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 الجتال الععا لاماتويعل  
 يستعاض عن عبارة " متفجرة غير مستقرة" بعبارة "يمكن أن تدرج في شعبة". 13

يستعاض عن عبارة "أخطر من أن تنقل ومصّنفة كمادة متفجرة غير مستقرة في النظام  14
 المنسق عالميًا" بعبارة "يمكن أن تدرج في شعبة".

 10الققم    

 يعدل نص الفقرة ليصبح كما يلي: 10-1-2

تغطي رتبةةة خطورة المتفجراف في النظةةام المنسةةةةةةةةةةةةةةق عةالميةةًا جمي  القطةةاعةاف. وتعتبر  10-1-2"
من الالئحة التنظيمية النموذجية مجموعة فرعية من هذه الرتبة وتشةةةةمل المتفجراف بال يلة المقدمة    1الرتبة  

 ب ا للنقل.

في واحدة من سةةةع شةةةعبن حسةةةب نو  اليطورة الذ   1ويجب أن تدرج بضةةةائ  الرتبة  
من الالئحة التنظيمية النموذجية(ن وفي واحدة من مجموعاف   4-1-1-2ن الفقرة  1-2تمثله )انظر الفصل  

التوافق الثالث عشةةةةةةرة التي تعّين أنوا  المتفجراف التي تعتبر متوافقة. وت سةةةةةةتيدم الشةةةةةةعبةن وأحيانًا مجموعة  
ن 1-2للتصةنيف في رتب خطورة المتفجراف في النظام المنسةق عالميًا )انظر الفصةل  التوافقن أيضةًا أسةاسةًا 

ق   2-1-2القسةةةةم  ق عالميًا(. باة ةةةةافة  لش ذلرن تشةةةةمل رتب اليطورة في النظام المنسةةةةّ من النظام المنسةةةةّ
 عالميًا المتفجراف التي لم تدرج في  حدى الشعب.

 شعب."يحّظر نقل المتفجراف التي لم تدرج في  حدى ال 

 1-10والذ  يبدأ بعبارة "ويو ةةةةةةةةةح الشةةةةةةةةةكل   2-1-10ينقل النص الموجود في الفقرة  
 .3-1-10الميطط العام"  لش فقرة جديدة رقم ا 

 .5-1-10و 4-1-10لتصبحا  4-1-10و 3-1-10يعاد ترقيم الفقرتين   

المقدمة به" بعبارة "بال يلة في الجملة األولشن يسةةةةتعاض عن عبارة "بالشةةةةكل   )فقرة أعيد ترقيم ا( 10-1-4
المقدمة ب ا". وفي الجملة األخيرةن يسةةةةةتعاض عن عبارة "التصةةةةةنيفاف المتعلقة بالنقل" 

 بعبارة "التصنيفاف بال يلة المقدمة ب ا للنقل".

 تعدل ليصبح نص ا كما يلي: 10-3-1-1

ما هي مقدمة للتصنيفن تطبَّق  جراءاف القبول لتحديد ما  ذا كانع المادة أو السلعةن ك 10-3-1-1"
حة لتصةنيف ا في رتبة المتفجراف. وهذا يتقرر بتحديد ما  ذا كانع المادة أقل حسةاسةية من أن ت درج في   مرشةّ
هذه الرتبة أو مقبولة كمادة متفجرة ولكن تعتبر أكثر حسةةةةةةاسةةةةةةية للمنيراف الميكانيكيةن أو للحرارة أو الل بن 

السةةةةةلعة أو السةةةةةلعة المعبكة مقبولة كمادة متفجرة ولكن تعتبر أكثر من أن تعّين ل ا شةةةةةعبةم أو ما  ذا كانع 
 حساسية للصدم أو الحرارة لكي تعّين ل ا شعبة."

في المرب  "تصةةةةةّنت باعتبارها مادة متفجرة غير مسةةةةةتقرة"ن تحذي عبارة "غير مسةةةةةتقرة"   1-10الشكل 
 ويضاي سطر جديد يكون نصه "ال تدرج في شعبة".

ن يسةةتعاض عن عبارة "غير مسةةتقرة" بعبارة "أكثر حسةةاسةةية من أن تدرج 13  في المرب  2-10الشكل 
 في شعبة".
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  ن يسةةةةةتعاض عن عبارة "متفجرة غير مسةةةةةتقرة" بعبارة "أكثر حسةةةةةاسةةةةةية من أن 16في المرب    
 تدرج في شعبة".

 ليصبح نصه كما يلي: 17يعدل المرب    

 "تصنت باعتبارها مادة متفجرة 
 ال تدرج في شعبة" 

بعبةةةارة    "تقبةةةل منقتةةةًا في هةةةذه الرتبةةةة"ن يسةةةةةةةةةةةةةةتعةةةاض عن عبةةةارة  19في المرب    
 ."تصّنت منقتًا باعتبارها مادة متفجرة"

في الجملة األولشن يسةةةتعاض عن عبارة "مسةةةتقرة حراريًا" بعبارة "أكثر حسةةةاسةةةية من أن  10-3-2-4
 تدرج في شعبة".

  جرة غير مسةةتقرة" بعبارة "أكثر حسةةاسةةية في الجملة األولشن يسةةتعاض عن عبارة "مادة متف  10-3-2-5
 من أن تدرج في شعبة".

 تعدل الجملتان األولتان ليصبح نص ما كما يلي: 10-4-1-1

"يمكن أن تدرج المتفجراف في واحدة من سةةةةةةع شةةةةةةعب بحسةةةةةةب نو  اليطورة الذ  تمثلهن ما لم تعتبر أكثر 
 2-1-2التنظيمية النموذجية والفقرة   من الالئحة 4-1-1-2حسةةاسةةية من أن تدرج في شةةعبة )انظر الفقرة  

ق عالميًا(. ويعتبر اةدراج في شةةةةةةةةعبة من الشةةةةةةةةرو  األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةية لنقل المتفجراف )انظر  من النظام المنسةةةةةةةةّ
( كيفية تعيين شةةةعبة المواد والسةةةل   5-10و 3-10(. وتصةةةت  جراءاف اةدراج )الشةةةكالن 2-1-10 الفقرة

 ."1-1المتفجرة. كما يمكن اةعالن منذ البداية عن  دراج المتفجراف في الشعبة 

 في الجملة التاليةن ال ينطبق التعديل علش النسية العربية. 

ق   2-1-1-2في الجملة ما قبل األخيرةن يسةةةتعاض عن عبارة "  )ب( من النظام المنسةةّ
 )ب( من النظام المنّسق عالميًا". 1-2-1-1-2لفقرة عالميًا" بعبارة "ا

ن تحذي عبارة "غير مسةةتقرة" وتضةةاي في الن اية نقطة يم عبارة "ال تدرج 6في المرب    4-10الشكل 
 في شعبة".

ن تحةذي عبةارة "خةارج المواد المتفجرة غير المسةةةةةةةةةةةةةةتقرة" ويسةةةةةةةةةةةةةةتعةاض عن 7في المرب    
 الفاصلة المنقوطة بنقطة.

"ن يسةتعاض عن عبارة "غير مسةتقرة" بعبارة "أكثر 13في الصةت المتعلق بةةةةةةةةةةةةةةةة "المرب    )أ( 6-10الشكل 
 حساسية من أن تدرج في شعبة".

ن يسةةتعاض عن عبارة "غير مسةةتقرة" بعبارة "أكثر حسةةاسةةية من أن تدرج 13في المرب    )ب( 6-10الشكل 
 في شعبة".

رة "األكثر حسةةةةةاسةةةةةية من أن ن يسةةةةةتعاض عن عبارة "غير المسةةةةةتقرة" بعبا16في المرب    
 تدرج في شعبة".
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 ليصبح نصه كما يلي: 17يعدل المرب    

 "تصّنت باعتبارها مادة متفجرة 
 ال تدرج في شعبة" 

بعبةةةارة    "تقبةةةل منقتةةةًا في هةةةذه الرتبةةةة"ن يسةةةةةةةةةةةةةةتعةةةاض عن عبةةةارة  19في المرب    
 ."تصّنت منقتًا باعتبارها مادة متفجرة"

"ن يسةةةةةةتعاض عن عبارة "غير مسةةةةةةتقرة" بعبارة "أكثر 13"المرب    المتعلق ب في الصةةةةةةت   )أ( 7-10الشكل 
 حساسية من أن تدرج في شعبة".

ن يسةةتعاض عن عبارة "غير مسةةتقرة" بعبارة "أكثر حسةةاسةةية من أن تدرج 13في المرب    )ب( 7-10الشكل 
 في شعبة".

اسةةةةةية من أن ن يسةةةةةتعاض عن عبارة "غير المسةةةةةتقرة" بعبارة "األكثر حسةةةةة 16في المرب    
 تدرج في شعبة".

 ليصبح نصه كما يلي: 17يعدل المرب    

 تصّنت باعتبارها مادة متفجرة "

 ال تدرج في شعبة" 

بعبةةةارة    "تقبةةةل منقتةةةًا في هةةةذه الرتبةةةة"ن يسةةةةةةةةةةةةةةتعةةةاض عن عبةةةارة  19في المرب    
 ."تصّنت منقتًا باعتبارها مادة متفجرة"

 13الققم    

 ما يلي وتحذي المالحظة:يعدل النص تحع العنوان ليصبح ك 13-1

 2-10من الشكل    13و 12"تستيدم مجموعة االختباراف هذه لإلجابة علش السنالين الواردين في المربعين  
بتحديد حسةةاسةةية المادة بالنسةةبة للمنيراف الميكانيكية )الصةةدم واالحتكار(ن وللحرارة والل ب. وتكون اةجابة  

)ج( موجبة "+" وبالتالي تصةةةةةةةةةةةّنت  3كانع نتيجة نو  االختبار "ال"  ذا  12علش السةةةةةةةةةةةنال الوارد في المرب   
 13المادة علش أن ا أكثر حسةةةةاسةةةةية من أن تدرج في شةةةةعبة. وتكون اةجابة علش السةةةةنال الوارد في المرب  

)د( موجبة "+". وإذا كانع نتيجة االختبار 3)ب( أو  3)أ( أو  3"نعم"  ذا كانع نتيجة أ  اختبار من األنوا  
عبة بالشةةةةكل الذ  اخت برف بهن غير أنه يمكن موجبة   "+"ن تعتبر المادة أكثر حسةةةةاسةةةةية من أن تدرج في شةةةة 

 ل حساسيت ا للمنيراف اليارجية."ي و ع ا في كبسولة أو  زالة حساسيت ا أو تعبلت ا من أجل تقل

"أكثر حسةاسةية  في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة  13-4-1-1
 من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-1-4-1
 من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-1-4-2
 من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-2-1
 من أن تدرج في شعبة".
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في الفقرة التي تلي النقا  الفرعيةن الجملة األولشن يسةةةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة   13-4-2-4
 غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

ي الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية  ف 13-4-3-1
 من أن تدرج في شعبة".

