبنينيارة "
 ".‘2‘ أو
"النتيجة"، يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن  يف عمود (5-4-1-4-33) قرة جديدة، سابقاً  33-5-4-5

 هذه". اخلطورة" بعبارة "ب ييّنف يف رتبة 3-4ب يدرج يف الشعبة عبارة "

  34لقسم ا  
" بعبارة 1-5املدرجة يف الشنينينينينينينينيعبة يسنينينينينينينينيتعاض يف العنوان عن عبارة " العنوان

 "اليلبة والسازلة".
يعرض هذا القسنينينينينينينيم تعدل اجلملة األوت ليينينينينينينينيبي نينينينينينينينيها كما يلا  " 34-1-1
 من الالزحة النموفجية 2-5-2 )انظر القسنينينينيم الينينينينيلبة والسنينينينيازلة ينينينينينيف املواد املؤكسنينينينيدةتنظام 

" ويف اجلملة الثانية، يسنينينيتعاض عن عبارة (.من النظام املنسنينينيق عاملياً  14-2و 13-2والفينينينيلني 
" بعبارة "هذه املراج " من الالزحة التنظيمية النموفجية 3-2-5-2و 2-2-5-2الفقرتني "

 ".وحتذب كلمة "هنا
 املواد تيّنفينبغا أن تعدل اجلملة األوت لييبي نيها كما يلا  " 34-2-1

أمراً غري عملا )بسنينينينينينينينينينينينينينيبب اخلوا  الفيزإزية  ابختباراتيكن تجراء  مل ماو قاً للمعايري  اجلديدة
 ". حتذب اجلملة األخرية.للمنتج، مثاًل(
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وتضنينينينينينينينينياب  "،يف هذا القسنينينينينينينينينيمحتذب عبارة "املبينة  يف اجلملة األوت، 34-3
" ويسنينيتعاض عن عبارة ألغراض النقلعبارة "الينينيلبة والسنينيازلة" بعد كلمة "املواد"، وحتذب عبارة "

 "السلطة امل تية" بعبارة "جهة التينيف".
يف اجلملة األوت، ب ينطبق التعديل على النسنينينينينينينينينينينينينيني ة العربية. حتذب  34-3-1

"، وتدرج عبارة 1-5مدرجة يف الشنينينينينينينينيعبة اجلملة الثانية. يف اجلملة الثالثة )القدمية( حتذب عبارة "
وتوضنينينينينينينينينينينينينيني  نقطة ).( يف " ‘3‘ أو‘ 2‘ أو‘ 1‘جمموعة التعبئة " بعد عبارة "3أو  2أو  1"/الفئة 

". وتبدأ اجلملة اجلديدة ال  أنشنينينينينينيأت كما يلا  "ألغراض نتيجة ابختبار"هناية اجلملة بعد عبارة 
اصية واحدة من خيازص اخلطورة، انظر أيضاً النقل، يف حالة املواد اليلبة ال  متثل أكثر من خ

  .".من الالزحة النموفجية 3-0-2 يف القسم املخابط  خصابلص أسبقيابتت تيب 
األوت، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة "منينيادة سنينينينينينينينينينينينينينينيازلنينية" بكلمنينية  اجلملنينيةيف  34-3-2

"سنينينينينينينينينينينينيازل". يف اجلملة الثانية، ب ينطبق التعديل على النسنينينينينينينينينينينيني ة العربية. يف اجلملة الثالثة، حتذب 
" ‘3‘ أو‘ 2‘ أو‘ 1‘جمموعة التعبئة " ويسنينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "1-5مدرجة يف الشنينينينينينينينينينيعبة عبارة "
" وتوضنينينينينينينينينينينينينيني  نقطة ).( يف هناية 3أو  2أو  1الفئة /‘3‘ أو‘ 2‘ أو‘ 1‘جمموعة التعبئة بعبارة "

 ".نتيجة ابختباراجلملة بعد عبارة "
تعدل اجلملة اجلديدة ال  أنشأت لييبي نيها كما يلا  "ألغراض  

ت تيب النقل، يف حالة السوازل ال  متثل أكثر خاصية واحدة من خيازص اخلطورة، انظر أيضاً 
 .".من الالزحة النموفجية 3-0-2 يف القسم املخابط  خصابلص أسبقيابت

 مة "املؤكسدة".يف العنوان تضاب عبارة "اليلبة والسازلة" بعد كل 34-4
تنينيدرج " ‘2‘أو  ‘1‘جمموعنينية التعبئنينية يف اجلملنينية األخرية بعنينيد عبنينيارة " 34-4-1-1

 ".2أو  1عبارة "/الفئة 
 يعدل نص الفقرة لييبي كما يلا  34-4-1-2-3

يلزم تو ري مينينينينيدر تانينينينيعال يتكون من سنينينينيلك  34-4-1-2-3" 
بديد الطاقة على النحو وقادر على احلفاظ على تمن  لز خامل متينينينينينينينينينيل مبينينينينينينينينينيدر  اقة كهرابزية 

املبني أدنه. وتعتمد املقاومة الكهرابزية على مادة السنينينينينينينينينينيلك. ويوصنينينينينينينينينينيى ابسنينينينينينينينينينيت دام سنينينينينينينينينينيلك من 
  األلومنيوم/الكروم وتكون له املواصفات التاليةالنيكل/الكروم أو 

 سم؛ 1 ± 30الطول =  )أ( 
 ؛مم 1يساوي أو أقل من القطر  ) ( 
 وات. 7 ± 150السلك = دة يف الطاقة الكهرابزية املبدّ  (ج) 

 ".1-1-4-34ل السلك على النحو املبني يف الشكل ويشكَّ 
 ".، بشكلها الذي ستنقةل به،يف اجلملة األوت حتذب عبارة " 34-4-1-2-6
يف اجلملة األوت، حتذب النقطة بعد كلمة "السليلو  ويستعاض عن  34-4-1-3-1

بعبنينينينينيارة "على النحو احملنينينينيدد يف  "(6-2-1-4-34ال  سنينينينينينينينينينينينينينيتنقنينينينينيل بنينينينيه )انظر الفقرة عبنينينينينيارة "
 ".6-2-1-4-34 الفقرة
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يف اجلملة األخرية تدرج عبارة "/الفئة" بعد عبارة "جمموعة التعبئة"،  34-4-1-3-3
 " بعبارة "كمادة صلبة مؤكسدة".1-5يف الشعبة ويستعاض عن عبارة "

  يستعاض 34-4-1-4-2
التعبئنينينينية موعنينينينية بعبنينينينيارة "جم" ‘1‘جمموعنينينينية التعبئنينينينية عبنينينينيارة "عن  •

 "؛1الفئة /‘1‘
موعنينينينية التعبئنينينينية بعبنينينينيارة "جم" ‘2‘جمموعنينينينية التعبئنينينينية وعن عبنينينينيارة " •

 "؛ 2الفئة /‘2‘
موعنينينينية التعبئنينينينية جم" بعبنينينينيارة "‘3‘جمموعنينينينية التعبئنينينينية " وعن عبنينينينيارة •

  "؛3الفئة /‘3‘
جمموع  " بعبنينينيارة "‘‘2‘و‘ 1‘جمموع  التعبئنينينية " وعن عبنينينيارة •

 ؛"2و 1الفئتان /‘2‘و‘ 1‘التعبئة 
 " بعبارة "املواد اليلبة املؤكسدة".1-5"الشعبة وعن عبارة  •
لتعيني أسبقيات وابلنسبة اجلملة األخرية لييبي نيها  " بداية تعدل 

 ...".تكون النقل يف حالة املواد ال  تتسم مبيادر خطورة أخرى، كأن  ألغراضامل ا ر 
 يف عمود "النتيجة" ويف احلوااا )أ( و) ( و)ج(، يستعاض  34-4-1-5

موعنينينينينية التعبئنينينينينية جم"بعبنينينينينيارة " ‘1‘التعبئنينينينينية  جمموعنينينينينيةبنينينينينيارة "عن ع •
 "؛1الفئة /‘1‘

جمموعنينينينية التعبئنينينينية بعبنينينينيارة "" ‘2‘جمموعنينينينية التعبئنينينينية " عبنينينينيارةوعن  •
 "؛2الفئة /‘2‘

جمموعنينينينية التعبئنينينينية بعبنينينينيارة "" ‘3‘جمموعنينينينية التعبئنينينينية عبنينينينيارة "وعن  •
 "؛3الفئة /‘3‘

لي  مادة صنينينينينينينينيلبة " بعبارة "1-5 وعن عبارة "خارج الشنينينينينينينينيعبة •
 ؛مؤكسدة

وعن عبنينينيارة "غري مينينينينينينينينينينينينينينيّنف يف الوقنينيني  احلنينينيايل" بعبنينينيارة "غري  •
 مؤكسدة"؛ ميّنف حالياً كمادة صلبة

"  ذه الفقرة، يف هناية اجلملة األوت تعدل عبارة 2يف احلاانينينينينينينينينينينينينينيية " 34-4-2-1
 "اخلوا  املؤكسدة للمادة" لتيبي "خيازيها املؤكسدة".

