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 ٢اجلزء 
 األخطار املادية
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 ١-٢ الفصل

 املتفجرات
  عامةواعتبارات ريفاتع ١-١-٢

تولّد يف حد ذاهتا    ) أو خملوط مواد  ( سائلة   أوهي مادة صلبة    ) أو املخلوط املتفجر  ( املتفجرة   املـادة  ١-١-١-٢
 وضغط وسرعة يترتب عليها حدوث أضرار باملنطقة احمليطة، وتندرج حتت حرارةميائي غازات هلا درجة نتيجة تفاعل كي

 . مواد الصواريخ النارية حىت لو مل تتولد عنها غازاتالتعريفهذا 

 الغرض منها إحداث تأثري حراري أو ضوئي أو صويت أو توليد مواد هي مادة أو خملوط النارية واملادة 
 . املداومةوذاتية من هذه التأثريات نتيجة لتفاعالت كيميائية غري تفجريية طاردة للحرارة جمموعة أو غاز أو دخان

 . هي سلعة حتتوي مادة أو أكثر من املواد املتفجرةاملتفجرة والسلعة 

 . هي سلعة حتتوي مادة أو أكثر من املواد الناريةالنارية والسلعة 

 :رتبة املتفجرات، وهي تشمل ٢-١-١-٢

  واملخاليط املتفجرة؛املواد )أ(

 متفجرة بكميات أو ذات طبيعة خماليط املتفجرة، باستثناء النبائط اليت حتتوي مواد أو السلع )ب(
 أو الصدفة أثناء النقل إىل حدوث أثر اخلطأال تسمح بأن يؤدي اشتعاهلا أو تشغيلها بطريق   

  حرارة أو ضوضاء عالية؛ و أو دخان أونارخارج النبيطة، سواء يف شكل انتثار أو 

 تصنع إلحداث تأثري عملي     واليتأعاله،  ) ب(أو  ) أ( واملخاليط والسلع اليت مل ترد يف        املواد )ج(
 .مماثل لالنفجار أو ألغراض األلعاب النارية

 معايري التصنيف ٢-١-٢

الشعب إحدى ت  حت، اليت ال تصنف كمتفجرات غري ثابتة، مواد وخماليط وسلع هذه الرتبة     درجتـن  ١-٢-١-٢
 : لنوع اخلطر الذي تنطوي عليهتبعاالست التالية 

 الشامل  االنفجار( واملخاليط والسلع اليت تتسم خبطر االنفجار الشامل         املواد ١-١ الشعبة )أ(
 ؛) تقريباواحد بأكملها يف آن الكمية املوجودةهو الذي حيدث يف 

 على خطر   تنطويخبطر االنتثار ولكنها ال      واملخاليط والسلع اليت تتسم      املواد ٢-١ الشعبة )ب(
 االنفجار الشامل؛

 خبطر عصف ضئيل    وتتسم واملخاليط والسلع اليت تنطوي على خطر اشتعال النار          املواد ٣-١ الشعبة )ج(
 : الشاملاالنفجارأو خطر انتثار ضئيل أو كليهما، ولكنها ال تنطوي على خطر 

  أو؛برية احتراقها إىل حرارة إشعاعية كيؤدي `١`  
 أو كالمها؛  ضئيلانتثارحتترق الواحدة تلو األخرى، وينتج عنها تأثري عصف أو  `٢`  
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 واملخاليط  املواد:  واملخالـيط والسلع اليت ال تنطوي على خطر كبري         املـواد  ٤-١ الشعبة )د(
 أثناء  تشغيلهاوالسلع اليت ال تنطوي إال على خطر ضئيل إذا اشتعلت أو بدأ             

 أي قطع منها على العبوة وال يتوقع أن تتناثر آلثار إىل حد كبريالنقل وتقتصر ا
 يترتب على أي نار خارجية    وال .ذات حجم كبري أو أن تصل إىل مدى بعيد        

  شبه فوري لكل حمتويات العبوة تقريبا؛فجارنا

 خطر على واملخالـيط ذات احلساسية الشديدة الضعف واليت تنطوي    املـواد  ٥-١الشعبة   )ه(
 واملخاليط اليت تتسم خبطر االنفجار الشامل ولكن        املواد: ر الشامل االنفجـا 

 تقل إىل حد كبري جدا احتماالت اشتعاهلا أو         حبيثحساسيتها بالغة الضعف    
 ؛ االنفجار يف ظروف النقل العاديةحالةانتقاهلا من حالة االحتراق إىل 

:  الشامل االنفجارسم خبطر    ذات احلساسية البالغة الضعف واليت ال تت       السلع ٦-١الشعبة  )و(
السـلع الـيت ال حتـتوي إال مواد متفجرة ذات حساسية بالغة الضعف تقل     

 . اشتعاهلا أو انتثارها عرضا إىل حد ال يذكراحتماالت

 يف واحدة من الشعب الست املذكورة أعاله        ، اليت ال تصنف كمتفجرات غري ثابتة،      املتفجرات وتصنف ٢-٢-١-٢
 دليل األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،        توصيات" يف اجلزء األول من      ٨ إىل   ٢االختبارات  عـلى أساس نتائج سلسلة      

 : وفقا للجدول التايل،"االختبارات واملعايري

 معايري تصنيف املتفجرات: ١-١-٢ اجلدول

  الفئة املعايري

  : يلزم إجراؤها فيما يلي اجملموعة األساسية لالختبارات اليت،٦-١ إىل ١-١ الفئات متفجرات

توصيات" من   ١٢القسم  ( ٢ املتحدة جملموعة اختبارات األمم     وفقـا  :  لالنفجارالقابلية
)." االختبارات واملعايري  دليلاألمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،       

 .٢ األمم املتحدة اختبارات جملموعة )ب(ال ختضع املتفجرات العمدية
توصيات" من   ١٣القسم  ( ٣ت األمم املتحدة     جملموعة اختبارا  وفقـا  :احلساسية

)." واملعايرياالختباراتاألمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل 
 من  ١-٦-١٣القسم الفرعي   ( )ج(٣ املتحدة جملموعـة اختبارات األمم      وفقـا  : احلراريالثبات

 )."ايري اخلطرة، دليل االختبارات واملعالبضائع األمم املتحدة بشأن نقل توصيات"
 . لتعيني الشعبة الصحيحةأخرىجراء اختبارات إ يلزم

)أ(ر ثابتة ـ غي راتـمتفج

 متفجرات الشعب منأو
  ٦-١ إىل ١-١

ويلزم .  احلساسية للمناولة واالستخدام العادينيمفرطةأو / غري الثابتة هي متفجرات غري ثابتة حراريا واملتفجرات )أ(
 .اختاذ احتياطات خاصة بشأهنا

 . تفجريي أو ناريأو املواد واملخاليط والسلع اليت تصنع إلحداث تأثري عملي شملت )ب(

 مث تدرج، لبعض ٦-١ إىل ١-١قد تصنف املواد أو املخاليط املتفجرة يف شكل معبأ أو سلع حتت ُشَعب من : ١ملحوظة 
توصيات "انظر  (تطلبات تقنية   لتمييز م " قاف"إىل  " ألف"األغـراض التنظيمية، يف تقسيم فرعي يف جمموعات توافق من           
 ).١-٢، الفصل "األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، الئحة تنظيمية منوذجية

وميكن . ُتَرطب بعض املواد واملخاليط املتفجرة باملاء أو الكحوالت أو ُتخفف مبواد أخرى إلمخاد خواصها التفجريية              : ٢ملحوظة  
 ).باعتبارها مواد مرتوعة احلساسية(، بأسلوب خمتلف عن معاملة املواد املتفجرة )نقل مثالكال(معاملتها، لبعض األغراض التنظيمية 
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ينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة إجراء االختبار على املادة أو املخلوط يف الصورة املقدم  :٣ملحوظة 
غراض اإلمداد أو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف عن الشكل فعلى سبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها أل  . فيها

الذي مت اختباره، ويعترب أنه من املرجح أن يغري بدرجة كبرية أداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف 
 .ذلك الشكل اجلديد

 تبليغ معلومات األخطار ٣-١-٢

:  معلومات األخطارتبليغ"راطات الوسم حتت عنوان  اشتبشأن اعتبارات عامة واعتبارات خاصة ترد 
 للبيانات أمثلة   ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 .املختصةالتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة 

 اتعناصر وسم املتفجر: ٢-١-٢ اجلدول

 ١-١شعبة ال ٢-١ الشعبة ٣-١ الشعبة ٤-١ الشعبة ٥-١ الشعبة ٦-١ الشعبة
متفجر غري 

 ثابت
 

 على ٦-١
 أرضية
 )أ(برتقالية

 على ٥-١
 أرضية
 )أ(برتقالية

 ؛ منفجرةقنبلة
 على ١�٤ أو

 أرضية
 )أ(برتقالية

 الرمز  منفجرةقنبلة  منفجرةقنبلة  منفجرةقنبلة  منفجرةقنبلة

 كلمة بدون
 تنبيه

  التنبيهكلمة خطر خطر خطر خطر حتذير خطر

 بيان بدون
 أخطار

 تنفجر قد
انفجارا شامال 

 يف النار

 احلريق، خطر
 أو القذف

 خطر متفجر؛
 أواحلريق، 
 أو العصف،
 القذف

 رـ خطمتفجر؛
 قذف شديد

رـ خطمتفجر؛
االنفجار 
 الشامل

متفجر غري 
 ثابت

  اخلطربيان

 .)مثل النقل(السلع اليت ختضع لبعض األغراض التنظيمية  على املواد واملخاليط وينطبق )أ( 

 خمطط اختاذ القرار وإرشادات ٤-١-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 .بل وأثناء استخدام املخطط قاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

 خمطط اختاذ القرار ١-٤-١-٢

 تتألف واملخاليط والسلع يف رتبة املتفجرات مث إدراجها يف شعبة عملية معقدة جدا املواد تصنيف ميثل 
. " اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري    البضائع األمم املتحدة بشأن نقل      توصيات"ويلزم الرجوع إىل    . من ثالث خطوات  

 الثانيةواخلطوة ). ١سلسلة االختبارات  ( املادة أو املخلوط هلما تأثريات تفجريية        كانتخلطوة األويل هي تأكيد ما إذا       وا
سلسلة ( املخلوط يف شعبة أخطار حمددة       أوواخلطوة الثالثة إدراج املادة     ) ٤-٢سلسلة االختبارات   (القبول  هـي إجراءات    

 معلق أو جل مستحلب،" السؤال عما إذا كانت مادة مرشحة لرتبة عن ٨ات وجتيب سلسلة االختبار). ٧-٥االختبارات 
كسائل مؤكسد   درج حساسة بالقدر الكايف حبيث ت      غري (ANE)"  يف صنع متفجرات األلغام    يستخدمنـترات أمونيوم،    