في الفقرة التي تلي النقةةا  الفرعيةةةن الجملتةةان األولش واألخيرةن يسةةةةةةةةةةةةةةتعةةاض عن عبةةارة   13-4-3-4-1
 "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

في الفقرة التي تلي النقةا  الفرعيةةن الجملتةان الثةالثةة وما قبةل واألخيرةن يسةةةةةةةةةةةةةةتعةاض عن  13-4-3-4-2
 عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-4-1
 تدرج في شعبة".من أن  

في الفقرة التي تلي النقا  الفرعيةن الجملة األولشن يسةةةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة   13-4-4-4
 غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-5-1
 شعبة".من أن تدرج في 

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-5-4-2
 من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-5-4-3
 من أن تدرج في شعبة".

ة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةةةةةاسةةةةةية من أن تدرج في  يسةةةةةتعاض عن عبارة "ماد 13-4-6-1
 شعبة".

في الفقرة التي تلي النقا  الفرعيةن الجملة األولشن يسةةةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة   13-4-6-4-1
 غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

األولشن يسةةةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة  في الفقرة التي تلي النقا  الفرعيةن الجملة   13-4-6-4-2
 غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-7-1
 من أن تدرج في شعبة".

متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية  في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة  13-4-7-5-1
 من أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية   13-4-7-5-2
 من أن تدرج في شعبة".

يسةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةةةةةاسةةةةةية من أن تدرج في   13-5-1-1
 ".شعبة

في الفقرة التي تلي النقا  الفرعيةن الجملة األولشن يسةةةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة   13-5-1-4
 غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".
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يسةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةةةةةاسةةةةةية من أن تدرج في   13-5-2-1
 شعبة".

تلي النقةةا  الفرعيةةةن الجملتةةان األولش واألخيرةن يسةةةةةةةةةةةةةةتعةةاض عن عبةةارة    في الفقرة التي 13-5-2-4
 "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

يسةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةةةةةاسةةةةةية من أن تدرج في   13-5-3-1
 شعبة".

رعيةن الجملة األولشن يسةةةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة  في الفقرة التي تلي النقا  الف 13-5-3-4
 غير يابتة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

يسةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير يابتة" بعبارة "أكثر حسةةةةةاسةةةةةية من أن تدرج في   13-5-4-1
 شعبة".

يابتة" بعبارة "أكثر حسةاسةية  في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة غير   13-5-4-5
 من أن تدرج في شعبة".

يسةةةتعاض عن عبارة "غير مسةةةتقرة بدرجة ال تسةةةمح بنقل ان وينبغي تصةةةنيف ا علش أن ا   13-6-1-3-1
 مادة متفجرة غير مستقرة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

مادة متفجرة غير مسةةةةتقرة وال ي سةةةةمح يسةةةةتعاض عن عبارة "وينبغي تصةةةةنيف ا علش أن ا  13-6-1-4-2
 بنقل ا" بعبارة "وأن ا بالتالي أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

يسةةةتعاض عن عبارة " وينبغي تصةةةنيف ا علش أن ا مادة متفجرة غير مسةةةتقرة وال ي سةةةمح   13-6-2-4-2
 بنقل ا" بعبارة "وأن ا بالتالي أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة".

الفقرة التي تلي النقا  الفرعيةن الجملة األخيرةن يسةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مادة متفجرة   في 13-7-1-3
   غير مستقرة" بعبارة "أكثر حساسية من أن تدرج في شعبة". 

 14الققم    

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "أخطر من أن تنقل" بعبارة "أكثر حسةاسةية من  14-1-1
 أن تدرج في شعبة".

الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "أخطر من أن تنقل" بعبارة "أكثر حسةاسةية من  في 14-4-1-1
 أن تدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "أخطر من أن تنقل" بعبارة "أكثر حسةاسةية من  14-4-1-4
 أن تدرج في شعبة".

بارة "أكثر حسةاسةية من في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "أخطر من أن ينقل" بع 14-5-1-4
 أن يدرج في شعبة".

في الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "أخطر من أن تنقل" بعبارة "أكثر حسةاسةية من  14-5-2-4
 أن تدرج في شعبة".
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 20الققم    

 (". DSCفي الجملة األولشن بعد عبارة "قياس الحرارة بالمسح التفا لي" تضاي عبارة )  20-3-3-3

الجملة األخيرة ليصةبح نصة ا كما يلي: "وفي حالة اسةتيدام قياس الحرارة بالمسةح  تعدل  
التفا ةةةةةلين تعرَّي درجة حرارة البداية بكن ا درجة الحرارة عند أول أير ملحِو مصةةةةةد ر   

 للحرارة )أ  عند ابتعاد  شارة توليد الحرارة عن خط األساس(".

 يكون نصه كما يلي: 4-3-20يدرج قسم جديد 

 ا ستقرار الاراري لاعّ نعل اتق يم ضبط درجة الارارو لغرض النقل 20-3-4"

)ب( 4-2-3-2-4-2ال تطبق أحكام هذا القسةةم  ال علش العّيناف الواردة في الفقرتين   20-3-4-1
في الحاالف التي تكون في ا درجة حرارة التحلل الذاتي التسةةةةةةةةةةةةةةار   1-5-2-3-5-2و

 غير معروفة.

 ذا تبّين أن درجةةة حرارة بةةدايةةة التحلةةل في قيةةاس الحرارة بةةالمسةةةةةةةةةةةةةةح التفةةا ةةةةةةةةةةةةةةلي وفقةةًا  20-3-4-2
  °س أو أعلشن يمكن االفتراض بةكن درجةة الحرارة المقةّدرة للتحلةل الةذاتي التسةةةةةةةةةةةةةةار  160هي    3- 3- 3- 20 للفقرة 
 4-3-2-4-2°س. وفي هذه الحاالفن ليس من المطلوب  ةةةةةةةةةةةةةةبط درجة الحرارة وفقًا للفقرة  55من   أعلش

من الالئحة التنظيمية النموذجية. ويمكن  همال المرّكباف الصغيرة المعزولة المصدرة للحرارة التي تقل قيمة 
 جول/غ وتسبق التحلل الرئيسي. 20سعت ا الحرارية عن 

حاجة  لش  بط درجة الحرارةن يمكن تطبيق اختبار لإلج اد الحرار   ألغراض تحديد ال 20-3-4-3
يسةةةةةتند  لش قياسةةةةةاف الحرارة بالمسةةةةةح التفا ةةةةةلين وذلر علش النحو التالي: تقاس حرارة العّينة المقدمة للنقل 

  بتسةةةية. يم تنخذ عّينة يانية ويطبق اةج اد الحرار  3- 3- 3- 20بالمسةةح التفا ةةلي كما هو مبين في الفقرة  
العّينة في البوتقة المغلقة لةياس الحرارة بالمسةح التفا ةلي عند درجة حرارة محددة يابتة ولفترة زمنية معينة. 

كافية. بعد ذلر تبّرد العّينة التي خضةةةةةعع   سةةةةةاعة فترة 24في الحاالف االعتياديةن تعتبر فترة  ج اد مدت ا  
  ج اد لتصةةل  لش درجة حرارة الغرفة قبل تعريضةة ا لةياس الحرارة بالمسةةح التفا ةةلي علش نفس معدل التسةةيين لإل 

  السةةةابق. ف ذا بقي سةةةلور التحلل بدون تغيير بمقارنة قياسةةةي الحرارة بالمسةةةح التفا ةةةلي من حيء درجة حرارة بدء 
  في المائةن تعتبر العّينة مسةةةةتقرة عند 10التحللن وشةةةةكل المنحنشن والطاقةن و ةةةةمن عدم تيقن من الةياس بحدود 

  وا /غن   0.2الحرارة   درجة حرارة اةج اد المطبقة. وبالنسةةةةبة للذرى المسةةةةطحة التي يبلا عندها الحد األقصةةةةش لتوليد 
  في المائة فوق   40°سن و 250 في المائة في نطاقاف درجاف الحرارة التي تقل عن  25يسةةةةةةةمح بانحراي قدره  
°سن يصةبح عندئذ  ةبط درجة الحرارة  60 ياز اختبار اةج اد وفقًا ل ذه المعايير عندهذا الحد. وإذا تم اجت 

 غير مطلوب.

°سن ينبغي تطبيق اةجراء نفسةةةةه  60 ذا فشةةةةةلع العّينة في اجتياز اختبار اةج اد عند   20-3-4-4
  درجاف كلفن  لش أن يصةةبح سةةلور التحلل بدون تغيير. 10عند درجاف حرارة متناقصةةة علش خطواف بمقدار 

وينبغي أن تعتبر درجة الحرارة هذه درجة حرارة التحلل الذاتي التسةار  للعّينةن ويمكن عندئذ أن تشةتق درجة  
 .2-28والجدول  3-2-28حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ وفقًا للقسم 

 3-20تبار اةج اد الحرار . ويتضةمن الشةكل  أمثلة الجتياز اخ 2-20ترد في الشةكل  20-3-4-5
 الرسم التيطيطي لإلجراء المّتب .    4- 20أمثلة للعيناف التي فشلع في اجتياز اختبار اةج اد. ويرد في الشكل  
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 أمثاة لاعّ نعل التي اجتعزل ا تبعر اإلجهعد الاراري  :2-20الشكل 

 

 العّينة األصلية )باء( العّينة بعد اةج اد الجرار   )ألت(
 

  

 مصدر للحرارة

 واف/غ 2

 مصدر للحرارة 

 

 مصدر للحرارة

2 Вт/г 

5 Вт/г 

 جول/غ 1813

 جول/غ 1703
 جول/غ 95

 جول/غ 106

 ساعة( 24°س/60ألت )

 

А (60 ℃/24 ч) 

А (75 ℃/24 ч) 