  "وينبغا أوًب تجراء تدرج  لة اثنية جديدة يكون نينينينينينينينيها كما يلا 34-4-2-3-1
 اختبار التسّر  على وعاء  ارغ.".

وخيلط تعدل اجلملة الثالثة اجلديدة ليينينينينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينينينينيها كما يلا  " 
غ من السنينينيليلو  اجلاب  0.01 ± 2.50غ من السنينينيازل املطلو  اختباره م   0.01 ± 2.50

خرى )مثاًل أأو أي أداة خلط غري معدنية مناسنينينينينيبة  يف قارورة  جاجية ابسنينينينينيت دام قضنينينينينييب تقليب
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( ملدة دقيقتني على األقل. وتقاس املدة الال مة لل لط بواسنيطة جها  توقي  البورسنيالن، العقيق،
 وينبغا أن تكون متساوية ابلنسبة جلمي  امل اليط.".

تعنينيدل اجلملنينية ال  تبنينيدأ بعبنينيارة "ومن املهم أب" ليينينينينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينينينيهنينيا  
وينبغا أن يكون مغطى  التعبئنينينيةيتغري انينينينينينينينينينينينينينيكنينينيل امللف خالل عملينينينية  ومن املهم أبيلا  " كمنينينيا

 ابلكامل ابمل لوط بعد التعبئة.".
" ليينينينينينينينينينينينينينينيبي وينقنيل الوعاء بعنيد تعبئتنيهتعنيدل اجلملنية ال  تبنيدأ بعبنيارة " 

وينقل الوعاء بعد تعبئته تت حامل اإلانينينينينينيعال، واجتاه قر  التفجري تت أعلى، نينينينينينينيها كما يلا  "
 .".عاليف خزانة تا ويوض  يف خزانة أخبرة مدرعة مناسبة أو

حبيث تكون تعدل هناية الفقرة احلالية ليينينيبي نينينيها كما يلا  "...  
وتضنينينيبط القدرة الكهرابزية قبل تعبئة الوعاء وينبغا أن تبقى اثبتة أمبري.  0.5 ± 10انينينيدة التيار 

أن يكون الوق  الذي ينقضنينينينيا بني بدء  ينبغاو يف كل سنينينينيلسنينينينيلة اختبار أو ح  ينقط  السنينينينيلك. 
أقير ما ميكن وأن يبقى اثبتاً لكل جمموعة مفتاح توصيل التيار الكهرابزا عملية اخللط وتشغيل 

 من جمموعات ابختبارات.".
 يستعاض  34-4-2-4-2

 "؛1الفئة /‘1‘موعة التعبئة بعبارة "جم" ‘1‘جمموعة التعبئة عن عبارة " 
 "؛ 2الفئة /‘2‘موعة التعبئة بعبارة "جم" ‘2‘جمموعة التعبئة " عبارةوعن  
  "؛3الفئة /‘3‘موعة التعبئة جم" بعبارة "‘3‘جمموعة التعبئة " عبارةوعن  
جمموع  التعبئنية " بعبنيارة "‘ ‘2‘و‘ 1‘جمموع  التعبئنية عبنيارة "وعن  

 ؛"2و 1الفئتان /‘2‘و‘ 1‘
 " بعبارة "املواد اليلبة املؤكسدة".1-5"الشعبة  عبارةوعن  

لتعيني أسنينيبقيات امل ا ر ألغراض وابلنسنينيبة "تعدل بداية اجلملة األخرية ليينينيبي نينينيها كما يلا  
 ...".تكون النقل يف حالة املواد ال  تتسم مبيادر خطورة أخرى، كأن 

 يف عمود "النتيجة"، يستعاض  34-4-2-5
 "؛1الفئة /‘1‘موعة التعبئة بعبارة "جم" ‘1‘جمموعة التعبئة عن عبارة " 
 "؛2الفئة /‘2‘التعبئة جمموعة بعبارة "" ‘2‘جمموعة التعبئة وعن عبارة " 
 "؛3الفئة /‘3‘جمموعة التعبئة بعبارة "" ‘3‘جمموعة التعبئة وعن عبارة " 
 ؛لي  مادة صلبة مؤكسدة" بعبارة "1-5وعن عبارة "خارج الشعبة  
 جمموعة" قبل عبارة "ينقل ضنينينينينينينينيمنويف احلاانينينينينينينينيية ) ( تدرج عبارة " 

 من الالزحة النموفجية(". 3-0-2القسم  وتدرج يف هناية املالحظة عبارة ")انظر "‘3‘ التعبئة
" ‘3‘جمموعنينية التعبئنينية عبنينيارة "يف ستلف أجزاء هنينيذا القسنينينينينينينينينينينينينينيم تعنينيدل  34-4-3

 ".‘3‘لتيبي "جمموعة )جمموعات( التعبئة
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، "‘3‘جمموعة التعبئة يف اجلملة األخرية من الفقرة األوت، بعد عبارة " 34-4-3-1
 ".2أو  1تدرج عبارة "/الفئة " ‘3‘ أو ‘2‘التعبئةجمموعة  عبارة"، وبعد 3تدرج عبارة "/الفئة 

%" بعبارة 0.5 ± %75يف اجلملة األوت، يسنينينينينينينيتعاض عن عبارة " 34-4-3-2-1
"75% ± 1.0% ." 

تؤثر على سنينينينينينينينينينينينينيلور احلا  يف اجلملة الثانية يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 
 " بعبارة "تؤثر على سلور احلا  امل اليط املرجعية".الكومات املرجعية

 ± %75البننينينيد األول من القنينينيازمنينينية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينياض عن عبنينينيارة "يف  
 %".1.0 ± %75%" بعبارة "0.5

 يف البند األخري من القازمة، ب ينطبق التعديل على النس ة العربية. 
جمموعنينية  " بعنينيد عبنينيارة "3يف اجلملنينية األخرية، تنينيدرج عبنينيارة "/الفئنينية  34-4-3-2-2

 ".‘3‘التعبئة 
جمموعنينية  " بعنينيد عبنينيارة "3درج عبنينيارة "/الفئنينية يف اجلملنينية األخرية، تنيني 34-4-3-2-3

 ".‘3‘التعبئة 
" بعبنينينينيارة "أقنينينينيل مم 1أقنينينينيل من يف ) (، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينينينياض عن عبنينينينيارة " 34-4-3-3-2
 مم". 1يساوي  أو
، بعبنينيارة "‘1‘موعنينية التعبئنينية يف اجلنينيدول، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة "جمل 34-4-3-4
موعنينينية التعبئنينينية ، بعبنينينيارة "جمل"‘2‘موعنينينية التعبئنينينية "، وعن عبنينينيارة "جمل1الفئنينينية /‘1‘موعنينينية التعبئنينينية "جمل
 "،.3الفئة /‘3‘موعة التعبئة ، بعبارة "جمل"‘3‘موعة التعبئة "، وعن عبارة "جمل2الفئة /‘2‘

تعدل بداية اجلملة الثانية ليينينينينينينينيبي نينينينينينينينيها كما يلا  "وألغراض هذا  34-4-3-5-3
 ..."يعّرب على أنه حاصل ابختبار 

والفقد الكلا كما يلا  "تعدل هناية الفقرة األوت ليينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينيها   
الوق  الذي ، ويعّرب على أنه ابحلا انينينينينينينينينينينينينينيعال وانتهاء قبل اإل للكتلة هو الفر  ابلو ن بني ما

 .".غ ابلدقيقة 1معدل  قد الكتلة يتعدى بعده  ب
يف الفقرة الثنينيانينينية، تنينيدرج اجلملنينية اجلنينيدينينيدة التنينيالينينية يف البنينيداينينية  "وينبغا  