انظر (وحيدد التصنيف وفقا ملخطط اختاذ القرار التايل   . )١٤-٢الفصل  (أو كمـادة صلبة مؤكسدة      ) ١٣-٢الفصـل   (
 ).٤-١-٢ إىل ١-١-٢األشكال 
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 )لغرض النقل ١الرتبة ( تفجرات رتبة امليفخمطط عام لطريقة تصنيف مادة أو خملوط أو سلعة : ١-١-٢ الشكل

 

 جمموعة توافقختصيص

  أو خملوط أو سلعة للتصنيفمادة

 صنف ي
ابت غري ثمتفجرك

يرفض
  متفجرايسل

  شعبة خطرختصيص

ألف، باء، :  توافقجمموعة
 زاي، واو،جيم، دال، هاء، 

حاء، طاء، ياء، كاف، الم، 
 نون، أو قاف

التصنيفرمز

  القبولخطوات

يصنف
 كمتفجر

،٢-١، أو ١-١ الشعبة
،٥-١، أو ٤-١  أو٣-١ أو

 ٦-١أو 
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 ) لغرض النقل١الرتبة (إجراءات القبول املؤقت ملادة أو خملوط أو سلعة يف رتبة املتفجرات : ٢-١-٢ الشكل

 ـــــــــــــ
 .٢ التصنيف، يبدأ مبجموعة االختبارات ألغراض*   

خملوط موضع تصنيف/مادة 

املادة/هل صنع املخلوط
إلحداث تأثري عملي 
 تفجريي أو ناري؟

املخلوط مرشح/هل املادة
جل /معلق/كمستحلب

نترات أمونيوم لالستخدام
يف صنع متفجرات عصف

نعم

ال

نعم

ال
 *٨جمموعة اختبارات 

٤-١-٢انتقل إىل الشكل 

*١جمموعة اختبارات 

املادة/طهل املخلو
 من املتفجرات؟

نعم
٢جمموعة اختبارات 

املخلوط/هل املادة
غري حساس ليقبل 
نعمال يف هذه الرتبة؟

 يصنف ليس متفجراًً
كمتفجر غري ثابت  يصنف

 كمتفجر غري ثابت

سلعة موضع تصنيف

خملوط موضع حبث/مادة
للتصنيف يف هذه الرتبة

٣جمموعة اختبارات

ال
نعم

ال

نعم

ال

نعم

املخلوط/هل املادة
؟  ثابت حرارياًً

املخلوط/هل املادة
شديد اخلطورة يف 
الشكل املخترب؟

٤جمموعة اختبارات

أو تعبئة/تغليف و
املخلوط/املادة

هل السلعة أو السلعة
املادة /املعبأة أو املخلوط

املعبأة مفرطة اخلطورة؟

يقبل مؤقتاً يف هذه 
 الشكلانتقل إىل(الرتبة 

٣-١-٢( 

 ال



 

-48- 

 )  لغرض النقل١الرتبة (إجراءات ختصيص شعبة يف رتبة املتفجرات: ٣-١-٢الشكل 

 

سلعة أو مادة أو خملوط مقبولة مؤقتاً يف هده الرتبة
 )٢-١-٢من الشكل (

ال
نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
 نعم

هل السلعة مرشحة 
/هل املادة ؟٦-١للشعبة 

املخلوط مرشح
 ؟٥-١للشعبة

 توضع املادة أو
٦اختبارات اجملموعة املخلوط يف عبوة

٧اختبارات اجملموعة 
٥اختبارات اجملموعة

هل النتيجة 
 انفجار شامل؟

هل هي سلعة 
متفجرة غري حساسة

 مطلقا؟
خملوط/هل هي مادة

متفجر ضعيف احلساسية
جداً مع خطر انفجار 

 شامل؟

هل اخلطر 
الرئيسي انطالق 
مقذوفات خطرة؟

هل اخلطر الرئيسي إشعاع 
أو احتراق عنيف /حراري و

صف أو لكن بدون احتمال ع
 قذف خطر؟

هل يوجد خطر 
طفيف يف حالة 
االشتعال أو البدء؟

/السلع/هل صنعت املادة
املخلوط إلحداث تأثري 
 تفجريي عملي أو ناري؟

هل ميكن أن 
يعوَق هذا 

اخلطر مكافحة 
النار يف اجلوار 

 املباشر
هل املنتج

 مستبعدةسلعة
حبكم طبيعتها؟

١-١الشعبة  ليست متفجرا ٢-١الشعبة  ٣-١الشعبة   ٤-١الشعبة 
 جمموعات توافق
 خالف ق

٤-١الشعبة
٥-١الشعبة جمموعة التوافق ق ٦-١الشعبة 
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 األمونيوم إجراءات تصنيف مستحلبات أو معلقات أو جل نترات : ٤-١-٢الشكل 

غري ثابت متاما للتصنيف كسائل أو 
 ٢-١-٢صلب مؤكسد ش 

تصنيف املخلوط لل/تدرس املادة
 كمتفجر ليس غري ثابت

 املخلوط للتصنيف/تدرس املادة
، انتقل إىل ٥-١كمتفجر بالشعبة 
٣-١-٢ش، ٥جمموعة االختبارات 

ال

٨جمموعة اختبارات

املخلوط كسائل أو صلب مؤكسد /تقبل املادة
جل نترات األمونيوم، لصنع متفجرات /معلق/كمستحلب

 )١٤-٢ أو١٣-٢الفصل (؛ (ANE)عصف 

 منع

 ال

 ال

 نعم

 نعم

للثبات)أ(٨اختبار
/ هل املادة. احلراري

 املخلوط ثابت حرارياً؟

اختبار الفجوة)ب(٨اختبار
 هل ANEالكبرية 

املخلوط مفرط /املادة
احلساسية للصدم للقبول 
كسائل أو صلب مؤكِسد؟

)ج(٨اختبار
 اختبار كونن

املخلوط مفرط /هل املادة
رة احلساسية لتأثري احلرا

الشديدة حتت ظروف 
 االحتباس؟
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 إرشادات ٢-٤-١-٢

 معينة يف اجلزىء ميكنها أن تتفاعل لتسبب كيميائيةتـترافق اخلواص التفجريية مع وجود جمموعات       ١-٢-٤-١-٢
وهتدف عملية االختبار التمهيدي إىل حتديد وجود هذه اجملموعات         .  والضغط احلرارةزيـادات سـريعة جدا يف درجة        

 املادة أو املخلوط قابلني لالنفجار، أنوعندما تدل عملية الفرز التمهيدي على . لطاقة بسرعة وقدرهتا على حترير االتفاعلية
 األمم املتحدة لنقل البضائع اخلطرة، توصيات"، املشروحة يف ١ يف الرتبة القبوليلـزم إخضاع املادة أو املخلوط لعملية    

 .٣-١٠ اجلزء األول، الفقرة ،" االختبارات واملعايريدليل

غرام، أصبح من غري الضروري تنفيذ / جول٨٠٠ أقل من العضوية إذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة للمواد :ظةملحو
 .)أ( النوع، ٢موعة ، أو اختبار احلساسية ملوجة الصدم االنفجارية باجمل)أ (، النوع١جملموعة بااختبار إشعال االنفجار 

 :التالية يف احلاالت ال تصنف املادة أو املخلوط كمتفجر ٢-٢-٤-١-٢

 أمثلة للمجموعات اليت    وترد. أية جمموعة كيميائية هلا خواص تفجريية     اجلزىء  ال حيـتوي     )أ(
 بشأن نقل البضائع اخلطرة، املتحدة األمم توصيات"ميكن أن تظهر وجود خواص تفجريية يف 

 ؛١-٦ألف  اجلدول، ٦ التذييل ؛"دليل االختبارات واملعايري

وتقل ميزانية . األكسجنية جمموعات كيميائية تترافق مع خواص تفجريية وتضم  املادحتتوي )ب(
 .٢٠٠- األكسجني احملسوبة عن

 :للتفاعل الكيميائي )oxygen balance( ميزانية األكسجني وحتسب 

 CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)]. O2 → x. CO2 + (y/2). H2O 

 : املعادلةباستخدام 

  oxygen balance = -1600.[2.x +(y/2) -z]/molecular weight 

مواد عضوية جمموعات كيميائية هلا خواص      من   العضوية أو املخلوط املتجانس      املادةحتمل   )ج(
غرام ودرجة حرارة بدء    / جول ٥٠٠تفجرييـة، لكن طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من          

 تطبيق االختبار    احلدية جتنب  الدرجةتتيح هذه   (س  °٥٠٠التحلل الطارد للحرارة أقل من      
 س°٥٠٠ مع ذلك تتحلل ببطء فوق درجة واليتعلى عدد كبري من املواد العضوية غري املتفجرة        

 طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام      حتديدوميكن  ). غرام/ جول ٥٠٠لتحرير أكثر من    
 طريقة مناسبة لقياس كمية احلرارة؛ أو

حالة خماليط املواد غري العضوية املؤكِسدة مع دة يف إذا كان تركيز املادة غري العضوية املؤكِس )د(
 :املواد العضوية

 ؛٢ أو ١يف الفئة املادة املؤكسدة  بالوزن، إذا كانت  يف املائة١٥ من أقل 

 .٣يف الفئة املادة املؤكسدة بالوزن، إذا كانت  يف املائة ٣٠ من أقل 

 . اليت حتتوي أي متفجرات معروفة يف حالة املخاليطالقبولوجيب تطبيق إجراءات  ٣-٢-٤-١-٢
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 ٢-٢ الفصل

 وبة اللهالغازات
 تعريف ١-٢-٢

س والضغط اجلوي املعياري °٢٠ مع اهلواء عند درجة حرارة احتراق اللهوب هو غاز له نطاق الغاز 
 . كيلوباسكال١٠١,٣

 تصنيفال معايري ٢-٢-٢

 : التايل يف إحدى فئتني يف هذه الرتبة تبعا للجدولاللهوب الغاز يصنف 

 معايري تصنيف الغازات اللهوبة: ١-٢-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 ): كيلوباسكال١٠١,٣(س والضغط العادي ٢٠ تكون عند درجة غازات

  أو؛ أو أقل يف املائة١٣ مع اهلواء بنسبة حجمية خملوط لالشتعال يف قابلة )أ(
 .أيا كان احلد األدىن لاللتهابيةائة،  يف امل١٢ بنسبة ال تقل عن اهلواء نطاق التهابية مع هلا )ب(

١ 

درجةعند    خملوطة مع اهلواء   تكون التهابية عندما    نطاق هلا يكون ١ الفئة غازات خبالف غـازات 
 ).كيلوباسكال ١٠١,٣ (العادي والضغط س ٢٠

٢ 

 . املثيل كحاالت خاصةوبروميدألغراض تنظيمية معينة معاملة األمونيا ميكن  :١ ملحوظة
 .٣-٢ لالطالع على تصنيف األيروسوالت، انظر الفصل :٢ ملحوظة

  معلومات األخطارتبليغ ٣-٢-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  لةأمث ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  " (الوسـم 

 . املختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 

 عناصر وسم الغازات اللهوبة: ٢-٢-٢ اجلدول

  ١ الفئة ٢ الفئة

 الرمز هلب  رمزبدون

  التنبيهكلمة خطر حتذير

  اخلطربيان  هلوب بدرجة قصوىغاز  هلوبغاز

 وإرشادات ر اختاذ القراخمطط ٤-٢-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  اختاذ القرارخمطط ١-٤-٢-٢

 .وحيدد التصنيف وفقا للمخطط التايل.  قابليته لاللتهابعنم توفر بيانات  غاز هلوب، يلزلتصنيف 

 هوبةل للغازات ال٢-٢ اختاذ القرار خمطط

س وضغط٢٠هل هلا نطاق اشتعال مع اهلواء عند درجة
  كيلوباسكال؟١٠١,٣معياري

١٠١,٣ س وضغط معياري     ٢٠هـل عـند درجـة       
 :كيلوباسكال

 يف املائة أو أقل     "١٣تشتعل يف خملوط بنسبة      )أ(
 باحلجم مع اهلواء؛ أو 

ئويةهلـا نطـاق اشتعال مع اهلواء بنسبة م         )ب(
 نقطة بصرف النظر عن حد      ١٢ال تقل عن    

 االشتعال األدىن؟

 ال يصنف

 ١الفئة 

    
 خطر

 نعم

 

 ٢الفئة 

 حتذير

 نعم

 ال

 ال

 مادة غازية أو خملوط غازي
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 إرشادات  ٢-٤-٢-٢

 أو باحلساب تبعا للطرائق اليت تتبعها املنظمة الدولية للتوحيد          باالختبارات القابلية لاللتهاب    تعـني  
 ISO 10156:1996 “Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizingانظر،  (ISOالقياسي 

ability for the selection of cylinder valve outlets” .( يف هذه الطرائق، الستخدامهاوحيثما ال توجد بيانات كافية 
 .املختصةميكن استخدام اختبارات بطريقة مماثلة تعترف هبا السلطة 

 ISO 10156:1996 للمعيارتصنيف خملوط غازات هلوبة باحلساب وفقا : مثال ٥-٢-٢

 :املعادلة

  :حيث
 Vi %  =؛ املكافئ من الغاز اللهوباحملتوى 
 Tci   =؛اهلواء يف النتروجني الذي يظل عنده املخلوط غري هلوب يف وبه األقصى للغاز اللالتركيز 
 i   =؛ املخلوطيف األول الغاز 
 n  =رقم الغاز "n" ؛ املخلوطيف 
 Ki  =؛ خامل مقابل النتروجنيغاز تكافؤ معامل 

 حجم هذا املخفف إىل احلجم يضبط حيتوي خملوط غازي مادة ختفيف أخرى غري النتروجني، وحيثما 
 .)Kj( اخلاملاملكافئ من النتروجني باستخدام معامل التكافؤ للغاز 

 :املعيار

∑
n

i ciT

V %i
> 1 

 :ي الغازاملخلوط
 :التايلألغراض هذا املثال يستخدم املخلوط الغازي  

2% (H2) + 6%(CH4) + 27%(Ar) + 65%(He) 

 :احلساب

 : كما يليالنتروجنيتعني معامالت التكافؤ للغازات اخلاملة مقابل  -١ 

  Ki (Ar) = 0.5 
  Ki (He) = 0.5 

  اخلاملةللغازات )Ki( قامأر املخلوط املكافئ مع النتروجني كغاز موازن باستخدام حيسب -٢ 
 2%(H2) + 6%(CH4) + [27%×0.5 + 65%×0.5](N2) = 2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2) = 54% 

 ٪١٠٠ جمموع احملتويات إىل يضبط -٣ 
 

54
100  × [2%(H2) + 6%(CH4) + 46%(N2)] = 3.7%(H2) + 11.1%(CH4) + 85.2%(N2) 

∑
n

i ciT

V %i
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 : كما يلي اللهوبةاتللغاز Tci معامالت تعني -٤ 

  Tci H2 = 5.7% 
  Tci CH4 = 14.3% 

 : قابلية االلتهاب للمخلوط املكافئ باستخدام املعادلةحتسب -٥ 

∑
n

i ciT

V %i
 = 

7.5
7.3

 + 
3.14
1.11

 = 1.42 

 ١ > ١,٤٢ومبا أن   

 . املخلوط قابل لاللتهاب يف اهلواءإذن،  
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 ٣-٢ الفصل

 اللهوبة يروسوالتاأل
 تعريف ١-٣-٢

 هي أي أوعية غري قابلة إلعادة التعبئة مصنوعة من          الترذيذ، ويقصد هبا اسطوانات     األيروسـوالت،  
 مع أو بدون سائل أو عجينة أو الضغط، أو البالستيك وحتتوي غازا مضغوطا، أو مسيال أو مذابا حتت جاملعدن أو الزجا

 يف شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة يف غاز، يف صورة            احملتوياتيلة إطالق تسمح خبروج     مسـحوق، ومزودة بوس   
 . أو يف حالة سائلة أو حالة غازيةمسحوقرغوة، أو عجينة أو 

 تصنيفال معايري ٢-٣-٢

 كمواد هلوبة إذا كانت حتتوي أي مكون مصنف كمادة هلوبة           يروسوالتألاينبغي النظر يف تصنيف      ١-٢-٣-٢
 : ن م ع، أيالنظامملعايري وفقا 

 ؛)٦-٢انظر الفصل  (اللهوبة السوائل 
 ؛)٢-٢انظر الفصل  (اللهوبة الغازات 

 ).٧-٢انظر الفصل ( اللهوبة الصلبة املواد 

  التسخني أو املتفاعلة مع املاء ألن مثل هذه املواد         الذاتية ال يغطي مصطلح املكونات اللهوبة املواد املشعلة أو          :ملحوظة
 . األيروسوالتحمتوياتتخدم مطلقا يف ال تس

 أساس مكوناته، وحرارة االحتراق     على األيروسول اللهوب يف إحدى فئتني يف هذه الرتبة          ويصنف ٢-٢-٣-٢
واختبار مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق      ) أليروسوالت الرغوة  (الرغوةالكيميائـية، وعند االقتضاء، نتائج اختبار       

 .١-٤-٣-٢انظر خمطط اختاذ القرار ). ذأليروسوالت الرذا(

  معلومات األخطارتبليغ ٣-٣-٢

: األخطار معلومات   تبليغ" العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت عنوان         االعتبارات تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   . والوسم جداول تلخيصية عن التصنيف      ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . حيثما تسمح هبا السلطة املختصةاستخدامهاتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن ال

  ١الفئة  ٢الفئة 
 الرمز هلب هلب
 كلمة التنبيه خطر حتذير

 بيان األخطار أيروسول فائق االلتهابية أيروسول هلوب

 وإرشادات خمطط اختاذ القرار ٤-٣-٢

 هنا  تردالتالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها         خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات       ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  القراراختاذ خمطط ١-٤-٣-٢

احتراقه الكيميائية، وإن يلزم لتصنيف األيروسول اللهوب توفري بيانات عن مكوناته اللهوبة، وحرارة  
). أيروسوالت الترذيذ (واختبار مسافة االشتعال واختبار احليز احملصور       ) أيروسوالت الرغوة (أمكن نتائج اختبار الرغوة     

 .وحيدد التصنيف وفقا ملخططات اختاذ القرار التالية

 اللهوبة يروسوالتلأل) أ (٣-٢ القرار اختاذ خمطط

 )ب(٣-٢تقل إىل خمطط اختاذ القرار بشأن أيروسوالت الترذيذ، ان
 )ج(٣-٢بشأن أيروسوالت الرغوة، انتقل إىل خمطط اختاذ القرار 

 

 لـه حرارةوهل٪"١≤هـل حيـتوي مكونـات هلوبة بنسبة
 غرام؟/ كيلوجول٢٠ <احتراق

 لـه حرارة وهل٪"٨٥≥ونات هلوبة بنسبةهـل حيتوي مك   
 غرام؟/ كيلوجول٣٠ ≥احتراق

 األيروسول

 ال يصنف

 ١الفئة 

 

 خطر

 نعم

 

 ال

 نعم

ال
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 أليروسوالت الترذيذ) ب(٣-٢خمطط اختاذ القرار 

 

 غرام؟/ كيلوجول٢٠< هل له حرارة احتراق 

يف اختبار مسافة االشتعال، هل حيدث االشتعال على مسافة
  سم؟٧٥  ≥

أيروسول الترذيذ

 ١الفئة 

 خطر 

عمن

 

 ٢الفئة 

 
 حتذير

يف اختبار مسافة االشتعال، هل حيدث االشتعال علـى مسافة
  سم؟١٥"≥

يف اختبار االشتعال يف حيز مغلق
 ؛ أو٣م/ ث٣٠٠ ≤هل زمن االشتعال املكافئ )      أ   (
 ؟٣م/ غم٣٠٠ ≤كثافة االحتراق )   ب   (

نعم

نعم
 ٢الفئة 

 
 حتذير

ال

 ال

 ال يصنف

 ال

نعم

 ٢الفئة 

 
 حتذير

 ال
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 لأليروسوالت الرغوية) ج(٣-٢خمطط اختاذ القرار 

 إرشادات ٢-٤-٣-٢

 حرارة االحتراق النظرية وكفاءة ناتجغرام هي / بوحدات كيلوجولHc∆ االحتراق الكيميائية حرارة ١-٢-٤-٣-٢
 ). يف املائة٩٥ أو٠,٩٥ عادة املعامليكون هذا  (١,٠االحتراق، وهي دائما أقل من 

ركبة، متثل حرارة االحتراق جمموع قيم حرارة االحتراق املرجحة         امليروسول  األ تركيبة   حالـة  ويف 
 : املفردة، على النحو التايلللمكونات

∆Hc (product)   =   ∑
n

i

 [ wi% × ∆Hc(i)] 

 :حيث 
  ∆Hc =  ؛)غرام/كيلوجول(حرارة االحتراق 

  wi% =  النسبة الوزنية للمكون(i)؛ يف املنتج 
  ∆Hc(i)  = للمكون ) غرام/كيلوجول(حرارة االحتراق النوعية(i)يف املنتج . 
ة من الدراسات املنشورة، وميكن حساهبا أو حرارة االحتراق الكيميائي وميكن احلصول على قيم 

 ).ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l to 86.3 and NFPA 30B انظر(رها باالختبارات يتقد

 يف احليز املغلق واختبار التهاب رغوة       االشتعالطـالع عـلى اختـبار مسافة اإلشعال واختبار          الل ٢-٢-٤-٣-٢
توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل  من ٦-٣١ و٥-٣١ و٤-٣١عية األقسام الفر األيروسول، انظر

 . واملعايرياالختبارات

 :يف اختبار الرغوة، هل
 سم ومدته تساوي أو أكرب من٢٠ارتفاع اللهب يساوي أو أكرب من        )أ(