1414 Дж/г 71 Дж/г 

51 Дж/г 

73 Дж/г 

53 Дж/г 
165 Дж/г 

150 Дж/г 
1449 Дж/г 

164 Дж/г 

166 Дж/г 

83 Дж/г 
383 Дж/г 

416 Дж/г 66 Дж/г 

 °س

 °س

 °س

 واف/غ 5

 واف/غ 2

 جول/غ 71 جول/غ 1414
 ألت )60°س/24 ساعة(

 

 ألت )75°س/24 ساعة(
 

 باء

 باء

 باء

 جول/غ 73 جول/غ 1449

 جول/غ 53

 جول/غ 165

 جول/غ 150

 جول/غ 164

 جول/غ 166

 جول/غ 83
 جول/غ 383

 جول/غ 66 جول/غ 416

 جول/غ 51



ST/SG/AC.10/48/Add.2 

9 GE.21-03835 

 أمثاة لاعّ نعل التي اجتعزل ا تبعر اإلجهعد الاراري )تعوا( :2-20الشكل 
 

 

 العّينة األصلية )باء( العّينة بعد اةج اد الجرار   )ألت(

 
  

Экзо 

Экзо 

2 Вт/г 

5 Вт/г 

А (65 ℃/24 ч) 

А (65 ℃/24 ч) 

88 Дж/г 

138 Дж/г 

539 Дж/г 

30 Дж/г 25 Дж/г 

23 Дж/г 

545 Дж/г 

731 Дж/г 

690 Дж/г 

 مصدر للحرارة

 مصدر للحرارة

 واف/غ 2

 واف/غ 5

 جول/غ 731

 جول/غ 690

 جول/غ 539 جول/غ 88

33  
 جول/غ 

 ساعة( 24°س/65ألت )

 جول/غ  138 جول/غ 545 جول/غ 25

 جول/غ 23

30   
 جول/غ 

 ساعة( 24°س/65ألت )

 °س

 °س

 باء

 باء
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 اجتيعز ا تبعر اإلجهعد الاراري أمثاة لاعّ نعل التي فشات في  :3-20الشكل 

 

 العّينة األصلية )باء( العّينة بعد اةج اد الجرار   )ألت(
 (  ٪10  ˂فشل بسبب التحلل )فقد الطاقة   )دال( فشل بسبب اختالي شكل الذروة )جيم(
 تراكب الرسوم البيانية   )واو( فشل بسبب اختالي شكل الذروة بالرغم من الطاقة المحتملة   )هاء(
   فقدان كتت الذروة بعد اةج اد الجرار   )زا (

 
  

2 Вт/г 

2 Вт/г 

Экзо 

Экзо 

А (60 ℃/24 ч) 

А (60 ℃/24 ч) 

1136 Дж/г 

1416 Дж/г 

1438 Дж/г 

1532 Дж/г 

 ساعة( 24°س/60ألت )

 ساعة( 24°س/60ألت )

 جول/غ 1416

 واف/غ 2

 واف/غ 2

مصدر  
 للحرارة

 مصدر للحرارة 

 جول/غ 1136

 °س

 °س

 جول/غ 1438

 جول/غ 1532

 جيم

 دال

 باء

 باء

 هاء

 واو

 زا 
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 4-3-20رسم تخةيةي لتق يم ا ستقرار الاراري لاعّ نعل افقع  لافقرو  :4-20الشكل 

/كلفن 5-2) جراء قياس الحرارة بالمسح التفا لي لغرض الفرز 
من دليل االختبار والمعايير 3-3-3-20 وفقًا للفقرة( دقيقة

160 ˂هل درجة حرارة بدء التحلل 
(1 انظر المالحظة)س  °

ال حاجة  لش  بط درجة الحرارة

 24لمدة )يطبق اةج اد الحرار  
حلا سايق مي ن(س°60 ساعة عند ار  ةر

بالمسح التفا لي لغرض الفرز

هل يبقش شكل المنحنش وطاقة 
انظر )التحلل بدون تغيير  
(2المالحظة 

مطلوب  بط درجة الحرارة

ساعة عند درجاف  24يطّبق اةج اد الحرار  لمدة 
درجاف  10 علش خطواف بمقدار)حرارة متناقصة 

 لش أن يصبح شكل المنحنش وطاقة التحلل ( كلفن
 بدون تغيير

تقدير درجة حرارة التحلل الذاتي 
التسار  للعّينة 

نعم

ال

ال

نعم

1

2

3

4

5

6

7

8
 

 تسةبق التي( غ/جول  20 ˃يمكن  همال المرّكباف الصةغيرة المعزولة المصةدرة للحرارة ) :1المعحمة 
 .الرئيسي التحلل

في المائة. بالنسةبة   10التسةامح العام في مقارنة الطاقة نتيجة لعدم التيقن من الةياس:  :2المعحمة 
في   25وا /غن يسةةةةةمح بانحراي قدره   0.2التي يبلا عندها الحد األقصةةةةةش ةنتاج الحرارة  للذرى المسةةةةةطحة  

 في المائة فوق هذا الحد." 40°سن و250المائة في نطاقاف درجاف الحرارة التي تقل عن 
علش التوالي م  تحديء اةحاالف المرجعية    6-20و 5-20ليصةةةةبحا   3-20و 2-20يعاد ترقيم الشةةةةكلين  

 . 1-5-20في الفقرة 

 28الققم    

 وتعدل كما يلي: 1-1-28ليصبح رقم ا  1-28يعاد ترقيم الفقرة األولش تحع  28-1

 ال ينطبق التعديل األول علش الطبعة اةنكليزية. 

تعةدل الجملةة األخيرة قبةل الفقراف الفرعيةة )أ(  لش )ج( ليصةةةةةةةةةةةةةةبح نصةةةةةةةةةةةةةة ةا كمةا يلي:   
 :1النماذج التالية"ولتس يل تفسير النتائجن يمكن استيدام 
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 يستعاض عن الفقراف الفرعية )أ(  لش )ج( بما يلي: 

نموذج سةةةةةةيمينوين وفيه تكون المقاومة الرئيسةةةةةةية لتدفق الحرارة عند السةةةةةةطح الفاصةةةةةةل   )أ(
  العبوة(. يطبق هذا النموذج عمومًا علش السةةةوائل المتجانسةةةة ولكن يمكن أيضةةةًا تطبيقه  )أ  

 عبواف )باستثناء الحاوياف الوسيطة للسوائب(م علش المواد الصلبة المو وعة في 

كامينيتسةةكين وفيه تكون المقاومة الرئيسةةية لتدفق الحرارة داخل المادة.  –نموذج فرانر  )ب(
  يطبق هذا النموذج عمومًا علش المواد الصةةةةلبة المو ةةةةوعة في عبواف أكبر أو في حاوياف 

 وسيطة للسوائب أو في ص اريجم

توماسن وفيه تكون المقاومة الرئيسية لتدفق الحرارة عند السطح الفاصل وداخل  نموذج  )ج(
 المادةم

(ن أو ديناميكا السةةةةةةوائل  FEMالنماذج غير الثابتةن مثل الطرائق المحدودة العناصةةةةةةر ) )د(
 ( وتدمج جميع ا في الطرائق الحركية الحرارية."CFDالحسابية )

  " ويكون نص ا كما يلي:1رة تصبح الحاشية "المراج  الواردة حاليًا في ن اية الفق 

 ,Kamenetskii, Zhur. -, 1928, 571; D.A. Frank48N.N. Semenov, Z. Physik  :المراج  1"

”, 1958, 60.54, 1939, 738; P.H. Thomas, Trans. Faraday Soc., 13Khim., Fiz.  

  من الالئحة   4- 3- 5- 2يعاد ترقيم الجملة "وينبغي استيدام كتاب مرجعي بالنسبة... القسم   
 .2-1-28التنظيمية النموذجية" ليصبح 

 :3-1-28تدرج الفقرة الجديدة التالية 

يمكن أن يتكير كل من درجة حرارة التحلل الذاتي التسةةةةةةةار  ودرجة حرارة التماير الذاتي  28-1-3"
ن قبيل تقادم العّينةن أو وجود عوامل تثبيع أو شةةةةةةةةةةةةةةوائب في العّينة )بما في ذلر مواد التسةةةةةةةةةةةةةةار  بعوامل م

التعبلةةة التي تالمس المةةادة(. وينبغي أن تنخةةذ هةةذه العوامةةل المنيرة الممكنةةة في االعتبةةار عنةةد تقييم نتةةائج  
 تحديد درجة حرارة التحلل الذاتي التسار  أو درجة حرارة التماير الذاتي التسار .".

ليصةةةةبح نصةةةةه: االختبار األمريكي لدرجة    1- ن يعّدل اسةةةةم االختبار حاء 1- 28في الجدول   28-2-2
حرارة التحلل الذاتي التسةةةةةةةةةار /درجة حرارة التماير الذاتي التسةةةةةةةةةار " ويسةةةةةةةةةتعاض عن عبارة  

 "". )ب( "اختبار التيزين في درجة حرارة يابتة" بعبارة "اختبار التيزين في درجة حرارة يابتة 

  يسةةةةةةتعاض عن عبارة "النتائج التي يتم الحصةةةةةةول علي ا بالنسةةةةةةبة ألكبر عبوة تجارية" بعبارة  28-2-6
 "النتائج التي يتم الحصول علي ا بالنسبة للعبواف األكبر".

  يستعاض عن عبارة "وينبغي استيدام عّيناف جديدة للتحديد الفعلي" بعبارة "وينبغي استيدام  28-3-4
 ي".عيناف جديدة للتحديد الن ائ 

 تدرج الجمل التالية بعد الجملة األولش: 28-3-5

لترًا   225كا للمواد الصةةةةةةةةةةلبة أو حجم ا  لش  200النسةةةةةةةةةةبة لجمي  أنوا  العبواف التي يصةةةةةةةةةةل وزن ا  لش ب "
 4-28لترًا للسةوائلن يرد في الجدول    1250للسةوائلن وللحاوياف الوسةيطة للسةوائب التي يصةل حجم ا  لش 

 ارية لكل وحدة كتلة. وبالنسةبة للعبواف األخرىن أو الحاوياف الوسةيطة للسةوائب أو الصة اريجن الحرارة المفقودة المعي 
ن يتعين تحةديةد 4-28أو  ذا كةان هنةار حةاجةة لةيمةة للحرارة المفقودة تنحري عن الةيمةة الواردة في الجةدول  

 الةيمة الفعلية للحرارة المفقودة."
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ن تحةديةد الحرارة المفقودة لكةل وحةدة من كتلةة العبوة"ن  في الجملةة التي تبةدأ حةاليةًا بعبةارة "ويمك  
تعدل البداية ليصةةةةةةةةبح نصةةةةةةةة ا كما يلي: "وفي هذه الحالةن يمكن تحديد الحرارة المفقودة لكل  
  وحةةدة من كتلةةة العبوة...."ن ويسةةةةةةةةةةةةةتعةةاض عن عبةةارة "...وانتقةةال الحرارة في المةةادة وانتقةةال 

عبةارة "... وانتقةال الحرارة في المةادة وانتقةال  الحرارة خالل العبوة  لش البيلةة المحيطةة(" ب 
 الحرارة من الجدار اليارجي للعبوة  لش البيلة المحيطة )انظر المالحظة((...".