 وط مرجعا وسلوط املادة موض  ابختبار.".تجراء مخسة اختبارات صاحلة لكل سل
" 0.95يف اجلملة الرابعة من الفقرة الثانية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن كلمة " 

  ".0.90بكلمة "
 حتذب اجلملة التالية. 
%" 10يف اجلملة األخرية من الفقرة الثانية، يسنينينينينينينينينينيتعاض عن كلمة " 

 %".20بكلمة "
 يف اجلملة األوت، حتذب كلمة "للنقل". 34-4-3-5-4

 يستعاض  
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  ئات"؛/جمموعات تعبئة" بعبارة "جمموعات تعبئةعن عبارة " 
 "؛1الفئة /‘1‘موعة التعبئة بعبارة "جم" ‘1‘جمموعة التعبئة عن عبارة " 
 "؛2الفئة /‘2‘جمموعة التعبئة بعبارة "" ‘2‘جمموعة التعبئة وعن عبارة " 
 "؛3الفئة /‘3‘ جمموعة التعبئةبعبارة "" ‘3‘جمموعة التعبئة وعن عبارة " 
 ‘1‘جمموع  التعبئة بعبارة "" ‘2‘و‘ 1‘جمموع  التعبئة وعن عبارة " 

 "؛2و 1الفئتان /‘2‘و
 " بعبارة "لي  مادة صلبة مؤكسدة؛1-5وعن عبارة "خارج الشعبة  
تعدل بداية اجلملة األخرية ليينينينينينينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينينينينينينيها كما يلا  "ولتعيني  

واد ال  تتسم مبيادر خطورة أخرى، مثل السمية أو أسبقيات امل ا ر ألغراض النقل يف حالة امل
 .". من الالزحة النموفجية 3-0-2القسم  يطبق التآكل،

النظام املنسنينينينينينينينيق عاملياً احلالية )ويف مينينينينينينينينيطلحات  حيذب ابقا الفقرة 
 تت السليلو ."....  ،لتنسيق املواد الكيميازية وومسها

العمود الثالث ليينينينينينينينينينيبي نينينينينينينينينينيه  "النتيجة". ويف العمود  عنوانيعدل  34-4-3-6
" )ثالث مرات(؛ وتعدل تعدل 1الفئة /‘1‘لتيبي "جمموعة التعبئة " ‘1‘"نفسه، تعدل الكلمة 

" ‘3‘"" )أرب  مرات(؛ وتعنينيدل الكلمنينية 2الفئنينية /‘2‘لتينينينينينينينينينينينينينينيبي "جمموعنينية التعبئنينية " ‘2‘"الكلمنينية 
" لتيبي "لي  1-5خارج الشعبة تعدل عبارة "" )مرون(؛ و 3الفئة /‘3‘لتيبي "جمموعة التعبئة 

 مادة صلبة مؤكسدة" )ثالث مرات(. 

  36لقسم ا  
  يعدل لييبي "حمجو ". 

  37لقسم ا  
" بعبارة "ابملواد األكالة 8 يستعاض يف العنوان عن عبارة "مبواد الرتبة العنوان

 للفلزات".
ظام األمم املتحدة لتينينينينينينينيف نيف اجلملة األوت يسنينينينينينيتعاض عن عبارة " 37-1-1

النية املنيدرجنية يف الرتبنية  " بعبنيارة "نظنيام تينينينينينينينينينينينينينينينيف املواد األكنيالنية للفلزات" وتنيدرج عبنيارة 8املواد األكنيَّ
 من النظام املنسق عاملياً" بعد عبارة "الالزحة النموفجية". 16-2"والفيل 

 م  التعديل التايل  2-1-37حيّول ابقا نص الفقرة تت  قرة جديدة  
" وتدرج عبارة "والفينينينينينينينينيل 404" بعد كلمة "435تدرج عبارة "أو  2-1-37جديدة  قرة 
 من النظام املنسق عاملياً" بعد عبارة "الالزحة النموفجية". 3-2

 تدرج  قرة جديدة يكون نيها كما يلا  37-1-3
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 2-2-8-2و قاً للفقرة ملادة أو سلوط دى تعيني جمموعة التعبئة ل 37-1-3"
، تراعى اخلربة البشنينينينينينينينيرية املسنينينينينينينينيتمدة من حابت تعّرض الالزحة النموفجيةمن  8-2من الفينينينينينينينينيل 

ويف حالة عدم وجود خربة بشرية، يستند التينيف تت البيانت ال  ت احليول . عرضاً  اإلنسان
من املبادي التوجيهينينينينينية بختبارات منظمنينينينينية  435أو املبدأ  404عليها من التجار  و قاً للمبدأ 

وميكن اعتبار املادة ال  مل حتدد على أهنا أكالة . (OECD)ي  امليدان ابقتينيادالتعاون والتنمية يف
من املبادي التوجيهينية  435أو املبدأ  404أو امل لوط الذي مل حيدد على أنه أكال و قاً للمبدأ 

مادة غري أكالة أو سلوط غري أكال  يبختبارات منظمنينينينينينينينينينينينينينينينية التعاون والتنمية يف امليدان ابقتينياد
 .بدون تجراء مزيد من ابختبارات التينيفجلد ألغراض لل

ينبغا أن تطبق على تعدل اجلملة األوت ليينينينينينيبي نينينينينينيها كما يلا  " 37-2-1
من الالزحنينينينية ‘( 2‘)ج()5-2-8-2اجلنينينينيدينينينينيدة تجراءات التينينينينينينينينينينينينينينينيف احملنينينينيددة يف الفقرة  وادامل

ملة الثانية يسنينينينيتعاض عن من النظام املنسنينينينيق عاملياً.". ويف هناية اجل 2-16-2والفقرة  النموفجية
 " بكلمة "ابملقارنة". حتذب اجلملة الثالثة.مبقارنتها م  بنود موجودةعبارة "
 حتذب عبارة "ألغراض النقل" يف هناية الفقرة.  37-3
تعدل هناية اجلملة ليينينينينيبي نينينينينيها كما يلا  "... سنينينينيازلة ومتثل مادة  37-4-1-1

  ."1الفئة /‘3‘، جمموعة التعبئة أكالة للفلزات

  38لقسم ا  
" بعبارة "مبواد وسل  الرتبة 9يف العنوان، يستعاض عن عبارة "ابلرتبة  العنوان

 ألغراض النقل". 9
 ".9يف هناية الفقرة تدرج عبارة "ألغراض النقل" بعد عبارة "الرتبة  38-1

 ". 9تدرج عبارة "ألغراض النقل" بعد عبارة "الرتبة  38-2-1-1
 ".9"ألغراض النقل" بعد عبارة "الرتبة تدرج عبارة  38-2-3-1
 ".9تدرج عبارة "ألغراض النقل" بعد عبارة "الرتبة  38-2-3-2
 .3-3-2-38تيبي  4-3-2-38. الفقرة الفقرةحتذب  38-2-3-3
 لييبي نيها كما يلا  ‘2‘الفرعية  الفقرةتعدل  )و( 38-3-5
 كتلة اخللية أو البطارية؛" ‘2‘"

 لييبي نيها كما يلا  ‘5‘تعدل الفقرة الفرعية  
ل لية أو البطارية أو، كبديل عن فلك، الرقم ل التسنينينينينينينينينينينينينيلسنينينينينينينينينينينينينيلاالرقم  ‘5‘"

  التسلسلا للمنتج تفا ُوض  مل ص ابختبار للمنتج الذي حيتوي على اخللية أو البطارية؛" 

 اجلزء ال ابن  
 ب ينطبق التعديل على النس ة العربية. العنوان
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  41لقسم ا  
" بعبارة تينينينينينينينينينينينينينيميم احلاوإتالفقرة، يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "يف بداية  41-2

 ".حاوإت الغا  املتعددة العناصر"تيميم اليهاريج النقالة أو 
احلاوية يف اجلملة ابسنينيتهاللية ويف )أ( و) (، يسنينيتعاض عن عبارة " 41-3-1

ة "وتثبيته " بعبارة "النموفج األويل" ويسنينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة "وتثبيتها يف مكاهنا" بعبار قيد ابختبار
 يف مكانه".

هرتز"، تضنينينينينينينينينينينينينينياب عبارة  3000يف )أ(، اجلملة األوت، بعد عبارة " 41-3-3-2
 "وب يقل ترددمها الرنيف عن مخسة أضعاب تردد أخذ العينات".