  ث؛ أو٢
  ث؟٧ سم ومدته تساوي أو أكرب من٤ارتفاع اللهب يساوي أو أكرب من  )ب(

 أيروسول رغوي

 ١الفئة 

 نعم خطر 

 ٢الفئة 

 
 حتذير

 

 سم ومدته٤رغوة، هل ارتفاع اللهب يساوي أو أكرب من يف اختبار ال
  ث ؟٢تساوي أو أكرب من 

 ال يصنف

ال

 نعم

ال
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 ٤-٢ الفصل

  املؤكسدةالغازات
 التعاريف ١-٤-٢

 عن طريق إعطاء األكسجني، أو يسهم يف احتراق مواد          يسبب، املؤكسد هو أي غاز ميكن أن        الغاز 
 .أخرى أكثر مما يفعل اهلواء

 تصنيفال معايري ٢-٤-٢

 : هذه الرتبة وفقا للجدول التايلحتت الغاز املؤكسد يف فئة وحيدة يصنف 

 معايري تصنيف الغازات املؤكِسدة: ١-٤-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 ١ .ً مادة أكثر مما يفعل اهلواء، وذلك عن طريق إعطاء األكسجني عمومااحتراق غاز يسبب أو يسهم يف أي

 ٪٢٣,٥ االصطناعي الذي حيتوي نسبة حجمية تصل إىل اهلواءال يعترب ) النقل مثال( يميةظاألغراض التنلبعض : ملحوظة
 .من األكسجني مادة مؤكِسدة

  معلومات األخطارتبليغ ٣-٤-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ ويتضمن املرفق    ).٤-١الفصل  " (الوسـم 

 . املختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 

  ١ الفئة

 الرمز  فوق دائرةهلب

  التنبيهكلمة خطر

  اخلطربيان  مؤكِسداحلريق، يسبب أو يؤجج قد
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 وإرشادات  اختاذ القرارخمطط ٤-٤-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  اختاذ القرارخمطط ١-٤-٤-٢

 ISO 10156:1996ة يف املعيار ـ غاز مؤكسد إجراء طرائق االختبار أو احلساب املشروحلتصنيفبغي ين 

"Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of 

cylinder valve outlet". 

  للغازات املؤكِسدة٤-٢ اختاذ القرار خمطط

هـل الغاز يسهم يف احتراق مواد أخرى أكثر مما
 يفعله اهلواء؟

 

 مادة غازية أو خملوط غازات

 

 نعم

 ال

  ال يصنف

 ١الفئة 

 خطر 
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  IS0-10156 :املعيارمثال لتصنيف خملوط من غازات مؤكِسدة وفقا لطريقة  ٢-٤-٤-٢

 :املعادلة

 :حيث 
  Vi%  =احلجمية لغازاملئوية  النسبة 
  Ci  =تكافؤ األكسجنيمعامل  
  i  =األول يف املخلوطالغاز  
  n  =رقم الغاز n املخلوطيف  

 . التوازن يف احلسبانغازال يؤخذ : ملحوظة

 :عيارامل

∑ ×
n

i

ii CV %  > 21 

 : الغازاتخملوط

 : املثال يستخدم خملوط الغازات التايلهذا لغرض 

9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(N2) 

 :احلساب

 :ط كما يليللغازات املؤكِسدة يف املخلو) Ci(يعني معامل تكافؤ األكسجني  -١ 

  Ci    = أكسيد النتروز( ٠,٦( 
  Ci     =أكسجني( ١( 
  Ci )٤٠=  )بقية الغازات املؤكِسدة 

 تكافؤ األكسجني للغازات    قيمحيسـب مـا إذا كـان خملوط الغازات مؤكِسدا أم ال باستخدام               -٢ 
 املؤكِسدة

9%(O2) + 16%(N2O) + 75%(N2) = (9 × 1) + (16 × 0.6) 

٢١ < ١٨,٦ 

 . املخلوط أقل قدرة من اهلواء على األكسدةيعترب وهكذا  

 النتروجني، فإن احلساب يف F2 من الغاز  يف املائة ٠و٦املخلوط مكون من     كـان  إذا   أمـا 
 :يعطياملكافئ 

0.6%(F2) + 99.4%(N2) 

  ٤٠ = F2للغاز  )Ci( األكسجني تكافؤ معامل  

٢١ > ٢٤ = ٠,٦ × ٤٠. 

 . يعترب املخلوط أكثر قدرة من اهلواء على األكسدةاحلالة هذه ويف  

∑ ×
n

i

i CiV %



 

 



 

-63- 

 ٥-٢ الفصل

 غط الضحتت الغازات
 تعريف ١-٥-٢

  كيلوباسكال عند  ٢٨٠ أوعية عند ضغط ال يقل عن        يفهي غازات معبأة    حتت الضغط    الغـازات  
 .س أو كسائل مربد°٢٠

 . والغازات الذائبة والغازات املسيلة املربدة،املسيلة والغازات ،وهي تشمل الغازات املضغوطة 

 تصنيفال معايري ٢-٥-٢

 : عندما تعبأ يف واحدة من أربع جمموعات كما يف اجلدول التايلزيائيةالفي الغازات وفقا حلالتها تصنف 

 معايري تصنيف الغازات حتت الضغط: ١-٥-٢ اجلدول

 اجملموعة املعايري

س، °٥٠- ضغط يف احلالة الغازية متاما عند درجة حرارة          حتت يكون عند تعبئته     غاز
 .س°٥٠-≤  اليت تكون درجة حرارهتا احلرجةالغازاتمبا يف ذلك مجيع 

  مضغوطغاز

 ضغط يف حال سائلة جزئيا يف درجات احلرارة أعلى         حتت يكـون عند تعبئته      غـاز 
 :س ويتم التمييز بني°٥٠-من 

س°٥٠- بنيغاز درجة حرارته احلرجة   : غـاز مسـيل حتـت ضغط مرتفع        )أ(
  و؛س°٦٥+ و

 .س°٦٥+  من أعلىغاز درجة حرارته احلرجة :  غاز مسيل حتت ضغط منخفض )ب(

  مسيلغاز

  مسيل مربدغاز . بسبب اخنفاض درجة حرارتهتعبئته يسيل جزئيا عند غاز

  مذابغاز . ضغط يف مذيب يف الطور السائلحتت يذاب عند تعبئته غاز

 . ال ميكن فوقها إسالة غاز نقي، بصرف النظر عن درجة انضغاطهاليت احلرارة احلرجة هي الدرجة درجة 

 طار معلومات األختبليغ ٣-٥-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . املختصةالسلطة التحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا
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 عناصر وسم الغازات حتت الضغط: ٢-٥-٢ اجلدول

   مضغوطغاز  مسيلغاز  مسيل مربدغاز  مذابغاز

 الرمز  غازاسطوانة  غازاسطوانة  غازاسطوانة  غازاسطوانة

  التنبيهكلمة حتذير حتذير حتذير حتذير

 غازا حتت حتتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

 غازا مربدا؛ قد حتتوي
 حروقا كريوجينية يسبب

)قَّري (أو أذى كريوجيين

 غازا حتت حتتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

 غازا حتت حتتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

 سخنت

  اخلطربيان
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 وإرشادات القرار اختاذ خمطط ٤-٥-٢

نا  ه ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  اختاذ القرارخمطط ١-٤-٥-٢

 . إجراء التصنيف تبعا ملخطط اختاذ القرار التايلميكن 

  للغازات حتت الضغط٥-٢خمطط اختاذ القرار 

  ال يصنف

 غاز مذاب
 حتذير 

نعم

 

 ال

نعم

ال

 س؟°٦٥+هل درجة احلرارة احلرجة أعلى من

ال

 هل الغاز مسيل جزئيا بسبب اخنفاض درجة حرارته؟

ال

 س؟°٥٠-هل الغاز يكون يف احلالة الغازية متاما عند

ال

 غاز مسّيـل
 حتذير 

 نعم

 غاز مسّيـل
 حتذير 

 نعم

  غاز مسّيـل مربد

 
 حتذير

 غاز مضغوط

 حتذيـر 
نعم

 س؟°٦٥+ و٥٠-هل درجة احلرارة احلرجة تقع بني

هل الغاز مذاب يف سائل مذيب حتت الضغط؟

 بار؟؛ أو٣س أعلى من°٥٠هل الضغط البخاري عند )أ( 
س وضغط °٢٠هـل املـادة تكون يف احلالة الغازية بالكامل عند            )ب( 

  كيلوباسكال؟١٠١,٣معياري  

املادة أو املخلوط

 نعم
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 إرشادات ٢-٤-٥-٢

 : تصنيف هذه اجملموعة من الغازاتأجلملعلومات التالية من  توفري ايلزم

 س؛°٥٠ البخاري عند الضغط - 
 س والضغط اجلوي العادي؛°٢٠ الفيزيائية عند احلالة - 
 . احلرارة احلرجةدرجة - 

 مـا، يلزم احلصول على البيانات املذكورة وميكن احلصول عليها من الدراسات             غـاز  ولتصـنيف  
 األمم املتحدة بشأن نقل     توصياتومعظم الغازات النقية مصنفه بالفعل يف       . ساب أو باالختبار العملي    أو باحل  املنشورة،

 إضافية ميكن أن    حسابات جةر معظم خماليط الغازات غري الدا     وتتطلب. التنظيمية النموذجية الالئحة  البضـائع اخلطرة،    
 .تكون معقدة جدا
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 ٦-٢ الفصل

 بةو اللهالسوائل
 تعـريف ١-٦-٢

 .س٩٣º تزيد على ال اللهوب هو سائل نقطة وميضه لسائلا 

 تصنيفال معايري ٢-٦-٢

 : تندرج حتت هذه الرتبة وفقا للجدول التايلجمموعات السائل اللهوب يف إحدى أربع يصنف 

 معايري لتصنيف السوائل اللهوبة: ١-٦-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 ١ درجة س٣٥º ≤ الغليان بدء درجة س ونقطة ٢٣º < الوميض نقطة

 ٢  درجة س٣٥º > س ونقطة بدء الغليان درجة ٢٣º < الوميض نقطة

 ٣  درجة س٦٠º ≤ س ودرجة ٢٣º ≥ الوميض نقطة

 ٤  درجة س٩٣º ≤ س ودرجة ٦٠º > الوميض نقطة

 س٥٥º اليت تتراوح نقطة وميضها بني       اخلفيفةقـد يعتـرب املازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة           :١ ملحوظة
 . جمموعة خاصة بالنسبة لبعض األغراض التنظيميةس٧٥ºو

 سوائل غري هلوبة لبعض األغراض التنظيمية       س٣٥ºقـد تعترب السوائل اليت تزيد نقطة وميضها على           :٢ ملحوظة
 توصيات األمم يف ""L.2, Part III, Section 32 نتائج سالبة يف اختبار االحتراقية املستمرة أعطتإذا ) مـثل الـنقل  (

 . اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريالبضائعة بشأن نقل املتحد