 تدرج مالحظة يكون نص ا كما يلي: 

للعملياف الحسةةةابيةن يمكن اسةةةتيدام معامل النتقال الحرارة اليارجية )أ  انتقال الحرارة    معحمة:"
 .كلفن."2واف/م 5الجدار اليارجي للعبوة  لش البيلة المحيطة( قدره من 
 في الجملة األولشن يستعاض عن عبارة "البيلة المحيطة" بعبارة "بيلت ا المحيطة". 28-3-6

تدرج الجملة الرابعة الجديدة التالية: "وفيما يتعلق بالمواد الصةةةةةةلبةن علش سةةةةةةبيل المثالن  
( وتسةةيينه 3غ/سةةم 1ا الثقيل )الكثافة الظاهرية أكبر من  يمكن ملء العوة برماد الصةةود

 س.".80º لش حوالي 

خصةائص الحرارة   4-28تعدل بداية الجملة ليصةبح نصة ا كما يلي: "وترد في الجدول   28-3-7
 المفقودة المعيارية للعبواف والحاوياف الوسيطة للسوائب والص اريج.".

 المتعلقة به بما يلي: والمالحظاف 4-28يستعاض عن الجدول الحالي  

 الارارو المفقودو لكل احتو كتاة من العبوال االاعايعل الوسيةة لاقوا ب االصهعريج  :4- 28"الجتال  

الحرارة المفقودة لكل وحدة   القعة ا سمية نوع الويعء 
 )أ( ا( ك كتلةن ل )ملي واف/كلفن. 

   لاقوا ل: 

 ب( )40 ل  225كا/ 200حتش  العبواف 

 بدون قيمة معيارية)ج(  ل  225كا/  200أكبر من  العبواف 
 30 ل  1250حتش  الحاوياف الوسيطة للسوائب 

 بدون قيمة معيارية)ج(  ل  1250أكبر من  الحاوياف الوسيطة للسوائب 
 بدون قيمة معيارية)ج(  - الص اريج

   

   لامواد الصابة:

(ب)30 كا  50حتش  العبواف 
 

 (بدون قيمة معيارية)ج كا  50أكبر من  العبواف 
 (بدون قيمة معيارية)ج - الحاوياف الوسيطة للسوائب 

 (بدون قيمة معيارية)ج - الص اريج
ينبغي أن تكون الحرارة المفقودة التي يجب اسةةةةتيدام ا في وعاء ديوار أقرب    4-بالنسةةةةبة لمجموعة االختباراف حاء )أ(

 ما يمكن للةيمة الواردة في الجدول.
عند تحديد درجة حرارة التحلل الذاتي التسةةةةةةار  ألغراض االسةةةةةةتبعاد أو التصةةةةةةنيفن حيء يكون تعريف درجة حرارة   )ب(

الةيمة    50ار  مرتبطا بعبوة وزن ا  التحلل الذاتي التسةةةةةة للسةةةةةةوائل و  60كان ينبغي اسةةةةةةتيدام    30ملي واف/كلفن.كا 
للمواد الصةةلبة. وهذه هي الحال عند اسةةتيدام درجة حرارة التحلل الذاتي التسةةار  السةةتبعاد مادة   ملي واف/كلفن.كا 

تصةةةةةةةةةنيف ا تحع النو  زا  كمادة  )ه((ن أو ل  1- 2-20كمادة ذاتية التفاعل )انظر الفقرة    1-4جديدة من الشةةةةةةةةةعبة  
 )ز((.  3- 4-20)ز((ن أو كككسيد فوقي عضو  )انظر الفقرة    2- 4-20ذاتية التفاعل )انظر الفقرة  

 ينبغي تحديد الةيمة لل يلة الفعلية.  )ج( 
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يعدل اسةةةةةم االختبار ليصةةةةةبح "االختبار األمريكي لدرجة حرارة التحلل الذاتي التسةةةةةار /درجة   28-4-1
 حرارة التماير الذاتي التسار ". 

في الجملة األولشن يسةةةةةةةةتعاض عن عبارة "تحلل ذاتي التسةةةةةةةةار " بعبارة "تحلل أو تماير  28-4-1-1
 ذاتي التسار "ن وفي الجملة األخيرة تحذي عبارة "أو التماير".

 في الفقرة الفرعية )ج( تدرج عبارة "من جمي  الجوانب" بعد عبارة "المسافة الفاصلة". 28-4-1-2-3

رعية )ج(ن تعدل الجملة األخيرة ليصةةةةةةبح نصةةةةةة ا كما يلي: في الفقرة التي تلي الفقرة الف 
 "وترد أدناه أمثلة ألفران مناسبة للعبواف الصغيرة والعبواف الكبيرة.".

الةحةةةةةةةالةيةتةيةن   5-2-1-4-28و 28-4-1-2-4 الةفةقةرتةيةن   5-2-1-4-28و  4-2-1-4-28تةعةةةةةةةدل 
 لتصبحا كما يلي:

م  العنوان التالي:   1-3-2-1-4-28تصةةةةبح   4-2-1-4-28الفقرة الحالية   • 
 . بدون تغيير(   4- 2- 1- 4- 28)يبقش نص الفقرة  ".  1المثال   1- 3- 2- 1- 4- 28" 

م  العنوان التالي:   2-3-2-1-4-28تصةةةةبح   5-2-1-4-28الفقرة الحالية   • 
 . بدون تغيير(   5- 2- 1- 4- 28)يبقش نص الفقرة  ".  2المثال   2- 3- 2- 1- 4- 28" 

 يكون نص ا كما يلي: 3-3-2-1-4-28تدرج فقرة جديدة رقم ا 

 3المثال  28-4-1-2-3-3"

سن يمكن اسةةةةتيدام 75ºبالنسةةةةبة لالختباراف التي تجرى عند درجاف حرارة تصةةةةل  لش  
  مم( بحيء يمرر  100غرفة معدنية مزدوجة الجدران )ال تقل المسةةةةةافة الفاصةةةةةلة بين العبوة وجدار الغرفة عن 

بين الجدارين سةةةةةةائل من حمام جار مضةةةةةةبوطة درجة حرارته عند درجة الحرارة المرغوب في ا. وتغلق غرفة  
مم(.  10لبوليفينيل بسةةةةمر  االختبار دون  حكام بواسةةةةطة غطاء معزول )مصةةةةنو ن مثاًلن من ألوا  كلوريد ا

وينبغي أن يسةةةةمح  ةةةةبط درجة الحرارة بتثبيع درجة الحرارة المرغوب في ا لعينة من سةةةةائل خامل بانحراي  
 أيام.". 10كلفن لمدة تصل  لش  2يتجاوز ±   ال

 . 6- 2- 1- 4- 28 لش    4- 2- 1- 4- 28لتصبح    8- 2- 1- 4- 28 لش    6- 2- 1- 4- 28يعاد ترقيم الفقراف الحالية 

في الجملةة األولشن تةدرج عبةارة "أو كةاشةةةةةةةةةةةةةةت   (6-2-1-4-28)فقرة جديدةن سابقًا  28-4-1-2-4
 (" بعد عبارة "المزدوجة الحرارية".RTDالمقاومة الحرارية )

(" بعد عبارة  RTDفي بداية الجملة الثانية تدرج عبارة "أو كاشةةةةةةةةةت المقاومة الحرارية ) 28-4-1-3-1
 "مزدوجة حرارية".

 األخيرة )"ويسجل الوقع... الحرارة القصوى."(. تحذي الجملة 28-4-1-3-2

 تعدل ن اية الجملة الثالثة ليصةةةةةةةةةبح نصةةةةةةةةة ا كما يلي: ".... لتحديد ما  ذا كانع درجة حرارة  28-4-1-3-4
التحلل الذاتي التسةةةةةةةةةار  أو درجة حرارة التماير الذاتي التسةةةةةةةةةار  أكبر من درجة الحرارة  

 .". 2-28المعمول ب ا المحددة في الجدول 

 في الجدولن يدرج الصّفان التاليان في الن اية: 28-4-1-5

 المادة 

 كتلة العينة 

 العبوة )كغ(

درجة حرارة التحلل ذاتي التساااردردرجة 

   حرارة التماثر ذاتي التسارد

(ºس) 

 1G 40 20 ، نقي تقنيا  ديكانويلثنائي  دفوق أكسي

 1G 50 50 آزو ثنائي)أيزوبوتيرونتريل(   -‘2,2
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 ("1يعدل العنوان ليصبح نصه كما يلي: "فرن العبواف الصغيرة )المثال  1-1-4-28الشكل 

يعدل العنوان ليصةةبح نصةةه كما يلي: "فرن العبواف الكبيرة )مسةةقط أفقي ومسةةقط  2-1-4-28الشكل 
 ("2جانبي( )المثال 

العربية. تضةةةاي الجملة األخيرة  في الجملة الثانيةن ال ينطبق التعديل األول علش النسةةةية   28-4-2-1-1
 م  فقرتي ا الفرعيتين )أ( و)ب(:  التالية 

 "وهنار صيغتان الختبار التيزين المكظوم:

  صةةةةيغة االختبار المفتو : ويسةةةةتيدم في ا وعاء ديوار داخل فرن. وترسةةةةتيدم تركيبة االختبار  ()أ
لحرارة بسةبب تفاعل أنبوبة شةعرية لمن  تراكم الضةغط ونظام تبريد للحد من تزايد درجة ا

 الجمو  الحرار م

صةةةيغة االختبار المغلق: ويو ةةة  في ا وعاء االختبار )مثاًل وعاء ديوار أو وعاء رقيق  ()ب
الجدران( داخل بوتقة في فرن. هنا تمن  البوتقة تنفيس الضةةةةةةةةغط  لش البيلة المحيطة  

 أيناء االختبار." 