وجيب أن يتضنينينينينينينينينينينينينيّمن نظام يف )ج(، يسنينينينينينينينينينينينينيتعاض عن اجلملة الثانية " 
%، منينيا قنينيد يتطلنينيب 1ات عن ..." ابجلملنينية "وجينينيب أن ب تقنينيل تسنينينينينينينينينينينينينينيوينينية التعرجنينيجتمي  البينينيانت

 تضمني مراي لتسوية التعرجات يف نظام حيا ة البيانت؛".
احلاوية يف اجلملة ابسنينينينيتهاللية ويف الفقرة )أ(، يسنينينينيتعاض عن عبارة " 41-3-4-1

 " بعبارة "النموفج األويل".قيد ابختبار
امل تربة" بعبنينيارة احلنينياوينينية ، يسنينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة "الثنينيانينينية اجلملنينيةيف  41-3-4-2

 "النموفج األويل".
احلاوية قيد يف اجلملة األوت واجلملة الثالثة، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن كلمة " 41-3-4-3

" بعبنينيارة "النموفج األويل". ويف اجلملنينية الثنينيانينينية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن كلمنينية "احلنينياوينينية" بعبنينيارة ابختبنينيار
 ". الغا  املتعددة العناصر ةحاوي"اليهريج النقال أو 

" بعبارة احلاوية قيد ابختباريسنينينينينيتعاض عن كلمة "يف اجلملة األوت،  41-3-4-5
الغا  املتعددة  ةحاوي"النموفج األويل". ويف اجلملة الثانية، تضنينينينينينينينينينياب عبارة "الينينينينينينينينينينيهريج النقال أو 

 " بعد كلمة "يُظهر".العناصر
د" يسنينينينينينينينينينينينينينيتعنينياض عن عبنينيارة ”ωn“يف  ‘1‘) (41-3-5-1 ، بعنينيد عبنينيارة "تردد  بيعا سمنينيّ

 ارة "رادإن/اثنية"."ابلزواإ نيف القطرية" بعب
 20  ولنيه ت نيار فات نقنينيالنية صنينينينينينينينينينينينينينيهنينياريجيف العنوان، حتنيذب عبنينيارة " 41-3-7
 " وتعدل عبارة "صرامة اختبار" لتيبي "صرامة ابختبار".قدماً 
الينينينينينينينينينينينينينينيهريج قيد يف اجلملة ابسنينينينينينينينينينينينينينيتهاللية، يسنينينينينينينينينينينينينينيتعاض عن عبارة " 41-3-7-1

حاوإت بارة "الينينينينينينينينينينينيهاريج النقالة أو " بعبارة "النموفج األويل" وعن كلمة "احلاوإت" بعابختبار
 ".الغا  املتعددة العناصر

ب ينطبق التعديل األول على النسنينينينينينينينينينينينينيني ة العربية. يف اجلملة الثالثة،  41-3-7-2
 " بعبارة "تياميم لنمافج أولية".صهاريجيستعاض عن كلمة "

 يستعاض عن كلمة "احلاوية" بكلمة "النموفج األويل". ) (41-3-8
 يستعاض عن كلمة "للحاوية" بكلمة "للنموفج األويل". )ج(41-3-8
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  يستعاض عن كلمة "ابحلاوية" بكلمة "ابلنموفج األويل". )و(41-3-8

  51لقسم ا  
 يستعاض عن الفقرة احلالية والفقرات الفرعية )أ( تت )ج( مبا يلا  51-4-5-1
جتمي  نتنينيازج ابختبنينيارات وبينينيانت التينينينينينينينينينينينينينينينيف  11يرد يف التنينيذيينينيل  51-4-5-1"

 منتج من منتجات النلوسليلو  اليناعا.".  200ألكثر من 

 التذييالت  
 يضاب البندان اجلديدان التاليان  حمتوإت التذييالت

 اختبارات الثبات على ساليط النلوسليلو " 10"التذييل 
لنلوسنينينينينينينينينينينينينيليلو  الينينينينينينينينينينينينينيناعا ألغراض التوريد جتمي  نتازج تينينينينينينينينينينينينينينيف ا 11"التذييل 

من النظام املنسنينينينيق عاملياً، بسنينينينيت دامه يف تينينينينينيف منتجات  17-2وابسنينينينيتعمال و قاً للفينينينينيل 
 النلوسليلو  اليناعا"

 10التذييل اجلديد   
 يكون نيه كما يلا  10يدرج تذييل جديد 

 10"التذييل 
 اختبابرات الثبابت على خمابليط النرت سليلوز

 مقدمة -1  

جانك واختبار ور  بنفسنينينينينينينينيجية امليثيل  - ُيسنينينينينينينينيت دم اختبار برغمان 1-1
 لتحديد ما تفا كان  ساليط النلوسليلو  اثبتة ألغراض النقل.

اختبار ور  بنفسنينينينينينينينينينينينينينيجية امليثيل هو اختبار نوعا حيدد ثبات سلوط  1-2
 النلوسليلو  عن  ريق  حص تغري لون كااف ورقا خالل  لة  منية معينة.

جانك  هو اختبار كما للثبات يطبق على  ي   - أما اختبار برغمان 1-3
أنوال ساليط النلوسنينينينينيليلو . يقي  ابختبار كمية غا  أكسنينينينينييد النلوجني ال  تنجم عن تسنينينينيني ني غرام 

قلوية. وال  حتددها عملية املعايرة مبادة  س°132واحد من النلوسنينينينينينينينيليلو  ملدة سنينينينينينينينياعتني على درجة 
أكسنينينييد النلوجني"  ي  أنوال غا ات أكسنينينييد النلوجني ال  تتشنينينيكل خالل  وتشنينينيمل عبارة "غا 

جانك ءجراء  - . وتسنينينينينيمي  ريقة اختبار برغمانس°132التسنينينينيني ني ملدة سنينينينينياعتني على درجة 
 هذا ابختبار الطريقة املفضلة. عتربيتقييم كما موثو  للثبات الكيميازا. ولذلك 
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 جابنك - اختبابر ب غماب  -2  

 مقدمة 2-1  
جانك هو اختبار كما للثبات يطبق على  ي   - اختبار برغمان 

غ 2أو  1أنوال النلوسنينينينينيليلو . يقي  ابختبار كمية غا  أكسنينينينينييد النلوجني النا ة عن تسنينينينيني ني 
 3)للنلوسنينينيليلو  امللّدن  يسنينيني ن  س 1° س°132من النلوسنينينيليلو  ملدة سنينينياعتني على درجة 

 النحو الذي حتدده املعايرة مبادة قلوية. على )ثالثة( غرامات ملدة ساعة واحدة(

 اجلهابز  املواد 2-2  
 مغ أو أكثر. 10ميزان دقيق للتحاليل، بدقة  2-2-1
جانك مينينينينينينينينينينينينينينينول من الزجاج الشنينينينينينينينينينينينينينيفاب، قطره  - أنبو  برغمان 2-2-2

مم، جمهز حبجرة تكثيف. وتتو ر  270مم، و وله  19.5مم، وقطره اخلارجا  17.5الداخلا 
أنوال ستلفة من حجرات التكثيف املناسنينينينينينينينينينينينينينيبة. )لال الل على األمثلة، انظر  يف األسنينينينينينينينينينينينينينيوا  عدة

  (.2-10ووء  1-10الشكلني وء 
محّام الثبات  وهو محّام من الزي  أو من سنينينينينينيازل مناسنينينينينينيب، أو كتلة  2-2-3

 س 1° س°132معنينينينيدنينينينينية قنينينينيادرة على احلفنينينينياظ على درجنينينينية احلرارة يف أنبينينينينيب الثبنينينينيات عننينينينيد 
س درجة حرارة احلمام بواسنينينينينينينينينينينينينينيطة مقياس معاير لدرجة احلرارة أو مزدوجة أ ضنينينينينينينينينينينينينينيل. وينبغا قيا أو

 ( توض  يف أحد أجربة ابختبار.س°0.1حرارية )بدقة 
 حيتاج ابختبار تت األجهزة التالية  2-2-4

ة مدّرجة انينينينينينينينينيبه أوتوماتية يبلغ حجمها  - أو  3سنينينينينينينينينيم 10ماصنينينينينينينينينيّ
 يعاد ا. ما