 واللك، والربنيق، واملواد الالصقة ومواد      واملينا،قـد تعترب السوائل اللهوبة اللزجة مثل الدهانات،          :٣ ملحوظة
نيف هذه وتقرر الالئحة التنظيمية أو السلطة املختصة تص) مثل النقل (التنظيميةالصقل كمجموعة خاصة لبعض األغراض 

 . أو القرار الذي يتخذ بشأهنا كمواد غري هلوبةاملواد

  معلومات األخطارتبليغ ٣-٦-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" عنوان   حتت االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم        تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣رفق  ويتضمن امل .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصةوالرسومالتحذيرية 

 عناصر وسم للسوائل اللهوبة: ٢-٦-٢ اجلدول

  ١ الفئة ٢الفئة ٣ الفئة ٤ الفئة

 الرمز هلب هلب هلب  ُيستخدم رمزال

  التنبيهكلمة خطر خطر حتذير حتذير

 كبرية للسائل قابلية  واألخبرة هلوبةالسائل راق قابل لالحتسائل
 الشتعالل واألخبرة

 فائقة للسائل قابلية
 الشتعالل واألخبرة

  اخلطربيان
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 وإرشادات خمطط اختاذ القرار ٤-٦-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  القراراختاذ خمطط ١-٤-٦-٢

 على نقطة الوميض ونقطة بدء الغليان، أمكن حتديد تصنيف املادة أو املخلوط واحلصول              عرفت مىت 
 : القرار التايلاختاذوائم باتباع خمطط وفقا لنظام التصنيف املتالوسم املعلومات الالزمة لبطاقة 

  بشأن تصنيف السوائل اللهوبة٦-٢خمطط اختاذ القرار 

 
ـ        ـــــــــــــــ

س جمموعة خاصة    ٧٥ºس و٥٥ºقد يعترب املازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة اخلفيفة اليت تتراوح نقطة وميضها بني         )١(
 بناء على القواعد املنطبقة أو وفقا لتعليمات        ٤ أو  ٣لة حيدد تصنيف هذه املنتجات يف الفئة        ويف هذه احلا  . بالنسبة لبعض األغراض التنظيمية   

 .السلطة املختصة
إذا  ) مثل، النقل  (س سوائل غري هلوبة لبعض األغراض التنظيمية      ٣٥ºقد تعترب السوائل اليت تزيد نقطة وميضها على      )٢(

توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل     " يف "L.2, Part III, section 32"" أعطت نتائج سالبة يف اختبار االحتراقية املستمرة  
 ".االختبارات واملعايري

 ٤الفئة 
 بدون رمز
 )٢) (١(نعم حتذير

 

نعم

ال

س ؟°٣٥>هل درجة بدء الغليان

 ال  ال يصنف

س°٢٣≥هل نقطة الوميض

س؟°٦٠>هل نقطة الوميض

س؟°٩٣≤هل نقطة الوميض

املخلوط يف شكل سائل/املادة

 ٣الفئة 
 

 )٢) (١(نعم ير حتذ 

ال
 ٢الفئة 

 

 خطر 
 نعم

  ال
  ١الفئة 

 

 خطر 
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 إرشادات ٢-٤-٦-٢

وميكن حتديد البيانات   .  بدء غليانه  ونقطة لتصنيف سائل هلوب توفري بيانات عن نقطة وميضه          يلزم ١-٢-٤-٦-٢
 . أو باحلساباملنشورةجع باالختبار أو احلصول عليها من املرا

 احتوائها حتتوي سوائل هلوبة معروفة بتركيزات حمددة، رغم إمكان          الـيت  )٣(ويف حالـة املخالـيط     ٢-٢-٤-٦-٢
 الوميض عن طريق إجراء اختبار إذا نقطةمكونات غري طيارة، مثل البوليمرات، واملضافات، ال يتطلب األمر احلصول على 

 س٥º أدناه، تزيد مبقدار ٣-٢-٤-٦-٢ الطريقة املشروحة يف الفقرة باستخداممخلوط، كانت نقطة الوميض احملسوبة لل
 : وشريطةالصلةعلى األقل على معيار التصنيف ذي 

 تركيب حمدد، ينبغي أن نطاقإذا كانت املادة ذات ( يكون تركيب املخلوط معروفا بدقة أن )أ(
 ؛)سوبةحمخيتار للتقدير التركيب الذي يتسم بأدىن درجة وميض 

لكل مكون ) ٥-٢-٤-٦-٢البوتقة املغلقة كما هو مبني أدناه يف ( تكون نقطة الوميض أن )ب(
 الستنتاج درجات   البياناتينبغي تطبيق عالقة ترابط مناسبة عند استكمال هذه         (معـروفة   

 ؛)حرارة أخرى خبالف ظروف االختبار
 مبا يف ذلك ارتباطه املخلوط  يكون معامل النشاط معروفا لكل مكون كما هو موجود يفأن )ج(

 بدرجة احلرارة؛

 . يكون الطور السائل متجانساًأن )د(

 Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982))  وصف لطريقة مناسبة يفويرد ٣-٢-٤-٦-٢
 حتسب نقطة الوميض من املكونات  البوليمرات أو املضافات، مثلويف حالـة املخلـوط الذي حيتوي مكونات غري طيارة،           

 أقل قليال احملسوبة غري الطيار ينقص بشكل طفيف الضغط اجلزئي للمذيبات وتكون نقطة الوميض املكونويعترب أن . الطيارة
 .من القيمة املقيسة

طة وتعني نق .  الغليان عن طريق االختبار    بدءيف حالة عدم توفر بيانات، تقدر نقطة الوميض ونقطة           ٤-٢-٤-٦-٢
 . تقبل اختبارات البوتقة املفتوحة إال يف حاالت خاصةوال. الوميض بطريقة اختبار البوتقة املغلقة

 : وميض السوائل اللهوبةنقطةوفيما يلي قائمة بالوثائق اليت تصف طرائق تعيني  ٥-٢-٤-٦-٢

 :الدولية املعايري

ISO 1516 
ISO 1523 
ISO 3679 
ISO 3680 

 : الوطنيةاملعايري
American Society for Testing Materials International, 100Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 
ASTM D 3828-93, Standard test methods for fash point by small scale closed tester 
ASTM D 56-93, Standard test method for flash point by tag closed tester  
ASTM D 3278-96, Standard test methods for flash point of liquids by setaflash closed-cup apparatus  
ASTM D 0093-96, Standard test methods for flash point by Pensky-Martens closed cup tester 

 ـــــــــــــــ
 .توجد طرائق راسخة جيداً للفرز التمهيدي ملخاليط املذيبات املثالية، أي اهلدروكربونات بصورة رئيسية )٣( 
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Association française de normalisation, AFNOR, Tour Europe, 92049 Paris La Défense: 
French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 
French Standard NF M 07 - 036 

British Standards Institute, Customer Services, 389 Chiswick High Road, London, N7 8LB:  
British Standard BS EN 22719 
British Standard BS 2000 Part 170 

Deutsches Institut für Normung, Burggraffenst 6, D-10787 Berlin: 
Standard DIN 51755 (flash points below 65  ° C) 
Standard DIN 51758 (flash points 65  ° C to 165  ° C) 
Standard DIN 53213 (for varnishes, lacquers and similar viscous liquids with flash points below 65  ° C) 

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, Leninsky Prospect, 9: 
GOST 12.1.044-84 
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 ٧-٢ الفصل

 القابلة لالشتعال الصلبة املواد
 تعريف ١-٧-٢

 . أو قد تسبب حريقا أو تسهم فيه من خالل االحتكاكبسهولة،هي مادة صلبة حتترق القابلة لالشتعال  الصلبة املادة 

 مسحوقة أو حبيبيه أو يف شكل عجينه وهي خطرة إذا كان مواد الصلبة السهلة االحتراق هي واملواد 
 . مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر بسرعةالقصرييسهل اشتعاهلا بالتالمس 

 تصنيفال معايري ٢-٧-٢

و عجينة أو خماليط هذه املواد باعتبارها مواد         مسحوق أو حبيبات أ    شكلتصـنف املواد الصلبة يف       ١-٢-٧-٢
 يف واحد أو أكثر من االختبارات اليت جترى وفقا للطريقة املبينة يف             االحتراق زمن   يكون  عندما االحتراقصـلبة سهلة    

 ث أو عندما    ٤٥ من   أقل،  ١-٢-٣٣ اجلزء الثالث، القسم الفرعي       املتحدة، دليل االختبارات واملعايري،    األممتوصيات  
 .ث/ مم٢,٢يكون معدل االحتراق أكرب من 

 ميكنها أن تشتعل وينتشر  عندماقابلة لالشتعال    مساحيق الفلزات وأشابات الفلزات كمواد       وتصنف ٢-٢-٧-٢
 . دقائق أو أقل١٠التفاعل على طول العينة بالكامل يف 

ه الرتبة بالقياس مع     تسبب حدوث حريق من خالل االحتكاك يف هذ        قدوتصنف املواد الصلبة اليت      ٣-٢-٧-٢
 .إيل حني وضع معايري هنائية بشأهنا)  املثال، أعواد الثقابسبيلعلى (الفقرات احلالية 

 هو كما "N.1"يف إحدى فئتني حتت هذه الرتبة باستخدام الطريقة القابلة لالشتعال وتصنف املادة الصلبة   ٤-٢-٧-٢
 :، وفقا للجدول التايل األمم املتحدة، دليل االختبارات واملعايريتتوصيا من ١-٢-٣٣ اجلزء الثالث، القسم الفرعي مبني يف

 القابلة لالشتعالمعايري لتصنيف املواد الصلبة : ١-٧-٢ اجلدول

 الفئة املعايري
 : معدل االحتراقاختبار

 : الفلزاتمساحيق واملخاليط خبالف املواد 
  النار، وتوقف املبللة ال املنطقة )أ(  
 ث/ مم٢,٢ > ث أو معدل االحتراق ٤٥ <اق  االحترزمن )ب(  
 : الفلزاتمساحيق 
  دقائق٥ ≤ االحتراق زمن - 

١ 

 : معدل االحتراقاختبار
 : واملخاليط خبالف مساحيق الفلزاتاملواد 
  دقائق على األقل، و٤ ملدة النار املبللة توقف املنطقة )أ(  
 ث/ مم٢,٢ > ث أو زمن االحتراق ٤٥ < االحتراق زمن )ب(  
 : الفلزاتمساحيق 
 دقائق ١٠ ≤ دقائق و٥ > االحتراق زمن - 

٢ 

فعلى .  االختبار على املادة أو املخلوط يف الصورة املقدم فيها     إجراءينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة         : ملحوظة
 الشكل الذي مت اختباره،     عنشكل فيزيائي خيتلف     قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض اإلمداد أو النقل يف           إذاسـبيل املثال،    

 . التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجلديداختبارويعترب أنه من املرجح أن يغري بدرجة كبرية أداءه يف 
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  األخطارمعلومات تبليغ ٣-٧-٢

:  معلومات األخطار  بليغت" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  " (الوسـم 

 . املختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 

 عناصر وسم للمواد الصلبة القابلة لالشتعال: ٢-٧-٢ اجلدول

  ١ الفئة ٢ الفئة

 الرمز هلب هلب

  التنبيهكلمة خطر حتذير

 صلبة قابلة مادة
 لالشتعال

 صلبة قابلة مادة
 لالشتعال

  اخلطربيان

 خمطط اختاذ القرار ٤-٧-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . وأثناء استخدام املخططقبلى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري ويوص. كإرشادات إضافية

 اجلزء الثالث، ة يفــ هي مبينكما "N.1" صلبة قابلة لالشتعال، جترى طريقة االختبار مادة لتصنيف 
وتتكون . ارات واملعايري  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختب      توصيات األمم املتحدة   من   ١-٢-٣٣القسـم الفرعي    

 :وحيدد التصنيف وفقا ملخطط اختاذ القرار التايل.  االحتراقمعدلاختبار فرز متهيدي واختبار : الطريقة من اختبارين
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 االشتعال التلقائية بشأن املواد الصلبة ٧-٢ القرار اختاذ خمطط

 

اختبار متهيدي

  اختبار معدل االحتراق
 :للمواد أو املخاليط خبالف مساحيق الفلزات   �

 ث؟/ مم٢,٢ > ث أو معدل االحتراق ٤٥ < االحتراقزمن  

 :حيق الفلزاتمسا   �
  دقائق؟ ١٠ ≤زمن االحتراق  

 يصنف ال

 ١الفئة 

 خطر 

 

 ٢الفئة 

 حتذير 

موجب

سالب

املخلوط يف شكل صلب/املادة

 :للمواد أو املخاليط خبالف مساحيق الفلزات   �
 هل توقف املنطقة املرطبة انتشار اللهب؟ 
 :مساحيق الفلزات   �

  دقائق ؟٥>زمن االحتراق 

عمن

  ال يصنفال

ال

نعم 
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 ٨-٢ الفصل

 الذاتية التفاعلواملخاليط  وادامل
 ريفاتعال ١-٨-٢

 سائلة أو صلبة غري ثابتة حراريا معرضة حلدوث خماليط أو املخاليط الذاتية التفاعل هي مواد أو املواد ١-١-٨-٢
 يف إطار املصنفة وال يشمل هذا التعريف املواد واملخاليط). اهلواء( اشتراك األكسجني بدونحتلل طارد للحرارة بقوة حىت 

 . أو عوامل مؤكسدةةعضويالنظام ن م ع كمتفجرات أو أكاسيد فوقية 

 تفجريية عندما تكون التركيبة قابلة لالنفجار يف خواصيعترب أن املواد أو املخاليط الذاتية التفاعل هلا  ٢-١-٨-٢
 . بسرعة أو إلحداث تأثري شديد عند التسخني يف حيز حمصورلالحتراقاالختبار املعملي، أو 

 تصنيفال معايري ٢-٨-٢

 : ذاتية التفاعل يف هذه الرتبة ما مل تكنخماليطواد أو ينظر يف تصنيف أي م ١-٢-٨-٢

 ؛١-٢ الفصل يف وفقا ملعايري ن م ع املبينة متفجرة )أ(

، باستثناء أن خماليط    ١٤-٢ أو   ١٣-٢ الفصل   ملعايري أو مواد صلبة مؤكسدة وفقا       سوائل )ب(
حتراق تصنف  يف املائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة لال      ٥املـواد املؤكسـدة اليت حتتوي       

 ؛ أدناهامللحوظةكمواد ذاتية التفاعل وفقا للخطوات املبينة يف 

 ؛١٥-٢ ع يف الفصل م فوقية عضوية وفقا ملعايري ن أكاسيد )ج(

  أوغرام؛/ جول٣٠٠ حتللها أقل من حرارة )د(

 .كغم٥٠ للعبوة زنة س٧٥º من أعلى (SADT) حرارة حتللها الذايت التسارع درجة  )ه(

 يف املائة أو أكثر من مواد عضوية        ٥,٠اليط املواد املؤكسدة اليت تستويف معايري التصنيف كمواد مؤكسدة وحتتوي           خم: مـلحوظة 
 أعاله، ختضع إلجراءات تصنيف املواد الذاتية التفاعل؛) ه (أو ) د(أو ) ج(أو ) أ(قابلة لالحتراق وال تستويف املعايري املبينة يف 

 .، يصنف كمادة ذاتية التفاعل)٢-٢-٨-٢انظر ( ذاتية التفاعل من النوع باء إىل واو واملخلوط الذي يظهر خصائص مادة

 حتت"  ألف إىل زاي   األنواع" التفاعل يف واحدة من سبع فئات من         الذاتيةتصـنف املواد واملخاليط      ٢-٢-٨-٢
 : وفقا للمبادئ التاليةالرتبة،هذه 

تصنف ر أو حتترق بسرعة، وهي معبأة،        أن تنفج  ميكن مـواد أو خماليط ذاتية التفاعل        أي )أ(
 ؛النوع ألفكمواد ذاتية التفاعل من 

 خبواص انفجارية وال تنفجر أو حتترق بسرعة،        تتسم مـواد أو خمالـيط ذاتية التفاعل         أي )ب(
تصنف كمواد  إحداث انفجار حراري يف هذه العبوة، علىبالشكل املعبأة به، ولكنها قادرة 

 ؛ءالنوع باذاتية التفاعل من 
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 خواص انفجارية ولكن ال ميكنها، يف الشكل املعبأة به، أن           هلا التفاعل   ذاتية مواد أو خماليط     أي )ج(
النوع تصنف كمواد ذاتية التفاعل من       أو حتدث انفجارا حراريا،      بسرعة،تنفجر، أو حتترق    

 ؛جيم

 : كانت عندما ختترب معملياإذا مواد أو خماليط ذاتية التفاعل أي )د(

  يف حيز حمصور؛ أوالتسخني جزئيا، وال حتترق بسرعة، وال حتدث تأثريا عنيفا عند جرتنف `١` 

  يف حيز حمصور؛ أوالتسخني تنفجر مطلقا، وحتترق ببطء، وال حتدث تأثريا عنيفا عند ال `٢` 
  يف حيز حمصور؛التسخني تنفجر أو حتترق مطلقا وحتدث تأثريا متوسط القوة عند ال `٣` 

 ؛النوع دالذاتية التفاعل من  كمواد تصنف  

 معمليا ال تنفجر أو حتترق مطلقا       ختترب مـواد أو خماليط ذاتية التفاعل، إذا كانت عندما           أي  )ه(
 ذاتيةتصنف كمواد    صور، التسخني يف حيز حم    عندوتظهر تأثريا بطيئا أوال تظهر تأثريا باملرة        

 ؛النوع هاءالتسخني من 

ة ــ ال تنفجر يف احلال    معملياتفاعل، إذا كانت عندما ختترب      أي مـواد أو خماليط ذاتية ال       )و(
 أو بال تأثري عند     ضعيف حتـترق مطلقا، وال تظهر سوى تأثري         أو (cavitated)الفجويـة   

تصنف  قوة انفجارية، بالالتسخني يف حيز حمصور، وليس هلا سوى قوة انفجارية ضعيفة أو 
 ؛النوع واوكمواد ذاتية التفاعل من 

 ال تنفجر يف احلالة الفجوية معمليااد أو خماليط ذاتية التفاعل، إذا كانت عندما ختترب          أي مو  )ز(
 تأثري عند التسخني يف حيز حمصور،       بالوال حتترق مطلقا، وال تظهر سوى تأثري ضعيف أو          
درجة حرارة التحلل الذايت    ( حراريا   ثابتةوليسـت هلا أية قوة انفجارية، شريطة أن تكون          

، ويف حالة املخاليط السائلة، عندما      )كغم ٥٠س للعبوة زنة    °٧٥س و °٦٠التسـارع بني    
تصنف كمواد  س،  °١٥٠ غلياهنا عن    درجةتسـتخدم مادة ختفيف لرتع احلساسية ال تقل         

 ثابت حراريا أو استخدمت مادة  غريوإذا كان املخلوط    . النوع زاي ذاتـية التفاعل من     
 املخلوط كمادة ذاتية    نفيصس،  °١٥٠ختفـيف لـرتع احلساسية تقل درجة غلياهنا عن          

 .النوع واوالتفاعل من 

 ينبغي دراسته من حيث اخلواص اليت تنتمي إىل لكنمعلومات األخطار، تبليغ ه عناصر ـالنوع زاي ليست ل: ١ ملحوظة
 .رتب األخطار األخرى

 . النظمجلميعقد ال يكون التصنيف ألف إىل زاي ضروريا بالنسبة : ٢ ملحوظة

 يري ضبط درجة احلرارةمعا ٣-٢-٨-٢

يلزم إخضاع املواد الذاتية التفاعل لضبط درجة احلرارة إذا كانت درجة حرارة حتللها الذايت التسارع  
SADT      وترد طرائق االختبار لتعيني درجة التحلل الذايت التسارع واشتقاق درجات حرارة           . س°٥٥ تساوي أو أقل من

توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات          من   ٢٨الضـبط والطوارئ يف اجلزء الثاين، القسم        
 .وُيجرى االختبار املختار بشكل ميثل الطرد، من حيث الوزن واملواد. واملعايري
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  معلومات األخطارتبليغ ٣-٨-٢

: ار معلومات األخط  تبليغ" عنوان االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصةوالرسومالتحذيرية 

 عناصر وسم املواد واملخاليط الذاتية التفاعل: ١-٨-٢ اجلدول

 جيم النوعان  هاء وواووعانالن )أ( زايالنوع
 ودال

   ألفالنوع  باءالنوع

 الرمز متفجرة وهلبقنبلة  متفجرة وهلبقنبلة هلب هلب

  التنبيهكلمة خطر خطر خطر حتذير
 ختصص ال

عناصر وسم 
 يسبب التسخني قد هذهاخلطرلفئة 

 الناراندالع 

 يسبب التسخني قد
 الناراندالع 

 يسبب التسخني قد
 أو انفجارارالنااندالع 

 يسبب التسخني قد
 انفجارا

  اخلطربيان

 . النظر يف اخلواص اليت تنتمي لرتب األخطار األخرىينبغيال ختصص عناصر لنقل معلومات عن أخطار للنوع زاي، لكن  )أ( 

 وإرشادات خمطط اختاذ القرار ٤-٨-٢

 هنا  ترديف املتوائم، ولكنها     خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصن          ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  القراراختاذ خمطط ١-٤-٨-٢

 مبني أو خملوط ذايت التفاعل ينبغي إجراء سلسلة االختبارات من ألف إىل حاء، كما هو مادة لتصنيف 
ويتبع يف التصنيف خمطط . ة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدزء الثاين من يف اجل
 .التايل القراراختاذ 

. التجربة خواص املواد واملخاليط الذاتية التفاعل اليت تعترب حامسة لتصنيفها عن طريق تعيني وينبغي 
 ، بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدة مناسبة يف وترد طرائق اختبار مبعايري تقييم