 تعدل ليصبح نص ا كما يلي: 28-4-2-1-2

تعتمةةد أقةةل زيةةادة في درجةةة الحرارة يمكن كشةةةةةةةةةةةةةةف ةةا ب ةةذه الطريقةةة علش خوا  العّينةةةن   28-4-2-1-2"
ملي واف/كا. ويعتمد الحد األعلش في صةةةةةةةيغة االختبار   15ولكن ا عمومًا تناظر معداًل لتوليد الحرارة قدره  

واف/كا  ذا اسةةةةةةةةةةةةةةتيةدم المةاء كمبرّ د(.   500المفتو  علش قةدرة نظةام التبريةد علش تبريةد المةادة بةكمةان )حتش  
 ويمكن تجاهل هذا الحد في صةةيغة االختبار المغلق  ذا أجريع في بوتقة عالية الضةةغط. ويبلا الحد األقصةةش 

ملي واف/كا  100في المائة عند ما بين  10ملي واف/كا و 15في المائة عند  30لليطك المسةةةةةةةةةةةةةةمو  به 
االختبار المكظوم مناسبًا لتقدير الحرارة المفقودة من العبوة   واف/كا. وينبغي أن يكون حد الكشت في  10و

 ملي واف/كلفن.كا(. وإذا كةان المطلوب  60ملي واف/كا  ذا كةانةع ل     500 لش   100قيةد االعتبةار )مثاًل  
اسةةةتقراء ملحِو لمعدالف توليد الحرارة المسةةةتمدة من بياناف االختبار المكظومن يوصةةةش باعتمادها بواسةةةطة  

 ف   افية في درجة حرارة يابتة."اختبارا

 يستعاض عن الجملة األولش بما يلي: 28-4-2-1-3

"من الممكن أن يحدث انفجار في صةةةةةةةةيغة االختبار المفتو   ذا لم يبدأ تشةةةةةةةةغيل نظام التبريد  ال في مرحلة  
  فقد يند  االنفجار يزيد في ا معدل توليد الحرارة علش طاقة تبريد الج از. أما بالنسةةةةةةةةبة لصةةةةةةةةيغة االختبار المغلق 

  لش تمزق الوعاء أو وصالته."

 يدرج عنوان يكون نصه كما يلي: "صيغة االختبار المفتو " وتعدل الفقرة الحالية كما يلي: 1- 2- 2- 4- 28

لتر(" بعبارة  1,5لتر أو  1,0في الجملة األولشن يسةةةةةةتعاض عن عبارة ")سةةةةةةعة   • 
 لتر(" وتدرج فاصلة بعد عبارة "درجة حرارة العّينة"م  3")سعة قصوى 

تعدل الجملة الرابعة ليصةةةةبح نصةةةة ا كما يلي: "يمن  تراكم الضةةةةغط داخل وعاء   • 
ديوار بتمرير أنبوبة شةةةةةةعرية طويلة بما يكفي ومصةةةةةةنوعة من مادة خاملة )مثاًل  

 متر( في الغطاء المعزول.". 2بوليتترافلوروإيثين بطول 

ة السةةابعة يسةةتعاض عن عبارة "ف ن الج از مزود بوسةةيلة أمان يانوية في الجمل • 
تفصةةةةل مصةةةةدر الطاقة" بعبارة "تسةةةةتيدم في الج از وسةةةةيلة أمان يانوية لفصةةةةل 

 مصدر الطاقة". 

رسمًا  1-2-4-28تعدل الجملة األخيرة ليصبح نص ا كما يلي: "ويبين الشكل   • 
 تيطيطيًا لج از مفتو  الختبار التيزين المكظوم.".
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 (:  3- 2- 2- 4- 28تصبح   2- 2- 2- 4- 28تدرج الفقرة الجديدة التالية )الفقرة الحالية  2- 2- 2- 4- 28

 صيغة االختبار المغلق 28-4-2-2-2"

  الجدران(  يتكلت الج از من وعاء خامل مالئم )مثاًل وعاء ديوار أو خلية اختبار رقيقة  28-4-2-2-2-1
الحتواء العينةن وبوتقة عالية الضةةةغط وفرن معزول مزود بج از تحكم تفا ةةةلي في درجة الحرارة. وتتطلب  
 خاليا االختبار الرقيقة الجدران استيدام نظام تحكم في الضغط لموازنة الضغط الداخلي واليارجي لليلية.

( )حاصةةةةةةل قسةةةةةةمة السةةةةةةعة الحرارية  Phi-factorوينبغي أن يكون العامل "فا " ) 28-4-2-2-2-2
للتركيبة والعّينة علش السةةةعة الحرارية للعّينة( معروفًا وأن ينخذ في االعتبار لدى تقييم نتائج االختبار. لذلر 
ينبغي اختيار مجموعة مناسةةةةةبة من العامل "فا "ن والعازلن وكمية المادة. كما ينبغي أن تنخذ في االعتبار  

ة من الج از وحد الكشةةةةةةةةةت اليا  بالنظام. ويمكن  دخال ملت تسةةةةةةةةةيين خامل في العّينة. الحرارة المفقود
وباة ةةةافة  لش البوتقة عالية الضةةةغطن تسةةةتيدم وسةةةيلة أمان يانوية تفصةةةل مصةةةدر الطاقة المتصةةةل بالفرن  

 عند درجة حرارة محددة مسبقًا.

كون  ةةةةةغط بيارها مرتفعًا  تفضةةةةةل صةةةةةيغة االختبار المغلق بالنسةةةةةبة للمواد التي ي  28-4-2-2-2-3
عنةد درجة حرارة االختبةار لمن  فقةد الكتلةة النةاجم عن التبّير أو بالنسةةةةةةةةةةةةةةبةة للمواد التي تتحلةل عنةد ارتفةاعاف  
شةةةةةةةةديدة في الضةةةةةةةةغط )وهي في حالة صةةةةةةةةيغة االختبار المفتو  قد تند   لش نز  الغطاء المعزول أو قذي  

لعّينةة بعةد الةيةاس لكشةةةةةةةةةةةةةةت الكتلةة المفقودة أينةاء االختبةار. العّينةة من خليةة االختبةار(. وينبغي تحةديةد وزن ا
ويمكن أن يند  التسةةةةةةةةةةةةةّرب من النظام وما ينتج عنه من تبريد بالتبّير  لش فقدان كبير للحسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةية في  
االختبار وإلش هامش خطك كبير في النتائج. ويمكن تقييم مدى مالءمة سةةةةير االختبار في صةةةةيغة االختبار 

 الكتلة في العّينة بعد االختبار.". المفتو  بتحديد فقد

 تعدل كما يلي: (2-2-2-4-28)فقرة جديدةن سابقًا  28-4-2-2-3

 (” بعد عبارة "مجساف مقاومة من البالتين"م RTDفي الجملة األولشن تدرج عبارة “)  •  

 في الجملة الثانيةن يستعاض عن عبارة "ال واء المحيط" بعبارة "البيلة المحيطة"م • 

  ن اية الجملة الثالثة ليصبح نص ا كما يلي: "...لرصد درجة حرارة المادة وكذلر   تعدل  • 
 )ال واء( داخل الفرن."م

 تعدل الجملة األخيرة ليصةةةةةبح نصةةةةة ا كما يلي: "وبالنسةةةةةبة للمواد التي تقل درجة حرارة  • 
التحلل الذاتي التسةةةار  أو درجة حرارة التماير الذاتي التسةةةار  ل ا عن درجة حرارة  

.".ا  لجو المحيطن ف نه يجب أن يجرى االختبار م  تبريد كاي 

 تعدل ليصبح نص ا كما يلي: 28-4-2-3-1

  جراءاف التحّقق 28-4-2-3-1"

 يجر   جراء التحقق ألت كما يلي: ()أ 

بملح غير عضةةةةةةو  مالئمن ويفضةةةةةةل أن يكون له خوا    يمأل وعاء ديوار  ‘1‘ 
  فيزيائية ممايلة لمادة االختبار )مثل كلوريد الصةةةةةةةةةةةوديوم أو رماد الصةةةةةةةةةةةودا 
الثقيل(. وكبديلن يمكن اسةةتيدام زيع بسةةعة حرارية نوعية معروفة عند  

 0,02±   0,96درجة الحرارة المعنية )مثاًل زيع السليكون بكثافة قدرها  
جول/غ   0,02±  1,46°س وسةةةةةةةةةعة حرارية قدرها  20عند درجة حرارة  
 °سم25عند درجة حرارة 
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يو ةةةة  وعاء ديوار في ماسةةةةر الوعاء الموجود في الفرن وتسةةةةين مادة  ‘2‘ 
  س وذلر باسةتيدام ج از التسةيين الداخلي 20ºالتحقق علش خطواف بفارق  

واف( وتعّين    1,000واف أو    0,333عنةةةةد معةةةةدل طةةةةاقةةةةة معروي )مثاًل  
 سم 100ºس و 80ºس و 60ºس و 40ºالحرارة المفقودة عند درجاف الحرارة  

تسةةةةتيدم البياناف لتحديد السةةةةعة الحرارية لوعاء ديوار وتركيبة االختبار  ‘3‘ 
 .4-2-4-28باستيدام الطريقة المبينة في الفقرة 

 يجر   جراء التحقق باء كما يلي: ()ب 

ق بةةاءن ينبغي أن تكون مواصةةةةةةةةةةةةةةفةةاف تركيبةةة  بغيةةة الةيةةام بةة جراء التحق ‘1‘ 
 االختبار محددة بشكل جيد )مثاًل بالةيام ب جراء التحقق ألت أواًل(م

يجب التحقق من تركيبة االختبار باسةةةةةةةةةةةةةتيدام الطريقة الواردة في الفقرة  ‘2‘ 
م  مادتين معياريتين أو ميلوطين معياريين علش األقل.    28-4-2-4

ه المواد المعيارية فوق أكسةةةةةةةيد ينائي كوميل ومن اليياراف المالئمة ل ذ
ن ينبعي أن تكون درجة حرارة  ٪60:40)نسةبة وزنية    2في  يتيلين بنزين