 اس .و ا عنق و  3سم 250قارورة سرو ية حجمها  -

 .3سم 50أنبوبة اختبار حبجم  -

مل؛  25مل و 10سنينينينينينينينينينينينينينيّحاحة للمعايرة يلاوح حجمها بني  -
جها  للمعايرة األوتوماتية مبقياس جهد مزود بقطب لسس  أو

 وسّحاحة معايرة من الفئة ألف. (pH)ا يدروجيف 

مول/لل،  0.01بنسنينينينينينينينيبة  (NaOH)حملول هيدروكسنينينينينينينينييد الينينينينينينينينيوديوم  2-2-5
ليدوية بواسطة سحاحة مول/لل للمعايرة ا 0.01002و 0.009998ومبواصفات تلاوح بني 

 (pH)مول/لل للمعايرة األوتوماتية مبقياس جهد مزود بقطب لسس ا يدروجيف  0.1 معيارية، أو
جم اجلزيئا( وسنينينينينينينينينينيّحاحة معايرة من الفئة ألف، م  عامل حتدد قيمته للحينينينينينينينينينينيول على املولية )احل

 الدقيقة حمللول هيدروكسيد اليوديوم.
مبنّي كاانينينينينينينينينينينينينينيف مناسنينينينينينينينينينينينينينيب لسس ا يدروجيف مثل برتقايل امليثيل،  2-2-6
. وهو R8 B3 (Tacchiro)أمحر امليثيل، أو أمحر امليثيل/أ ر  امليثيل، أو سنينينينينينينيازل كاانينينينينينينيف ملّون  أو

غ من  3مليثينينيل وغ من أمحر ا 8% سلوط م  1عبنينيارة عن حملول مكون من كحول بنسنينينينينينينينينينينينينينيبنينية 
 امليثيل األرجواين )يف حال استعمال املعايرة اليدوية(.
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 ميكروسيمنز/سنتيمل. 1 ˃ماء مزال التأين أو مقطّر توصيليته  2-2-7

 إج اء االختبابر  2-3  
غ.  0.01غرام من النلوسنينينينينينينينينينينينينيليلو  اجلاب بدقة تبلغ  2أو  1 يو ن 2-3-1
تكون نسنينينينينينينينينينينيبة الر وبة يف جيب أن  غ(. 0.01بدقة تبلغ غ من النلوسنينينينينينينينينينينيليلو  امللّدن  3يو ن  )أو

بعنينينيد عملينينينية التجفيف وحلظنينينية تدخنينينيا نينينيا يف األنبوبنينينية. )جينينينيب اختينينينيار ظروب  %1العيننينينية أقنينينيل من 
يف  رن مفرّغ من  س°50ة التجفيف حبينينيث يتم تفنينيادي حتلنينيل النلوسنينينينينينينينينينينينينينيليلو ، مثاًل عننينيد النينيدرجنيني

جيب أن يبقى جا اً ونظيفاً. وميسي اجلزء ا واء( ويست دم قم  إلدخال العينة يف األنبو  الذي 
السنينينينينينينينينينينينينينيفلا بكامله وتضنينينينينينينينينينينينينينيبط حجرة التكثيف للتأكد من أن اجلزء العلوي مزّلق جيداً بشنينينينينينينينينينينينينينيحم 

 السليكون؛ كما ميكن أيضاً عدم تزليقه.
منينيل  50منينيل و 15تقنينياس كمينينية من املنينياء املقطّر يلاوح حجمهنينيا بني  2-3-2

ر وُتينينيّب يف بينينييالت املكّثف. جيب احلر  على عدم تبعاً لنول املكّثف، وتوضنيني  يف أنبوبة اختبا
 دخول املاء يف أنبو  الثبات.

 س 1° س°132بعد التأكد من أن درجة احلرارة يف محام الثبات بلغ   2-3-3
تنينيُدخنينيل كنينيل أنبوبنينية يف تحنينيدى  تحنينيات محنينيّام الثبنينيات. يتفنينياوت عمق غمر األنبوبنينية تبعنينيًا لنول محنينيام 

 مم. ُيسّجل وق  بدء التجربة. 220مم و 110الثبات املست دم ولكن جيب أن يبقى بني 
 س 1° س°132جيب احلفاظ على درجة احلرارة يف األنبوابت عند  2-3-4

واضي لسخبرة. ويف هذه احلالة، جيب أن يتوقف ابختبار على تياعد  ملدة ساعتني تب تفا لوحظ
 الفور وأن تسجل  لة التس ني.

)يلزم  س°132بعد سنينينينينينينينينينينينينينياعتني من احلفاظ على درجة احلرارة عند  2-3-5
يتم تخراج األنبوبة من احلمام وتوض  على حاملها وتلر لكا  ساعة واحدة للنلوسليلو  امللّدن(

خالل هذا الوق  ميكن أن يدخل بعق املاء يف أسنينيفل األنبوبة. وبعد  تربد خلف سنينيتارة األمان.
دقيقة على عملية التربيد تنقل حمتوإت حجرة التكثيف تت أسنينينينينينينيفل األنبوبة وتشنينينينينينينيطف  30مرور 

 حجرة التكثيف ابملاء املقطّر.
حمتوإت أسنينينينيفل األنبوبة تت القارورة امل رو ية وتشنينينينيطف ابملاء  تنقل 2-3-6

 مل. 175املقطّر. ينبغا أن ب تتجاو  الكمية اإل الية للسازل 
السنينينينينينينينيازل ابملقارنة م  حملول هيدروكسنينينينينينينينييد الينينينينينينينينيوديوم الذي يبلغ  يعاير 2-3-7

 مول/لل ح  يتغري لون الكااف. 0.01تركيزه 
 احلساابت 2-3-8

2 NaOH + 2 NO + ½ O2 → 2 NaNO2 + H20 

VNO =
cNaOH × CNaOH × VNO,m 

mNC

=  
CNaOH × 0.224

mNC

= CNaOH × 0.224 

 حيث 
NOV من النلوسليلو  3= حجم أكسيد النلوجني الناتج من غ/سم 

NaOHc  = مول/لل 0.01= تركيز حملول هيدروكسيد اليوديوم 
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NaOHC استهالر حملول هيدروكسيد اليوديوم بوحدات مل = 
NO,mV  = ل/مول 22.4= احلجم اجلزيئا )املويل( لغا  أكسيد النلوجني 

NCm كتلة النلوسليليو  بوحدات غ = 
 مول/لل، تيبي املعادلة  NaOHc  =0.01وتفا كان تركيز حملول هيدروكسيد اليوديوم املست دم 

VNO = CNaOH × 2.24 

الناتج هو غا  مثايل؛ وحبسنينيب قانون تسنينيتند هذه املعادلة تت ا لاض مفاده أن اكسنينييد النلوجني 
 ل. 22.4مول من الغا  يشغل حجماً مقدارة  1الغا ات املثالية،  إن 

يتم التحقق من ابنعدام الكلا للحموضة يف املاء بواسطة اختبار تشبيها؛ وما عدا فلك، تطرح 
 القيمة ال  حيددها ابختبار التشبيها.
قسنينيمة من املاء ال  حتتوي على أكسنينييد النلوجني، ما ينتج ميكن أيضنينياً اسنينيتعمال األجزاء التامة ال

 عنه عوامل ستلفة يف املعادلة.

 معابيري االختبابر  ط يقة تقييم النتابلج 2-4  
تعترب نتيجة ابختبار موجبة "+" وتينينينينينينينينينينينف املادة أبهنا غري اثبتة تفا  2-4-1

رام من النلوسنينينينينينيليلو . وتفا مل لكل غ 2.5املنبعثة أكثر من  النلوجنيكان  كمية غا  أكسنينينينينينييد 
مل لكل غرام من النلوسنينيليلو ،  2.5كان  كمية غا  أكسنينييد النلوجني املنبعثة أقل أو تسنينياوي 

 " وتينف املادة أبهنا اثبتة.-تكون النتيجة سالبة "

 أمثلة للنتابلج 2-5  
 النتيجة غ من االنلوسليلو ني/كمية غا  أكسيد النلوج
 + مل 2.6
 –  مل 2.5
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 جابنك -الختبابر ب غماب   1 ج   التكثيف يف املثابل  :1-10الشكل اتء 
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 جاااااابناااااك -الختباااااابر ب غمااااااب   2 ج   التكثيف يف املثاااااابل  :2-10الشكل اتء 
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 (س°134.5 اختبابر  ر  بنفسجية امليثيل )اختبابر احل ار  على الدرجة -3  

 مقدمة 3-1  
لون كاانينينينينينيف ورقا خُيترب ثبات النلوسنينينينينينيليلو  عن  ريق تفحص تغري  

 خالل  لة  منية معينة.