 ). حاء-سلسلة االختبارات ألف  (الثايناجلزء 

 إرشادات ٢-٤-٨-٢

 : واملخاليط الذاتية التفاعل يف احلاالت التاليةاملواد تطبيق إجراءات التصنيف على يلزم 

 مرتبطة خبواص انفجارية أو ذاتية التفاعل؛ وترد ءياجلزائية يف  مل توجد جمموعات كيمي    ذاإ )أ(
توصيات األمم املتحدة، دليل     يف   ٢-٦ وذ ١-٦ ذ اجلدولنيأمـثلة هلـذه اجملموعـات يف        

 ؛ أواالختبارات واملعايري

 من مواد عضوية، إذا كانت قيمة درجة تجانساملخلوط املفردة أو املعضوية الادة امل حالة يف )ب(
 الطاردس أو كانت طاقة التحلل      °٧٥ من   ىأعل (SADT)تحلل الذايت التسارع    حـرارة ال  

 باستخداموميكن تقدير درجة حرارة البدء وطاقة التحلل . غرام/ جول٣٠٠للحرارة أقل من 
 يف ٣-٣-٣-٢٠ اجلزء الثاين، القسم الفرعي انظر(طـريقة مناسـبة لقياس كمية احلرارة      

 ). دليل االختبارات واملعايريع اخلطرة، بشأن البضائاملتحدةتوصيات األمم 



 

-78- 

  للمواد واملخاليط الذاتية التفاعل٨-٢خمطط اختاذ القرار 

 ٩مربع 
اختبار هاء  

٤مربع
 اختبار جيم

 ٥مربع 
اختبار جيم   

 ٦مربع 
اختبار دال  

اقاهل تنشر ت ا

اقاهل تنشر  ت ا
٧مربع

اختبار هاء

١

  ال شيء  ٢-١٣

 ١٢مربع 
اختبار واو  

النوع واوالنوع ألف ع هاءالنوالنوع دالالنوع جيمالنوع باء

٣مربع
اختبار جيم

 ال٢-٦ نعم١-٦

 متوسط٢-٧
  ضعيف  ٣-٧
  ال  ٤-٧

١-٧ 
 عنيف 

 نعم  ١-١٠

١٠مربع
 اختبار زاي

 هل تنفجر ال٢-١٠
يف عبوة النقل؟

نعم، ببطء
 ال

١-٣ 
 نعم، بسرعة 

 ٢مربع 
 اختبار باء  

 هل ال٢-٢
 تنفجر يف عبوهتا؟

هل تنشر احتراقا
 بفرقعة؟

 هل حتترق
بسرعة وبفرقعة
 يف العبوة؟

ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف احلصر؟

 نعم١-١

  جزئي٢-١

 هل تنشر انفجارا؟ ال٣-١

١-٤ 
 نعم، بسرعة

املخلوط/املادة

 ال  ٢-١١

١-١٢ 
ال ضعيفة 

  ضعيفة ٢-١٢

 ال شيء  ٣-١٢

 ضعيف  ١-١٣

قوهتاما هي
 التفجريية؟

  هوما
تأثري التسخني يف 
 ظروف احلصر؟

١-٥
 نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  ال  ٣-٥

١-٨
 عنيف

 متوسط٢-٨
  بطيء  ٣-٨
  ال٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
 ال٣-٤

 متوسط  ٢-٩

١-٩
 عنيف

 ضعيف  ٣-٩
  ال  ٤-٩

 نعم  ١-١١

١١مربع
 هل تعبأ
٤٠٠ >  يف عبوات 

  لترا أو٥٥٠كغم أو  
   ينظر يف إعفائها؟

 نعم١-٢

٨مربع
اختبار هاء

ما هو
تأثري التسخني يف 

 ر؟ظروف احلص

 ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف احلصر؟

٢-٣
               ًهل تنشر احتراقا ٣-٣

بفرقعة؟

               هل تنشر احتراقا 
   بفرقعة؟

١مربع
ألفاختبار

النوع زاي

 ١٣مربع 
اختبار هاء  
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 ٩-٢ الفصل

 تلقائية االشتعال الالسوائل
 تعريف ١-٩-٢

 دقائق من ٥ خاللهو سائل معرض، حىت يف كميات صغرية، لالشتعال     التلقائي االشتعال    السـائل  
 .تالمسه مع اهلواء

 تصنيفال يريمعا ٢-٩-٢

اجلزء  يف N.3يف فئة واحدة حتت هذه الرتبة باستخدام االختبار         التلقائي االشتعال     السائل يصـنف  
  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري        توصيات األمم املتحدة    من ٥-١-٣-٣٣ الفرعي القسمالثالث،  

 : للجدول التايلوفقا

 )املشعلة(التلقائية االشتعال سوائل معايري تصنيف ال: ١-٩-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 عندما يضاف إىل مادة حاملة خاملة ويعرض للهواء، أودقائق ٥ السائل يف خالل يشتعل
  . دقائق٥ ترشيح بالتالمس مع اهلواء خالل ورقةيسبب اشتعال أو تفحم 

١ 

  معلومات األخطارتبليغ ٣-٩-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" عنوان   حتتاملتعلقة باشتراطات الوسم     االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصةوالرسومالتحذيرية 

 )املشعلة(ر وسم للسوائل التلقائية االشتعال عناص: ٢-٩-٢ اجلدول

  ١ الفئة

 الرمز هلب

  التنبيهكلمة خطر

  اخلطربيان  تعرضه للهواءعند النار تلقائيا يلتقط

 وإرشادات  اختاذ القرارخمطط ٤-٩-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  اختاذ القرارخمطط ١-٤-٩-٢

 اجلزء الثالث،    هو مبني يف   كما N.3 تلقائي االشتعال، ينبغي إجراء طريقة االختبار        سائل لتصـنيف  
وتتضمن .  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريمم املتحدةتوصيات األ من ٥-١-٣-٣٣القسم الفرعي 
 .  وفقا للمخطط التايلالتصنيفوحيدد . الطريقة خطوتني

  بشأن السوائل التلقائية االشتعال٩-٢ القرار اختاذ خمطط

 إرشادات ٢-٤-٩-٢

عندما توضح اخلربة يف اإلنتاج      للسوائل التلقائية االشتعال     تصنيف يتطلب األمر تطبيق إجراءات      ال 
أي أن املادة معروفة  (الطبيعية أو املخلوط ال يشتعالن تلقائيا عند التالمس مع اهلواء يف درجات احلرارة املادةواملناولة أن 

 )). أيامعدة(بثباهتا عند درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة 

مملوءة بالتراب الدياتومي  دقائق عند صبها يف بوتقة خزفية٥هل تشتعل يف خالل 
 أو جل السليكا؟

 املخلوط يف شكل سائل/املادة

 ١الفئة 

 
 خطر

 نعم

 ١الفئة 

 
 خطر

 

 نعم  دقائق؟٥هل تسبب احتراق أو تفحم ورقة الترشيح يف خالل 

ال 

 صنفال ت

 ال
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 ١٠-٢ الفصل

  الصلبة التلقائية االشتعالاملواد
 تعريف ١-١٠-٢

 الكميات الصغرية، لالشتعال يف     يف الصـلبة التلقائية االشتعال هي مادة صلبة معرضة، حىت           املـادة  
 . دقائق من تالمسها مع اهلواء٥غضون 

 تصنيفال معايري ٢-١٠-٢

  يفاملبني N.2 االختبار باستخدام واحدة حتت هذه الرتبة فئة يف االشتعال املادة الصلبة التلقائية تصنف 
 بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات       املتحدةتوصيات األمم    يف   ٤-١-٣-٣٣ء الثالـث، القسم الفرعي      اجلـز 
 : وفقا للجدول التايل،واملعايري

 )املشعلة (االشتعالمعايري تصنيف املواد الصلبة التلقائية : ١-١٠-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 ١ .سها مع اهلواء دقائق بعد تالم٥ خالل املادة الصلبة تشتعل

 االختبار على املادة أو املخلوط يف الصورة املقدم         إجراء ينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة          :ملحوظة
 الشكل عن قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض اإلمداد أو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف إذافعلى سبيل املثال،   . فيها

 التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف اختبار، ويعترب أنه من املرجح أن يغري بدرجة كبرية أداءه يف الذي مت اختباره
 .ذلك الشكل املختلف

  معلومات األخطارتبليغ ٣-١٠-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" عنوان االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن املرفق   . )٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصةوالرسومالتحذيرية 

 )املشعلة(عناصر وسم املواد الصلبة التلقائية االشتعال : ٢-١٠-٢ اجلدول

  ١ الفئة

 الرمز هلب

  التنبيهمةكل خطر

  اخلطربيان  تعرض للهواءإذا النار تلقائيا يلتقط

 وإرشادات  اختاذ القرارخمطط ٤-١٠-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططملعايرياويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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  اختاذ القرارخمطط ١-٤-١٠-٢

 اجلزء الثالث، القسم  هو مبني يفكما N2 صلبة تلقائية االشتعال، جترى طريقة االختبار مادة لتصنيف 
الطريقة وتتضمن . بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري توصيات األمم املتحدة من ٤-١-٣-٣٣ الفرعي
 .  وفقا للمخطط التايلالتصنيفوحيدد . خطوتني

 )املشعلة(للمواد الصلبة التلقائية االشتعال  ١٠-٢ القرار اختاذ خمطط

 إرشادات ٢-٤-١٠-٢

ال يلـزم تطبـيق إجراءات للتصنيف يف فئة املواد الصلبة التلقائية االشتعال عندما توضح اخلربة يف                  
أي أن املادة ( أو املخلوط ال يشتعالن تلقائياً عند التالمس مع اهلواء يف درجات احلرارة العادية اإلنتاج أو املناولة أن املادة

 )).عدة أيام(أو املخلوط معروفان بالثبات عند درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة 

 دقائق  من تعرضها للهواء؟٥هل تشتعل يف خالل 

املخلوط يف شكل مادة صلبة/املادة

 ١الفئة 

 
 نعم خطر

 

 ال

 ال تصنف
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 ١١-٢ الفصل

 الذاتية التسخنيواملخاليط  املواد
 تعريف ١-١١-٢

، خبالف السوائل واملواد الصلبة  أو سائلة هي مواد أو خماليط صلبةتسخنيال أو املخاليط الذاتية املواد 
 هذه املواد أو    وختتلف معرضة عن طريق التفاعل مع اهلواء وبدون تزويد بالطاقة، للتسخني الذايت؛             االشتعال،التلقائـية   

وبعد فترات  ) كيلوغرامات(يات الكبرية    تشتعل إال يف الكم    الاملخاليط عن املواد أو املخاليط التلقائية االشتعال يف أهنا          
 .) أيامأوساعات (طويلة من الزمن 

 احتراق تلقائي، نتيجة تفاعل املادة أو املخلوط مع         إىل ينشأ التسخني الذايت للمواد أو املخاليط، الذي يؤدي          :ملحوظة
 يتجاوز عندماوحيدث االحتراق الذايت .  احلرارة املتكونة إىل البيئة احمليطة بسرعة كافيةتسربوعدم ) يف اهلواء(األكسجني 