ملي واف/كلفن.كا    60التحلةةل الةةذاتي التسةةةةةةةةةةةةةةةار  لحرارة مفقودة قةةدرهةةا  
س(ن أو أ  من المواد المسةةةةةةةةةتمدة من جداول األمثلة للنتائج  90ºبةيمة 

 ."28الواردة في الفصل 

 :2تضاي الحاشية التالية 

 Dürrstein S., Kappler C., Neuhaus I., Malowالمرج :   2" 

M., Michael-Schulz H., Gödde M., 2016, Modell-based 

prediction of the adiabatic induction period and SADT of 

dicumyl peroxide solution and comparison to large-scale 

experiments performed using 216.5-liter barrels in the H.1 

test, Chemical Engineering Transactions, 48, 475-480 ”. . 
 تعدل ليصبح نص ا كما يلي: 28-4-2-3-2

  جراءاف االختبار 28-4-2-3-2"

 ختبار هي كما يلي: جراءاف اال 

يمأل وعةةاء ديوار بةةالعينةةة الموزونةةةن بمةةا في ذلةةر كميةةة ممثلةةة لمةةادة العبوة )عنةةد   )أ( 
 الضرورة(ن ويو   في ماسر الوعاء الموجود في الفرنم

يبدأ رصد درجة الحرارةن يم ترف  درجة حرارة العينة  لش درجة حرارة محددة مسبقًا  )ب( 
  ا تسةةةةيين ذاتي محسةةةةوس. ويمكن حسةةةةاب الحرارة ويكون من الممكن أن يحدث عنده 

  النوعية للمادة من الزيادة في درجة الحرارة ومدة التسيين وطاقة التسيينن أو تحديدها 
 أواًل بك  طريقة اختبار بةياس الحرارةم

تسةةّين العّينة  لش درجة الحرارة المحددةن ويحافع علش درجة حرارة الفرن وترصةةد  )ج( 
درجة حرارة العّينة. وإذا لوحع أن درجة الحرارة لم ترتف  نتيجة للتسةةةةةةةةةةةةةيين الذاتي 

  سةةاعة للنظام المفتو (ن   24بعد حدوث توازن في درجة حرارة النظام )مثاًل علش مدى  
س. وتكرر هذه اليطوة  لش أن يحدث تسةةةةةيين 5º ت رفر  درجة حرارة الفرن بمقدار

 ذاتي محسوسم
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 كا/واف 0.5 ˃وبالنسةةةةبة لصةةةةيغة االختبار المغلقن يمكن تسةةةةيين الج از بقدرة  
  وحدة لكل التسةةةيين  قدرة تظل أن  وينبغي.  محسةةةوس ذاتي تسةةةيين يحدث أن  لش
  الوعاءم أو االختبار لمعداف الذاتي التسيين كشت حساسية  من أدنش كتلة

عند مالحظة حدوث تسةيين ذاتين ي سةمح للعّينة بكن تسةّين في ظروي مكظومة   )د( 
 لش درجة حرارة محددة مسةةةةةبقًان وعندها يبدأ تشةةةةةغيل ج از التبريد أو تكون درجة  

 حرارة الفرن قد وصلع  لش حدهام

بالنسةةةةةةةةةةبة لصةةةةةةةةةةيغة االختبار المفتو ن ينبغي أن تحدد درجة الحرارة هذه بحيء ال  
 يتجاوز معدل توليد الحرارة السعة الحرارية للنظامم

وبالنسةةةةةةةةةبة لصةةةةةةةةةيغة االختبار المغلقن تكون درجة الحرارة هذه عادة درجة الحرارة   
القصةةةةةةةةوى المحددة مسةةةةةةةةبقًا للفرن. ويمكن أن تتجاوز العينة درجة الحرارة هذه في 

 ظروي غير كظمية )أدياباتية(.".

 اعة" بعبارة "كلفن/ساعة".س/سºيستعاض عن عبارة " 28-4-2-4-1

س" بعبارة "جول/كلفن". وبالنسةبة ºفي الجملة األولشن يسةتعاض عن عبارة "جول/ 28-4-2-4-2
  ”ن يسةةةتعاض عن الوحداف بعبارة "كلفن/سةةةاعة" وبالنسةةةبة للكميةB” و“ Aللكميتين “ 

 “Cp₁ “ بعبارة "جول/كلفن.كا". وبالنسبة للكمياف ”B “و ”M₁ “و ”Cp₁ن يستعاض”  
 "المعايرة" بكلمة "التحقق". عن كلمة

س" بعبارة "جول/كلفن.كا". ºفي الجملة األولشن يستعاض عن عبارة " جول/كغم. 28-4-2-4-4
 س/ساعة" بعبارة "كلفن/ساعة".º”ن يستعاض عن عبارة "Cوبالنسبة للكمية “

 ” بعبارة "كلفن/ساعة". Dيستعاض عن الوحدة في الكمية “ 28-4-2-4-5

(” بعةد عبةارة "لكةل وحةدة من الكتلةة". وفي QTفي الجملةة األولشن تةدرج عبةارة “) 28-4-2-4-6
 ” بعبارة "واف/كلفن.كا".Lالجملة الثانيةن يستعاض عن وحدة الكمية “

  في عنوان الجدولن العمود الراب ن يسةةةةةةتعاض عن عبارة "ملي واف/كا.كلفن" بعبارة 28-4-2-5
 واف/كلفن.كا". "ملي

تةدرج  حةالةة  لش المالحظةة )أ( أمةام أسةةةةةةةةةةةةةةمةاء المواد المةدرجةة حةاليةًا في الجةدولن   
 ويضاي صت جديد في الن اية كما يلي:

 المادة
الاالااتاالااة 

 العبوة )كغ(

 الحرارة المفقودة للل وحدة كتلة

 )ملي واتركغ.كلفن(

درجة حرارة التحلل الذاتي التساااردردرجة 

  حرارة التماثر الذاتي التسارد 

(º)س 

 1H31 33 55 1000 فورماميد الفينيل -ن

 تضاي المالحظة التالية )أ( تحع الجدول:  
جرى تحديد هذه األمثلة التارييية باسةةةةتيدام الحرارة المفقودة التي تتجاوز تلر الموصةةةةش ب ا حاليًا ألغراض التصةةةةنيف  ( )أ

 (.".4-28)انظر الجدول 
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 يستعاض عنه بما يلي: 2-2-4-28الشكل 

مثعل لتات ت درجة حرارو التاال الذاتي التقعرع أا درجة حرارو   :2-2- 4-28"الشكل 
 التقعرع  التمعثر الذاتي

رة 
حرا
ق ال

تدف
(

/واف
(كا

(سº)درجة الحرارة 
 

 واف/كلفن.كا L   0,06منحنش فقد الحرارة   منحنش توليد الحرارة     
فقةةةةد  )ألت( الحرارة الحرجةةةةة للجو المحيط )تقةةةةاط  خط  درجةةةةة 

 الحرارة م  المحور السيني(
درجةةة حرارة التحلةةل الةةذاتي التسةةةةةةةةةةةةةةةار  أو درجةةة حرارة التمةةاير   )باء(

)درجة الحرارة الحرجة للجو المحيط مقربة  لش   الذاتي التسةةةةةةةار  
 س( 5ºأقرب أعلش مضاعت للكمية  

 .2-1-3-4-28تصبح الفقرة الجديدة  3-1-3-4-28تحذي. الفقرة الحالية  28-4-3-1-2

( تعدل بداية الجملة األولش ليصةةةةبح نصةةةة ا 3-1-3-4-28)فقرة جديدةن سةةةةابقًا   28-4-3-1-2
كمةا يلي: "من الممكن  جراء االختبةار في ميتبر عةاد  وذلةر بةالنظر  لش متةانةة 

 التركيب عادة للج از المتوفر بس ولةن والصغر ....".

 يعدل القسم ليصبح نصه كما يلي: 28-4-3-2

 والموادالج از  28-4-3-2"
 قياس الحرارة في درجة حرارة يابتة 28-4-3-2-1

يمكن اسةةةةةةةةةةةةةتيةدام مقةاييس حرارة منةاسةةةةةةةةةةةةةبةة في درجةة حرارة يةابتةة. وينبغي أن يكون   
ملي واف/كا في مةدى درجةاف   1500ملي واف/كا و  1الج ةاز قةادرًا علش قيةاس قيم لتوليةد الحرارة تتراو  بين  

. ٪ 5ون الحةةد األقصةةةةةةةةةةةةةش لليطةةك في توليةةد الحرارة أقةةل من  س. وينبغي أن يك 200ºس  لش  20º- حرارة من  
س من درجةةةة الحرارة  0,2ºوينبغي أن تكون المعةةةداف قةةةادرة علش المحةةةافظةةةة علش درجةةةة الحرارة في حةةةدود  

  علش األقل. وينبغي اسةةتيدام ماسةةكاف عّيناف  ما   200المحددة. وينبغي أن تكون كتلة العّينة من مادة االختبار 
مغلقة مقاومة للضةةةةغط وأن ال يكون لمادة ماسةةةةر العّينة تكيير محّفز علش سةةةةلور تحلل مادة االختبار. ويمكن  

   تحقيق ذلر باختيار المواد المناسبة لماسكاف العيناف أو بواسطة طريقة ت ميد مناسبة لماسكاف العّيناف. 

 ألت 

 باء 
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العّينة علش مةياس التدفق الحرار  أو حوله. وتكون كمية المادة  يو ةةةةةةة  ماسةةةةةةةر 28-4-3-2-2
ما علش األقل. وينبغي أن تكون مادة ماسةر العّينة متوافقة م  العّينة. وإذا اسةتيدم    200في ماسةر العّينة  

  مرج  خارجي فينبغي معالجته بطريقة ممايلة للعّينة.

  ّينة كداّلة في الزمن )قياس تفا ةةلي( بواسةةطة يسةةّجل باسةةتمرار التدفق الحرار  من الع  - 2- 3- 4- 28
 ج از تسجيل أو حاسوب.".