 اجلهابز  املواد  3-2  
 اجلها  3-2-1

تسنينينينينينينينينينينينينينيت نينيدم املعنينيدات التنينيالينينية يف جهنينيا  اختبنينيار احلرارة على النينيدرجنينية  
 )اختبار ور  بنفسجية امليثيل(  س34.51°

 غ أو أكثر. 0.01ميزان دقيق للتحاليل، بدقة  أ()

محنينينيام الثبنينينيات  وهو محنينينيام من املنينينياء وغليكون اإلثيلني أو محنينينيام من   ()
الزينينيني ، أو  رن فو قنينينيالنينينيب معنينينيدين قنينينيادر على احملنينينيا ظنينينية على درجنينينية 

. وينبغا س°0.5 ±س °134.5احلرارة يف أنبينينينيب الثبنينينيات عننينينيد 
قياس درجة حرارة احلمام بواسنينيطة مقياس معاير لدرجة احلرارة أو مزدوجة 

مبادة خاملة    يف أنبو  ابختبار اململوء( توضنينينينينينينينينينيس°0.1حرارية )بدقة 
احلرارية. ويبلغ  )مثل الرمل(؛ وتوضنينينينينينينينينينينيني  أنبوبة ابختبار يف أحد األجربة

ويكون  مم. 0.5 ± 19القطر الداخلا لكل جرا  حراري يف اجلها  
عمق غمر أنبوابت اختبنينيار الثبنينيات حبينينيث ب يرب   و  احلمنينيام أكثر 

 مم من األنبوابت. 7تت  6من 

أنبيب بختبار الثبات مينينينينينينينينينينينينينوعة من الزجاج الشنينينينينينينينينينينينيفاب، يبلغ القطر  ج()
 290مم والطول  18مم والقطر اخلنينينيارجا  15النينينيداخلا لكنينينيل منهنينينيا 

 مم.

قم  املسنينينينينينينيحو   وهو قم  مينينينينينينينينول من املعدن أو من البالسنينينينينينينيتيك  د()
 املوصل فو أنبو   ويل )ملن  الشحن اإللكلوستاب(.

مم  4منها  تحة تنفي  قطرها  سنينينينينينينينينينينينيدادات من الفلني يوجد يف كل ه()
 )أو حّز فو مساحة مكا ئة(.

 املواد 3-2-2
جيب أن غ.  0.01 ± 2.50عينة من النلوسنينينينينينينينيليلو  اجلاب و هنا  3-2-2-1

% بعد عملية التجفيف وحلظة تدخا ا يف األنبو . 1تكون نسنينينينينينينينينينينينينينيبة الر وبة يف العينة أقل من 
يف  س°50ويتم اختيار ظروب التجفيف حبيث يتم تفادي حتلل النلوسنينينينيليلو ، مثاًل عند الدرجة 

   رن مفرّغ من ا واء.
ور  كنينينياانينينينينينينينينينينينينينيف معينينينياري بختبنينينيار بنفسنينينينينينينينينينينينينينيحينينينية امليتينينينيل  ول الورقنينينية  3-2-2-2

( أو ور  بختبار 16-6مم )انظر القسنينينينينينينينينينينينينيم  0.6 ± 20مم وعرضنينينينينينينينينينينينينيها  1.0 ± 70 الواحدة
 بنفسجية امليثيل يتم حتضريه واختباره ابتبال الطريقة التالية 
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 الكااف احمللولحتضري  3-2-2-2-1
تفا تطلب مل من احمللول الكاانينينينينينينينينينينيف )مالحظة   100 لتحضنينينينينينينينينينينيري 

 0.250 حلفاظ على النسب التالية(  يو نابختبار كمية ستلفة من احمللول، ميكن حتضريها م  ا
يف سنينينينينينينينينينينينينيجل دازرة املسنينينينينينينينينينينينينيت لينينينينينينينينينينينينينيات  632-99-5غ من مادة الرو انيلني القاعدي )مكا ئ للرقم 

 مل من محق األسنينينينيتيك 10الكيميازية( وتوضنينينيني  يف  بق من البورسنينينينيالن، ويضنينينينياب تليها حوايل 
كلنينينيه.   الكنينينياانينينينينينينينينينينينينينيف عنينينيايل اجلودة. يسنينينينينينينينينينينينينينيّ ن الطبق  و  محنينينيام منينينيازا ح  يزال  نينينيازق احلمق

يف سنينينينينينينينيجل دازرة  548-62-9)مكا ئ للرقم غ من الينينينينينينينينيباغ البنفسنينينينينينينينيجا املتبّلر  0.168 ويذّو 
مل( من الغليسنينينينينينيرين  4غ ) 5.0مل من املاء النقا للغاية و 30 يفاملسنينينينينينيت لينينينينينينيات الكيميازية( 
. مث يضنينينينينينينينينينينينياب حمتوى  بق مل 100أسنينينينينينينينينينينينيطوانة مدّرجة حجمها  داخلالكاانينينينينينينينينينينينيف عايل اجلودة 
مل  100% حجم/حجم( ويعدل إلنتاج 95انة ابسنينينينينيت دام اإليتانول )البورسنينينينينيالن تت األسنينينينينيطو 

 من احمللول. بعد فلك خيلط احمللول متاماً.
 حتضري ور  بنفسجا امليثيل 3-2-2-2-2

، 597األورا  بقص ور  ترانينينينينينينينينينينينينينييي )مكا ئ لور  وامتان  حتضنينينينينينينينينينينينينينير 
تقريباً( تت أجزاء مربعة يتناسنينينينينينينينيب مقاسنينينينينينينينيها م   3مغ/سنينينينينينينينيم 8.5مم و X 580مم  580أببعاد 

مقاس  بق في حواب قليلة ابرتفال وكبري حبيث يتسنيني  لقينينياصنينيات الور  )ال  تقط  عادة تت 
مم تقريباً(. يينينينينينينيّب حملول بنفسنينينينينينيجا امليثيل يف الطبق  X 290م  290انينينينينينيرازي مربعة أببعاد  4

اثنية تقريباً. مث  30لول ملدة حت  غطاء لسنينينينينينينينينينيفط األخبرة. وتغم  كل انينينينينينينينينينيرحية على حدة يف احمل
تسنينينينيحب من احمللول وتدار بشنينينينيكل رأسنينينينيا ح  يتوقف احمللول عن التقطّر )يتب ر الكحول الزازد 

دقيقة واحدة تقريباً(. بعد فلك تعّلق الشنينينيرحية  وال الليل يف غر ة خالية من األخبرة الضنينينيارّة ح  خالل 
 0.6 ± 20مم وعرضنينينينينيه  1.0 ± 70كل منها جتّف. وحني جتّف الشنينينينينيرازي، تقطّ  تت أانينينينينير ة  ول  

وبعنينينيد اعتمنينينياد األانينينينينينينينينينينينينينير نينينية، حتفظ يف قوارير حمكمنينينية اإلغال  من الزجنينينياج الكهرمنينينياين أو من  مم.
انينينينيريط كحد أقينينينينيى. وجيب أن تبقى  200البالسنينينينيتيك غري الشنينينينيفاب ال  تتسنينينيني  كل منها على 

ما عدا باانينير  وال الوق ، القوارير مغلقة وحمفوظة على درجة احلرارة احمليطة وحممية من الضنينيوء امل
 األوقات الوجيزة ال  يتم خال ا سحب أار ة الور  الكااف.