 يعدل القسم ليصبح نصه كما يلي: 28-4-3-3

 اةجراء 28-4-3-3"

  جراء المعايرة 28-4-3-3-1

قبل البدء في أخذ الةياسةةةافن يلزم تعيين اةشةةةارة المحجوبة وحسةةةاسةةةية ج از قياس التدفق الحرار ن  
 ب جراءاف المعايرة المعمول ب ا في المعداف المستيدمة والتي تشمل مدى درجة حرارة الةياس. وذلر 

  جراءاف االختبار 28-4-3-3-2

  جراءاف االختبار هي كما يلي:  

ي ضةةةةةةةبط الج از علش درجة حرارة االختبار المطلوبة. وينبغي أن تكون   ()أ
ملي   5د الحرارة بين  درجةة الحرارة الميتةةارة كةافيةةة ةعطةةاء معةةدل لتوليةة 

ملي واف لكل كا من المادةن أو بالنسةةبة للصةة اريج حّد   1  000واف و
 ملي وا /كام 100و 1أقصش لتوليد الحرارة بين 

  يمأل ماسر العّينة بالعّينة الموزونة وبكمية ممثلة من مادة العبوة ) ذا كانع  ()ب
 العبوة من المعدن( ويو   الماسر في الج ازم

د معةدل توليةد الحرارة. وتعتمةد مةدة كةل اختبةار علش درجةة  يبةدأ رصةةةةةةةةةةةةةةة  )ج(
الةيةةةةاس في  حرارة وقةةةةع  الحرارة. ويرد  توليةةةةد  االختبةةةةار وعلش معةةةةدل 
ويمكن استيدامه كتوجيه  ال  ذا أسفر عن أوقاف   1-3-4-28 الشكل

سةةةةةةةةةةةةةةةاعةة(. وتعطش أوقةاف    1  000قيةاس غير واقعيةة )مثاًل أكبر من  
ن تحويةةةل المةةةادة من أجةةةل أخةةةذ الةيةةةاس هةةةذه لتحقيق درجةةةة معينةةةة م
  م3التكييراف غير المحّفزة في الحسبان

 في ن اية االختبار ينبغي تحديد مقدار التغير في كتلة العينةم )د(

  س 5ºيعاد االختبار باسةةةةتيدام عيناف جديدة عند درجاف حرارة بفارق قدره   (ه)
 األقصةةةةش بحيء يتم الحصةةةةول علش خمس نتائج علش األقل يتراو  المعدل 

ملي واف/كان أو بالنسةةةةةةةبة  1  000و 5لتوليد الحرارة بالنسةةةةةةةبة ل ا بين  
 ملي واف/كا.   100و   1للص اريج الحد األقصش لمعدل توليد الحرارة بين  
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 : فترو القيعس كتالة في الات األقصل المقيس لتول ت الارارو1-3-4-28الشكل 

». 

 " يكون نص ا كما يلي:3تدرج مالحظة جديدة "

 المراج : 3"
1) J. L. C. van Geel, Investigations into Self-Ignition Hazard of Nitrate Ester Propellants, 

 Thesis, Technical University of Delft, The Netherlands, 1969. 

2) Barendregt, R.B., Thermal Investigation of Unstable Substances, Including a Comparison 

of Different Thermal Analytical Techniques, Thesis, Technical University of Delft, The 

Netherlands, 1981.” 

 . 1- 4- 3- 4- 28تصبح الفقرة    3- 4- 3- 4- 28تحذفان. الفقرة الحالية   2- 4- 3- 4- 28و   1- 4- 3- 4- 28

عبارة "ملي  ن الجملة الثانيةن يسةةةةةةةةةةةتعاض عن 1-4-3-4-28في الفقرة المعاد ترقيم ا   
 كا.°س" بعبارة "ملي واف/كلفن.كا"./واف

"ملي   28-4-3-5 بعبةةةةةةةارة  واف/كا.كلفن"  "ملي  عبةةةةةةةارة  عن  يسةةةةةةةةةةةةةةتعةةةةةةةاض  الجةةةةةةةدولن  عنوان  في 
 واف/كلفن.كا".

تدرج  حالة  لش المالحظة "أ" أمام أسةةةةةماء المواد الحالية المدرجة في الجدول وتضةةةةةاي   
 البنود التالية في الن اية:

 المعدو
الكتاة  

 العبوو )كغ(
الارارو المفقودو لكال احتو كتااة  

 )ماي اال/كغ.كافن( 

درجة حرارو التاال الذاتي التقااعرع/درجة  
  حرارو التمعثر الذاتي التقعرع  

(º)س 

 3H1 40 10 25 ( ٪75فوق أكسي نيودكربوناف كوميل ) 
 3H1 40 15 25 فوق أكسي نيودكربوناف بوتيل يالثي

 31H1 33 55 1 000 فورماميد الفينيل-ن

 تضاي المالحظة التالية "أ" تحع الجدول: 
جرى تحديد هذه األمثلة التارييية باسةةةةةةةةةةتيدام الحرارة المفقودة التي تتجاوز تلر الموصةةةةةةةةةةش ب ا حالياً  ( )أ

 (.".4-28ألغراض التصنيف )انظر الجدول 
 يحذفان. 2-3-4-28و 1-3-4-28الشكالن الحاليان 
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 :2-3-4-28يدرج الشكل الجديد التالي 

مثعل لتات ت درجة حرارو التاال الذاتي التقعرع أا درجة حرارو  :2-3- 4-28"الشكل 
 التمعثر الذاتي التقعرع 

رة 
حرا
ق ال

تدف
(

/واف
(كا

(سº)درجة الحرارة 
 

 واف/كلفن.كا L   0,06منحنش فقد الحرارة   منحنش توليد الحرارة     
درجة الحرارة الحرجة للجو المحيط )تقاط  خط فقد   )ألت(

 الحرارة م  المحور السيني(
درجةةة حرارة التحلةةل الةةذاتي التسةةةةةةةةةةةةةةةار  أو درجةةة حرارة التمةةاير   )باء(

)درجة الحرارة الحرجة للجو المحيط مقربة  لش   الذاتي التسةةةةةةةار  
 س( 5ºأقرب أعلش مضاعت للكمية  

في الجملةة األولش تةدرج عبةارة "أو تمةاير" قبةل عبةارة "طةارد للحرارة" وتعةدل الجملةة   28-4-4-1-1
: "ويمكن اسةتيدام هذه الطريقة لتعيين درجة حرارة  يلي األخيرة ليصةبح نصة ا كما 

التحلل ذاتي التسةةةةار  أو درجة حرارة التماير ذاتي التسةةةةار  لمادة سةةةةائلة وهي في 
  (ن 3م   2يطة للسةوائب والصة اريج الصةغيرة )حتش  عبوت ان بما في ذلر الحاوياف الوسة 

 كا.". 50وكذلر لمادة صلبة وهي في عبوت ا حتش 

 األولش يستعاض عن كلمة "خلية" بكلمة "غرفة".  الجملة في  28-4-4-2-2

في الجملة األولش ال ينطبق التعديل األول علش النسةةةةةية العربية. يسةةةةةتعاض عن   28-4-4-2-3
 ن استيدام".كلمة "تستيدم" بعبارة "يمك

 تعدل الجملتان األخيرتان ليصبح نص ما كما يلي: 

"ينبغي  ةةةةةةةةةةةةةةبط درجةة حرارة ال واء في الغرفةة المعةدنيةة الرقيقةة الجةدران بحيةء يمكن المحةافظةة علش درجةة  
س لمدة تصةةةل 1ºالحرارة المطلوبة لعّينة من سةةةائل خامل مو ةةةوعة في وعاء ديوار بانحراي ال يتجاوز ±  

أيام. وينبغي قياس وتسةةةةةةةةةةةةةةجيل درجة حرارة ال واء في الغرفة المعدنية الرقيقة الجدران ودرجة حرارة   10 لش 
 العّينة في وعاء ديوار."

 ألت 

 باء 
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تعدل الجملة الثالثة ليصةةةبح نصةةة ا كما يلي: "وينبغي قياس وتسةةةجيل درجة حرارة   28-4-4-2-4
 ء ديوار.".ال واء في الفرن ودرجة حرارة العّينة في وعا

تضةاي الجملة التالية في ن اية الفقرة: "وينبغي قياس وتسةجيل درجة حرارة ال واء  28-4-4-2-5
 في الغرفة ودرجة حرارة العّينة في وعاء ديوار.".

تعدل الجملة األولش ليصةةةةبح نصةةةة ا كما يلي: "تسةةةةتيدم أوعية ديوارن م  وسةةةةيلة   28-4-4-2-6
رارة ممثلة ألكبر حجم للعبوة قيد الدراسةةةة   غالق ان بحيء تكون خصةةةائص فقد الح

  (.".4-28)انظر أيضًا الجدول 

 تعدل ن اية الجملة الثانية: ال ينطبق التعديل علش النسية العربية. 

مثااًل    1-4-4-28تعدل الجملة الرابعة ليصةةةةبح نصةةةة ا كما يلي: "ويبين الشةةةةكل  
ة تطايرها منيفضةةةة  لوسةةةيلة  غالق يمكن اسةةةتيدام ا م  السةةةوائل التي تكون درج

 أو متوسطة والمواد الصلبة المبللة.".

  تعدل الجملة اليامسةةةةةة ليصةةةةةبح نصةةةةة ا كما يلي: "والعّيناف التي تكون درجة تطايرها  
مرتفعة عند درجة حرارة االختبار تيتبر في وعاء محكم ال يتسةةةةرب منه الضةةةةغط 

 .مصنو  من مادة متوافقة م  العّينة ومزود بصمام لتنفيس الضغط."

  يسةتعاض عن الجملة الثانية بما يلي: "ويمكن  جراء تعديالف  ةليلة علش خصةائص  28-4-4-2-7
 فقد الحرارة في وعاء ديوار عن طريق تغيير وسيلة اةغالق.".

 لتر ". 0,3لتر" بعبارة " 0,5في الجملة األخيرة يستعاض عن عبارة " 

ليصةةةةح نصةةةة ما كما يلي: "وينبغي اسةةةةتيدام أوعية ديوار   تعدل الجملتان األولتان 28-4-4-2-8
من مادة سةةةةةةةةةةةةةائلةن  ٪80ملي لترن وتمأل بنسةةةةةةةةةةةةةبة   500-300التي يبلا حجم ا 

. وبالنسبة للعبواف 4-28ويكون مقدار فقد الحرارة في ا كما هو مبين في الجدول  
األكبر أو الحاوياف الوسةةةةيطة للسةةةةوائب أو الصةةةة اريج الصةةةةغيرةن يجب اسةةةةتيدام 

 (.". 4- 28وعية ديوار أكبر يكون معدل فقد الحرارة بالنسبة ل ا أقل )انظر الجدول أ 

 تحذي الجملة األخيرة "وعلش سبيل المثالن ف ن ...للسوائب والص اريج الصغيرة.".  

  في الجملة الثانيةن يسةةةةةةةةتعاض عن عبارة "مو ةةةةةةةة  االختبار" بعبارة "المراد اختبارها".  28-4-4-3-1
ة الرابعة بما يلي: "وفي حالة وعاء ديوارن ي دخل المسةةةةةةبار ويسةةةةةةتعاض عن الجمل

 الحرار  حتش يلء االرتفا  الداخلي لوعاء ديوار من قاعه.".

 في الجملة ما قبل األخيرةن ال ينطبق التعديل علش النسية العربية. 28-4-4-3-2

 تحذي الجملة األخيرة )"ويسجل الزمن ... درجة الحرارة القصوى."(. 

س كةل مرة."(. وتعةدل الجملة  5ºتحةذي الجملةة األولش )"يكرر االختبةار ...بفةارق   28-4-4-3-4
الجديدة األولش ليصةةبح نصةة ا كما يلي: "وإذا كان الغرض من اختبار المادة هو تحديد  
ن  ما  ذا كانع هنار حاجة  لش  ةةةةةةةةةةبط درجة الحرارةن ي جرى عدد كاي من االختباراف 

س كل مرة وباسةةةةةةتيدام عيناف جديدةن لتحديد درجة حرارة  5ºعلش خطواف بفارق 
 س أو لتحديد 5ºالتحلل ذاتي التسةةةةةةار  أو درجة حرارة التماير ذاتي التسةةةةةةار   لش أقرب  

ما  ذا كانع درجة حرارة التحلل ذاتي التسةةةةار  أو درجة حرارة التماير ذاتي التسةةةةار  
 .".2-28في الجدول  تساو ن أو أقل منن درجة الحرارة المعمول ب ا الواردة
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تعدل الجملة األولش ليصةةةةبح نصةةةة ا كما يلي: "تسةةةةجل درجة حرارة التحلل الذاتي  28-4-4-4-1
التسةةةةةةةار  أو درجة حرارة التماير الذاتي التسةةةةةةةار  علش أن ا أقل درجة حرارة لغرفة 
االختبةةار تكون عنةةدهةةا درجةةة حرارة العينةةة أكبر من درجةةة حرارة الغرفةةة بمقةةدار 

6º الفقرة  ر خالل اةطةار الزمني لالختبةار المحةدد بسةةةةةةةةةةةةةةبعةة أيةام )انظر  س أو أكث
بكلمة   (.". في الجملة الثانية يسةةتعاض عن عبارة "غرفة االختبار" 2- 3- 4- 4- 28

 "الغرفة".

  في عنوان الجدولن العمود الثالءن يسةةةةةةةةةةةةتعاض عن عبارة "ملي واف/كا.كلفن" بعبارة  28-4-4-5
 "ملي واف/كلفن.كا".

 حالة  لش مالحظة جديدة )ج( بعد أسةماء جمي  المواد المدرجة في الجدول  تدرج  
 آزو ينائي)أيزوبوتيرونتريل(".   -‘2ن2باستثناء مادة "

"  0,18آزو ينائي)أيزوبوتيرونتريل(ن يسةةةةتعاض عن الرقم "  -‘2ن2بالنسةةةةبة للمادة  
 ".27" بالرقم "62" وعن الرقم "0,28بالرقم "

 الجديدة التالية في ن اية القائمة الحالية:تدرج البنود   

 المعدو
  كتاة الع نة

 )كغ(
في ايعء د وار  حرارو فقت  

 )ماي اال/كغ.كافن(

درجة حرارو التاال الذاتي التقااعرع/درجة  
  حرارو التمعثر الذاتي التقعرع  

(º)س 
16,0 فوق أكسيد ينائي لورويلن نقي تقنياً   26 50 
20,0 فوق أكسيد ينائي ديكانويلن نقي تقنياً   28 40 

40,0 فورماميد الفينيل-ن  33 55 
 تدرج المالحظة الجديدة "ج" التالية تحع الجدول: 

جرى تحديد هذه األمثلة التارييية باسةةةتيدام الحرارة المفقودة التي تتجاوز تلر الموصةةةش ب ا حالياً  )ج("
 (.".4-28ألغراض التصنيف )انظر الجدول 

 33الققم    

 في الجملة األولشن تدرج كلمة "الداخلي" بعد كلمة "عر ه". 33-2-4-2

 يستعاض عن الشكل ألت بالشكل التالي: 1-4-2-33الشكل 
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 34الققم    

 في ن اية الفقرةن تدرج مالحظة جديدة يكون نص ا كما يلي: 3-2-3-4-34و 34-4-1-2-6
دة أو كبح ا بمحتوى كبير )  معحمة:"  ٪ 10  ˂ في الحالة التي تكون في ا المادة مطلية للحد من خواص ا المنكس 

:  االختباراف  من   مجموعتين    جراء   ينبغي   ميكرومترن   500 عن   قطرها  يقل  التي  الدقيقة  الجسةيماف  من (  الكتلة   من 
  500  عن   قطرهةا   يقةل   دقيقةة   جسةةةةةةةةةةةةةيمةاف   علش   تجرى   واختبةاراف   ب ةا   المقةدمةة   بةال يلةة   المةادة   علش  تجرى   اختبةاراف 
تطحن المةةادة قبةةل غربلت ةةا أو   م الحصةةةةةةةةةةةةةول علي ةةا بغربلةةة المةةادة بةةال يلةةة المقةةدمةةة ب ةةا. وينبغي أال وت   ميكرومتر 

 اختبارها. وينبغي أن يستند التصنيف الن ائي  لش نتائج االختباراف ذاف التصنيف األشد صرامة." 

 37الققم    

 تحذي.  37-4-1
 .1-4-37يعاد ترقيم ا لتصبح  )فقرة سابقة( 37-4-1-1
 :1-1-4-37تدرج الفقرة الجديدة التالية  37-4-1-1
 مقتمة 37-4-1-1"

لتحديد خوا  التآكل في السةةةوائل وفي المواد الصةةةلبة التي يسةةةتيدم هذا االختبار  
 ."1‘/الفلة 3وتمثل مادة أّكالة للفلزافن مجموعة التعبلة ‘ يمكن أن تصبح سائلة
  2- 1- 4- 37لتصةةةةةةبح   2- 4- 4- 37و  1- 4- 4- 37و  4- 4- 37و   3- 4- 37و  2- 4- 37يعاد ترقيم الفقراف 

 1-2-4-37. ويعاد ترقيم األشةةةةةكال  2-4-1-4-37و 1-4-1-4-37و  4-1-4-37و 3-1-4-37و
تحةةةةديةةةةء اةحةةةةاالف المرجعيةةةةة    2-1-4-37و  1-1-4-37لتصةةةةةةةةةةةةةةبح    2-2-4-37و التوالي م   علش 
 1-1-4-37ليصةةةةةةةةةبحا   2-4-4-37و 1-4-4-37وفقًا لذلر. ويعاد ترقيم الجدولين  4-37القسةةةةةةةةةم   في
 علش التوالي. 2-1-4-37و

 تعدل ليصبح نص ا كما يلي: ( )ب(2-1-4-37)فقرة أعيد ترقيم ا   37-4-2
الةةةةنةةةةو    ")ب( مةةةةن  الةةةةتةةةةوالةةةةي  S235JR+CR  (1.0037والةةةةفةةةةوالذ  عةةةةلةةةةش  الةةةةنةةةةو  ST 37-2ن  أو  (ن 

S275J2G3+CR  (1.0144  ن علش التواليSt 44-3   ن أو النو)ISO 3574 ن نظةةام الترقيم
د    ."SAE 1020ن أو النو  G10200 (UNS)الموحَّ

 38الققم    

 األخيرةن تدرج كلمة "مركبة" بعد كلمة "لبطارية".الفقرة في  )د( 38-3-3
 ن تضاي الفقراف الجديدة التالية:في الن اية )ز( 38-3-3

"بالنسةةةبة لتجميعة البطارياف غير المزودة بحماية من الشةةةحن الزائد والمصةةةّممة لالسةةةتيدام فقط في الياليا 
 ماية:المكونة لبطارية أخرىن أو في معدافن أو في مركبة تتيح هذه الح

يجب التحقق من الحماية من الشةحن الزائد علش مسةتوى البطارية أو المعداف أو المركبةن حسةب  -
 االقتضاءم

ويجب من  اسةتيدام أنظمة الشةحن من دون حماية من الشةحن الزائد عبر نظام فيزيائي أو أج زة  -
 في العملية." تحكم

 االختبار ليصبح نص ا كما يلي:تعدل الفقرة الفرعية ) ( في موجز   38-3-5
 ذكر اسم الشيص المسنول وصفته كدليل علش صحة المعلوماف المقدمة." ) (
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 41الققم    

 يكون نص ا كما يلي: 3-1-41تضاي فقرة جديدة   41-1-3

يجب أن يكون الصةةةةةةةةةةةة ريج النقال أو حاوية الغاز المتعددة العناصةةةةةةةةةةةةر التي تيضةةةةةةةةةةةة    41-1-3"
الطولي جافة قبل اختبار الصةةةةدم. وإذا كانع قدرة المنشةةةةكة أو وكالة المراقبة علش الختبار الصةةةةدم الدينامي  

تحديد مصةةةادر التسةةةّرب المحتملة تتكير سةةةلبًا باألحوال الجوية كالثلج أو المطر الذ  ينشةةةك خالل االختبارن 
اوية الغاز يجب  ن اء اختبار الصةةةةةدم. وال ي سةةةةةتكنت اختبار الصةةةةةدم  ال عندما يكون الصةةةةة ريج النقال أو ح

 المتعددة العناصر جافةن وحين يتوقت الثلج أو المطر."

 51الققم    

ن تعدل الجملة األولش ليصةةةةةةبح نصةةةةةة ا كما يلي: "المتفجراف الواردة في  1في الحاشةةةةةةية    51-2-1
ق عالميًا والتي تعتبر أكثر حسةةةةاسةةةةية من أن تدرج في   1-2الفصةةةةل   من النظام المنسةةةةّ

خالل نز  الحسةاسةية وبالتالي يمكن تصةنيف ا كمتفجراف  شةعبة يمكن جعل ا مسةتقرة من 
من  17-2منزوعة الحسةةةةةةاسةةةةةةيةن شةةةةةةريطة اسةةةةةةتيفاء جمي  المعايير الواردة في الفصةةةةةةل  

 النظام المنّسق عالميًا.".

    