 ور  بنفسجية امليثيل اعتماد 3-2-2-2-3
خُيترب انينينينينينينينينينينينينينيريط ورقا واحنينيد على األقنينيل من كنينيل قنينيارورة حتتوي ابحلنينيد  3-2-2-2-3-1

بني  يلاوحأن  بواسطة  رن جتفيف حمتواه من املاء الذي جيب وحُيدداريط،  200األقيى على 
%. وتفا لزم األمر، ميكن تعادة متيؤ الور  بوضنينينينينيعه يف حجرة تلاوح ر وبتها النسنينينينينيبية 15و 7.5
 % ح  يتم احليول على احملتوى اليحيي من املاء.80و 60بني 
على أن تفاعلية ور  بنفسجا امليثيل مقبولة، خيترب اريط  وللتأكيد 3-2-2-2-3-2

انينينينينينينيريط ابسنينينينينينينيت دام غا  اثين  200واحد على األقل من كل قارورة حتتوي ابحلد األقينينينينينينينيى على 
جزء ابملليون  2500و 1500أكسنينينينينينينينينينينينينينيينينينينينيد النلوجني في اللكيز املعروب النينينينينيذي يلاوح بني 

 ابلفعنينيل ومعتمنينيدًا أو عن  ريق الت فيف )حجم/حجم( يف ا واء. وميكن احلينينينينينينينينينينينينيول على الغنينيا  سففنينياً 
  .%2.5 ±بواسطة اثين أكسيد النلوجني النقا. وجيب أن يكون تركيز الغا  معرو اً بدقة تساوي 
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واستناداً تت تركيز غا  اثين أكسيد النلوجني، حيسب معدل الد ق  3-2-2-2-3-3
 ادلة التالية دقيقة ابملع 55عن  تقلأو  علىاملطلو  عند نقطة هنازية تزيد 
تركيز غنينينيا  اثين أكسنينينينينينينينينينينينينينيينينينيد النلوجني ابألجزاء ابملليون /83636معنينينيدل النينينيد ق )منينينيل/دقيقنينينية( = 

 )حجم/حجم(.
من  مل/دقيقة 1.5 ±جيب أن يبقى معدل الد ق ضنينينينينينينينينينينينينينيمن حدود  3-2-2-2-3-4

غا  معياري وخلية فات  ابسنينينينينينينينينينينيت دامالقيمة احملسنينينينينينينينينينينيوبة خالل عملية اعتماد الور . وخيترب الور  
حتتوي على انينينينينينينينينينينينينيريط ورقا واحد )يعادل قطر خلية التد ق  تقريباً مل  30سنينينينينينينينينينينينينيعتها  وراينتد ق د

عرض انينينينيريط ور  بنفسنينينينيجا امليثيل(. ويتم احلينينينينيول على النقطة النهازية حني يينينينينيبي لون الور  
 دقيقة. 7 ± 55 هرإً بعد 

ب تعتمد من ور  بنفسنينينينينينينينينينينينينينيجية امليثيل تب الد عات ال  حتقق هذين  3-2-2-2-3-5
(. حيفظ الور  على درجنينية احلرارة احمليطنينينية ومبعزل عن التفنينينياعنينيلاملعينينينيارين )احملتوى من املنينياء ومنينيدة 

سنينينينينينوات. ومبجرد  تي القارورة  5الضنينينينينيوء. وتبلغ مدة حفظه القينينينينينيوى يف قارورة حمكمة اإلغال  
 سنة واحدة. وبعد سنة، جيب التحقق من حمتوى الور  من املاء تن فق مدة حفظ حمتوإهتا تت

القارورة ال  حتتوي على الور  الكاانينينينيف الذي ت التحقق  جيب تعطاءوتعديله عند ابقتضنينينينياء. و 
منه سنينينينة أخرى للحفظ. وجيب أبي حال من األحوال أن ب تتعدى مدة حفظ الور  الكاانينينيف 

 سنوات بعد تينيعه. 5

 تبابرإج اء االخ 3-3  
جينينيب عنينيدم مل  العيننينية وأنبينينيب ابختبنينيار أبينينيد عنينيارينينية. وينبغا تجراء  33-3-1

 دقازق. 5نتيج  القياس املزدوج أكثر من  بنيابختبار مرتني وتكراره تفا كان التفاوت 
 0.01 ± 2.5يوضنينيني  جزءان من عينة النلوسنينينيليلو  اجلاب و ن كل منهما  3-3-2
اسنينينينينيتعمال قم  البارود. ويطر  بر ق على كل أنبو  لكا يف أنبيب اختبار الثبات، ويفضنينينينينيل  غ

تلسنينيب املادة  يه ويزال ابلفرانينياة كل أثر للمادة امللتينينيقة على جدران األنبيب. وتفا كان الطول 
سنينينيم، جيب كبسنينينيه بواسنينينيطة قضنينينييب صنينينيغري مسنينينيطي الرأس  5الذي يشنينينيغله النلوسنينينيليلو  أكرب من 

انينينينينينيريط من ور  ابختبار الكاانينينينينينيف بشنينينينينينيكل  إلعادته تت فلك الطول. مث يوضنينينينينيني  يف كل أنبو 
مم. بعد فلك توض  سدادة  لينية  25عمودي حبيث يكون  ر ه السفلا أعلى من العينة مبسا ة 

 .س°0.5 ± 34.51يف كل أنبو . وتغّط  األنبيب يف احلمام وتضبط درجة احلرارة على 

 معابيري االختبابر  ط يقة تقييم النتابلج 3-4  
 20ابختبار، يفحص ور  ابختبار بعد مضنينينينينينينيا أول  مدةلتحديد  3-4-1

دقازق. وخالل كل  حص لور  ابختبار تر    5دقيقة على تغطيسنينينيه يف احلمام، وبعد فلك كل 
ام مبا يعادل نينينيف  و ا املغّط  ملراقبة تغري لون الور  الكاانينيف، مث تعاد تت من احلماألنبيب 

  مكاهنا بسرعة.
يعترب ابختبنينينيار منتهينينينيًا تفا حتّول لون ور  ابختبنينينيار متنينينيامنينينيًا تت اللون  3-4-2

 األنبيب.الزهري يف أي أنبو  من 
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تسنينيّجل بعد فلك مدة ابختبار )على سنينيبيل املثال، تفا مل يتغري لون  3-4-3
دقيقة، تسنينينينينينينيّجل مدة ابختبار  30دقيقة، ولكنه تغري خالل  25الور  البنفسنينينينينينينيجا متاماً خالل 

النهازية تت اللون الزهري يف أي  التحولدقيقة(. ويتوقف ابختبار عند بلوغ نقطة  30ا على أهن
 من هذه األورا .

تعترب نتيجة ابختبار موجبة "+" وتينينينينينينينينينينيّنف املادة أبهنا غري اثبتة تفا  3-4-4
ن بعد " تفا تغري اللو -. وتعترب النتيجة سنينينينينينينينينينينينينيالبة "دقيقة 30ور  ابختبار متاماً يف أقل من تغري لون 
 دقيقة وتيّنف املادة أبهنا اثبتة. 30أكثر من 

 أمثلة للنتابلج 3-5  
 النتيجة املد 
دقيقة 25  + 
دقيقة 35  - 

" 

 11التذييل اجلديد   
  11يدرج التذييل التايل اجلديد 

 11"التذييل 
جتمين نتابلج التصنيف املتصلة  لنرت سليلوز الصنابعي ألغ اض التوريد  االستعمابل 

من الن اب  املنسق عابمليابً  الستخدامه يف تصنيف منتجابت  17-2للفصل  فقابً 
 النرت سليلوز الصنابعي

  مت لبابت استخدا  نتابلج االختبابرات لتصنيف منتجابت النرت سليلوز الصنابعي 
ب ميكن اسنينينينينينينينينينينينينينيت نينيدام نتنينيازج ابختبنينيار الواردة يف هنينيذا التنينيذيينينيل تب لتينينينينينينينينينينينينينينينيف منتجنينيات  -1

أو يف أسنينينينيطوانت  (4G)ة يف صنينينينيناديق مينينينينينوعة من الكرتون الليفا النلوسنينينينيليلو  الينينينينيناعا املعبأ
. وب ميكن اسنينينينيت دامها ملنتجات النلوسنينينينيليلو  املوضنينينينيوعة يف P406و قاً لتوجيه التعبئة  (1G)ليفية 

 عبوات مقاومة للضغط كاألسطوانت الفوبفية.

نتجات النلوسنينينيليلو  كما ب ميكن اسنينينيت دام نتازج ابختبار الواردة يف هذا التذييل تب مل -2
جانك للثبات احلراري الذي يتجلى يف أن أخبرة  - الينينينيناعا ال  تسنينينيتويف انينينيروط اختبار برغمان

. ويرد س°132مل/غ من أكسنينينينييد النلوجني أثناء ابختبار عند  2.5النلو  املنبعثة ب تتجاو  
 .10جانك يف التذييل  - اختبار برغمان

 نتابلج االختبابر  
ميكن جعل  ي  منتجات النلوسنينينينينينينينينينينينينينيليلو  الينينينينينينينينينينينينينينيناعا يف العامل قابلة للمقارنة بناء على  -3

(. وقنينيد اسنينينينينينينينينينينينينينيت نينيدمنيني  هنينيذه ISO 14446حمتواهنينيا من النلوجني ولزوجتهنينيا املعينينيارينينية )و قنينيًا للمعينينيار 
الطريقة يف عرض نتازج ابختبارات يف اجلداول التالية. وجتدر املالحظة أن اللزوجة املعيارية قد 
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  أيضنينينينينينينياً كما تبينه املنشنينينينينينينيورات املتعلقة بتينينينينينينينينيفات جمموعات الت زين، حيث تشنينينينينينينيري اسنينينينينينينيت دم
 جمموعة الت زين تت ختزين النلوسليلو  اليناعا يف امل ا ن.

 حملتواها من النلوجني، ت تعريف ثالثة أنوال من منتجات النلوسليلو  اليناعا  وو قاً  -4
للذوابن يف اإلسنينينينينينينينينيل ويلاوح حمتواها من منتجات الدرجة هاء مثل تلك القابلة  أ() 

 %.12.3و 11.8النلوجني بني 
منتجات الدرجة ميم مثل تلك القابلة للذوابن يف الوسنينينينينينينينينيط ويلاوح حمتواها من   () 

 %.11.8و 11.3النلوجني بني 
منتجنينيات النينيدرجنينية ألف مثنينيل تلنينيك القنينيابلنينية للنينيذوابن يف الكحول ويلاوح حمتواهنيا  ج() 

 %.11.3و 10.7بني من النلوجني 
  (.3-11تت وء  1-11جداول مستقلة )وء  3وقد  ع  نتازج ابختبارات و قاً لذلك يف  

األول من اجلداول أنوال النلوسنينينينينينينينيليلو  الينينينينينينينينيناعا ال  حتدد و قاً للمعيار  العموديعرض  -5
ISO 14446  عن  ريق اجلم  بني عنيرين 
عدد من رقم أو رقمني يدل على تركيز حملول النلوسنينينينينينينينينينينينينينيليلو  املطلو  لتحقيق  ()أ

 اثنية؛ مليباسكال. 25 ± 400لزوجة قدرها 
 قاباًل للذوابن  يه الذي يكون منتج النلوسليلو   وحرب يدل على املذيب () 

'1' E   وترمز تت املنتج القابل للذوابن يف اإلسل؛ 
'2' M وترمز تت املنتج القابل للذوابن يف الوسط؛ 
'3' A .وترمز تت املنتج القابل للذوابن يف الكحول 
الوارد يف اجلدول األول، ويبلغ  4Eوعلى سنينينينينيبيل املثال، ابلنسنينينينينيبة للنلوسنينينينينيليلو  من النول  
 اثنية. مليباسكال. 25 ± 400%، تكون اللزوجة 4تركيزه 

يف سلوط من املنينيذيبنينيات مكون من "هوبلر" بواسنينينينينينينينينينينينينينيطنينية مقينينياس اللزوجنينية تقنينياس اللزوجنينية  
% ماء. ومن الناحية التارخيية، وضنينيع  أنوال النلوسنينيليلو  الينينيناعا من أجل 5و % أسنينيتون95

عنينيدد حمنينيدد من قيم اللزوجنينية املعينينيارينينية ولي  من أجنينيل  ي  قيم هنينيذه اللزوجنينية. ومبنينيا أن من اجلنينيازر 
عيارية،  قد أدخل  يف اجلداول  ي  قيم تقنياً تنتاج منتجات تتسنينينينيم أبي قيمة من قيم اللزوجة امل

 اللزوجة املعيارية فات اليلة، رغم أن بعق اخلانت  يها قد بقي   ارغة.
تعرض نتازج ابختبارات حبسنينينينيب احملتوى من املادة اخلا ضنينينينية للحسنينينينياسنينينينيية ابلنسنينينينيبة املواد  -6

واملاء  (BUT)نول والبوو (ETH)واإليتانول  (IPA)التالية اخلا ضنينينينينينينينية للحسنينينينينينينينياسنينينينينينينينيية  اإليزوبروابنول 
 ورقازق النلوسليلو  م  مادة ملّدنة.
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جتمين فئابت تصنيف درجابت اللز جة املعيابرية  فقابً للمتفج ات املنز عة احلسابسية الوارد  يف 
 *من الن اب  املنسق عابمليابً  17-2الفصل 

حمتواألاب من   يرتا حالقاببلة للذ    يف اإلسرت  Eجزء الدرجابت  :1-11اجلد ل اتء 
 %12.3  11.8النرت جني بني 

NC-

type 
IPA 
35% 

IPA 
30% 

ETH 
35% 

ETH 
30% 

BUT 
35% 

BUT 
30% 

Water 
35% 

NC-Chips with 
20% Plasticizer 

3E                  
4E  1 (330) 1 (760 ) 3 3  1 (530)  1 (540)    1 (1115) 
5E                  
6E  2   3   1 (390)     1 (1115) 
7E  2 1 (430 )  3 3 1 (320) 1 (420)    1 (1115) 
8E  2   3   2 1 (420)    1 (1115) 
9E  2  1 (330)  3 3 2 1 (420)    1 (1115) 

10E  2   3   2     1 (1115) 
11E                  
12E  3 2 4 3 2 1 (330)  4 1 (1115) 
13E  3   4   2     1 (1115) 
14E                  
15E  3 2 4 3 2 2   1 (1115) 
16E                  
17E                 
18E  3   4   3     1 (1115) 
19E                  
20E  3 3 4 3 3     1 (1115) 
21E          3 3   1 (1115) 
22E  3 3 4 3 3 3 4 1 (1115) 
23E  3 3 4   3   4 1 (1115) 
24E  3 3 4 3 3 3   1 (1115) 
25E  3 3 4 3 3 3 4 1 (1115) 
26E                  
27E  3 3 4 3 3 3   1 (1115) 
28E  3 3 4   3       
29E                  
30E          3 3     
31E  3   4         1 (1115) 
32E  3 3 4 3 3 3  1 (1115) 
33E           
34E  4 3 4 3 3     1 (1115) 
35E                  
36E                  
37E                  
38E                  

__________ 

 

 . (BAM)ملكتب ابحتادي لبحوث واختبارات املواد اختبارات أجراها ا *



ST/SG/AC.10/46/Add.2 

87 GE.19-03661 

حمتواألاب من   يرتا حالقاببلة للذ    يف الوسط  Mجزء الدرجابت  :2-11اجلد ل اتء 
 %11.8  11.3النرت جني بني 

NC-

Type 
IPA  
35% 

IPA 
30% 

ETH 
35% 

ETH 
30% 

BUT 
35% 

BUT 
30% 

Water 
35% 

NC-Chips with 

20% 

Plasticizer 
12M         3      
13M                 
14M  3 3 4 3       1 (1115) 
15M          3 2    
16M                 
17M  3 3 4 3 3    1 (1115) 
18M  3 3 4 3 3     1 (1115) 
19M                 
20M                 
21M  3 3 4 4 3     1 (1115) 
22M                 
23M                 
24M          3 3    
25M          3 3    
26M                 
27M  4 3 4 4 3 3 4 1 (1115) 
28M                 
29M                 
30M          3 3    
31M                 
32M          3 3    
33M                 
34M  4 3 4 4 4     1 (1115) 



ST/SG/AC.10/46/Add.2 

GE.19-03661 88 

حمتواألاب من   يرتا حالقاببلة للذ    يف الكحول  Aجزء الدرجابت  :3-11اجلد ل اتء 
 %11.3  10.7النرت جني بني 

NC-

Type 
IPA 
35% 

IPA 
30% 

ETH 
35% 

ETH 
30% 

BUT 
35% 

BUT 
30% 

Water 
35% 

NC-Chips 

with 20% 

Plasticizer 
7A                  
8A                  
9A  4 3 4 3 3     1 (1115) 
10A                  
11A           
12A                  
13A                  
14A           
15A  4 3 4 3 4 2   1 (1115) 
16A           
17A                  
18A                  
19A                  
20A                  
21A           
22A                  
23A  4 3 4 4 4     1 (1115) 
24A          4 3     
25A          4 3     
26A                  
27A  4 3 4 4 4 3   1 (1115) 
28A                  
29A                  
30A  4 3 4 4 4 3 4 1 (1115) 
31A  4 3 4 4       1 (1115) 
32A  4 3 4 4 4 3     
33A    3 4         1 (1115) 
34A                  
35A                  

    