 .الذايتمعدل إنتاج احلرارة معدل فقد احلرارة ويتم بلوغ درجة حرارة االحتراق 

 التصنيف معايري ٢-١١-٢

 كانت يف االختبارات اليت جترى وفقا إذا يف هذه الرتبة، التسخني ذاتية وادــمكتصنف املواد أو املخاليط  ١-٢-١١-٢
  :٦-١-٣-٣٣، اجلزء الثالث، القسم الفرعي  دليل االختبارات واملعايرياملتحدة،توصـيات األمم  املبينة يف لطريقة االختبار

 س؛°١٤٠مم عند درجة  ٢٥ بطول ضلع مكعبة نتيجة موجبة باستخدام عينة عطيت )أ(

س °١٤٠مم عند درجة  ١٠٠ نتيجة موجبة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع تعطي )ب(
س، °١٢٠ درجة   عندمم   ١٠٠جة سالبة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع          ونتـي 

  متر مكعب؛٣وكان من املقرر تعبئة املادة أو املخلوط يف عبوات ال يتجاوز حجمها 

س °١٤٠مم عند درجة  ١٠٠ نتيجة موجبة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع تعطي )ج(
س °١٤٠ درجة   عندمم   ١٠٠يه عينه مكعبة بضلع     ونتـيجة سـالبة يف اختبار تستخدم ف       

س، °١٠٠مم عند درجة     ١٠٠ونتـيجة سالبة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع           
  لترا؛٤٥٠وكان من املقرر تعبئة املادة أو املخلوط يف عبوات يزيد حجمها على 

س °١٤٠درجة مم عند  ١٠٠ نتيجة موجبة يف اختبار تستخدم فيه عينه مكعبة بضلع تعطي )د(
 .س°١٠٠مم عند درجة  ١٠٠ونتيجة موجبة باستخدام عينة مكعبة بضلع 

 هذه الرتبة إذا كانت النتيجة تستويف       حتت نيت التسخني يف إحدى فئ    الذاتيةتصنف املواد واملخاليط     ٢-٢-١١-٢
 من ٦-١-٣-٣٣  القسم الفرعي اجلزء الثالث، يفاملبينة N.4 االختبار لطريقة، وفقا   ١-١١-٢املعايري املبينة يف اجلدول     

 . بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايرياملتحدةتوصيات األمم 
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 التسخنيمعايري لتصنيف املواد واملخاليط الذاتية : ١-١١-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 ١  درجة س ١٤٠عند  مم ٢٥ فيه عينة مكعبة بضلع تستخدم موجبة يف اختبار نتيجة

 درجة س ونتيجة سالبة١٤٠ مم عند ١٠٠ فيه عينة مكعبة بضلع     تستخدم موجبة يف اختبار     نتيجة )أ(
 درجة س، إذا كانت املادة أو املخلوط١٤٠ مم عند    ٢٥  فيه عينة مكعبة بضلع    تستخدميف اختبار   

  أو؛٣ م٣ عبوات يزيد حجمها على يف سيعبأ
 درجة س ونتيجة سالبة١٤٠ مم عند ١٠٠ بضلع   اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة     يف موجبة   نتيجة )ب(

 درجة س ونتيجة موجبة يف اختبار١٤٠ مم عند    ٢٥  تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع     اختـبار يف  
يف درجة س، إذا كانت املادة أو املخلوط سيعبأ       ١٢٠ مم عند  ١٠٠ فيه عينة مكعبة بضلع      تستخدم

  لترا؛ أو ٤٥٠عبوات يزيد حجمها على 
 درجة س ونتيجة سالبة١٤٠ مم عند ١٠٠ بضلعة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة        نتيجة موجب  )ج(

 اختباريف درجة س ونتيجة موجبة      ١٤٠ مم عند    ٢٥  اختـبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع       يف
 .س  درجة١٠٠ مم عند ١٠٠تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع 

٢ 

 الصلبة إجراء االختبار على املادة أو املخلوط يف الصورة املقدم خاليطاملينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو : ١ ملحوظة
 فيزيائي خمتلف عن الشكل شكل سبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض اإلمداد أو النقل يف   فعلى. فيها

صنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف  أداءه يف اختبار التكبريةالذي مت اختباره، ويعترب أنه من املرجح أن يغري بدرجة 
 .اجلديدذلك الشكل 

وينبغي . ٣ م٢٧ حبجم س لعينة مكعبة°٥٠ النبايت وهي للفحم تبىن املعايري على درجة حرارة االشتعال الذايت :٢ ملحوظة
 وال. ة األخطار هذه يف رتب٣ م٢٧ حلجم س°٥٠ درجة حرارة اشتعاهلا التلقائي على تزيدأال تصنف املواد واملخاليط اليت 

 من هذه   ١ لترا يف الفئة     ٤٥٠ حلجم درجة س    ٥٠تصنف املواد واملخاليط اليت تزيد درجة حرارة اشتعاهلا التلقائي على           
 . الرتبة

  معلومات األخطارتبليغ ٣-١١-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" عنوان االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" وسـم ال

 . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصةوالرسومالتحذيرية 

 عناصر وسم للمواد واملخاليط الذاتية التسخني: ٢-١١-٢ اجلدول

  ١ الفئة ٢ الفئة

 الرمز هلب هلب

  التنبيهكلمة خطر حتذير

  اخلطربيان  الناربه قد تعلق ؛ التسخنيذايت  قد تعلق به النار؛ الكبريةالكميات التسخني يف ذايت

 وإرشادات القرار اختاذ خمطط ٤-١١-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . إرشادات إضافيةك
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  اختاذ القرارخمطط ١-٤-١١-٢

 اجلزء الثالث، القسم الفرعي هو مبني فيكما N4 ذاتية التسخني، جترى طريقة االختبار مادة لتصنيف 
 وتتضمن الطريقة   . بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري        املتحدة األممتوصـيات    مـن    ٦-١-٣-٣٣

 .١١-٢وحيدد التصنيف وفقا للمخطط . خطوتني

 إرشادات ٢-٤-١١-٢

 التسخني إذا كانت نتائج اختبار الفرز       الذاتيةواملخاليط   تطبـيق إجراءات التصنيف للمواد       يلـزم  
 :من أمثلة اختبارات الفرز التمهيدية ما يليو. يق هامش أمان تطبمعالتمهيدي ميكن ربطها باختبار التصنيف 

 اختبار لتعيني طرائق VDI guideline 2263, part 1, 1990 (Grewer) فرن جروير اختـبار  )أ(
 درجة كلفن فوق درجة     ٨٠ تزيد مبقدار    بدءمواصـفات أمـان األغربة مع درجة حرارة         

 لتر؛ ١احلرارة املرجعية حلجم مقداره 

 فوق درجة لفن كدرجة ٦٠ درجة حرارة بدء تزيد مبقدار مع فرز املسحوق السائب باراخت )ب(
 Gibson, N. Harper, D. J., (Rogers, R. Evaluation  لتر١احلرارة املرجعية حلجم مقداره 

of the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress، 
١٩٨٥، ١٨٩ - ١٨١، )٣ (٤(. 
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  ال تصنف

 ١الفئة
 

 خطر 

 نعم

 

 ال

نعم

 ال

 ؟٣ م٣هل عبواهتا أكرب من 

 ال

 م لتراً باحلج٤٥٠هل عبواهتا أكرب من 

نعم

هل حيدث للمادة تسخني ذايت خطر لدى اختبارها يف عينة مكعبة بضلع
 ؟س°١٠٠ مـم يف درجة حرارة ١٠٠

ال

 ٢الفئة 
 

 حتذير 

 نعم

 ال

 ٢الفئة 
 

 حتذير 
 نعم

 ٢الفئة 
 

 حتذير 

 نعم

دث للمادة تسخني ذايت خطر لدى اختبارها يف عينة مكعبة بضلعهل حي
 ؟س°١٢٠ مـم يف درجة حرارة ١٠٠

هل حيدث للمادة تسخني ذايت خطر لدى اختبارها يف عينة مكعبة بضلع
 ؟س°١٤٠ مـم يف درجة حرارة ٢٥

هل حيدث للمادة تسخني ذايت خطر لدى اختبارها يف عينة مكعبة بضلع
 ؟س°١٤٠حرارة  مم يف درجة ١٠٠

املخلوط/املادة

  تصنف ال

  ال تصنف

ال

  للمواد الذاتية التسخني١١-٢خمطط اختاذ القرار 
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 ١٢-٢ لفصلا

 اليت تطلق غازات هلوبةواملخاليط  املواد
 ملاءابتالمسها مع 

 تعريف ١-١٢-٢

 هلوبة بالتالمس مع املاء هي مواد سائلة أو صلبة معرضة نتيجة            غازات أو املخاليط اليت تطلق      املواد 
 . خطرةبكميات هلوبة تلقائيا أو تطلق غازات هلوبة تلقائيا أو تطلق غازات هلوبة  ألن تصبحاملاءالتفاعل مع 

 تصنيفال معايري ٢-١٢-٢

 مع املاء غازات هلوبة يف واحدة من ثالث فئات حتت           بتالمسها املواد أو املخاليط اليت تطلق       تصنف 
 بشأن  املتحدةاألممتوصيات  من ٤-١-٤-٣٣ رعي اجلزء الثالث، القسم الف يفاملبني N.5 االختبارهذه الرتبة، باستخدام 

 :وفقا للجدول التايل، نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري

 عند تالمسها مع املاءهلوبة  غازاتمعايري لتصنيف املواد واملخاليط اليت تطلق : ١-١٢-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 درجات احلرارة العادية وتظهر عموما ميل الغاز املنطلق بقوة مع املاء عند    تتفاعل مواد أو خماليط     أي
 بكون معدلحبيث العادية االشتعال التلقائي، أو اليت تتفاعل بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة             إىل

 . كغم من املادة يف الدقيقة الواحدة١ لترات لكل ١٠يساوي أو يزيد على اللهوب انطالق الغاز 

١ 

 بكون أقصى معدلحبيث  بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة العادية       تتفاعل مـواد أو خمالـيط       أي
 كغم من املادة يف الساعة، وال تستويف١ لترا لكل    ٢٠ يزيد على    أويساوي  اللهوب  النطـالق الغاز    

 .١معايري الفئة 

٢ 

 معدل النطالق بكون أقصىحبيث  ببطء مع املاء عند درجات احلرارة العاديةتتفاعل مواد أو خماليط أي
 كغم من املادة يف الساعة، وال تستويف معايري الفئة١ يزيد على لتر واحد لكل أويساوي اللهوب الغاز 

 .٢ والفئة ١

٣ 

 غازات هلوبة إذا حدث اشتعال تلقائي يف أي خطوة املاءتصنف املادة أو املخلوط كمادة تطلق بتالمسها مع : ١ ملحوظة
 . االختبارخطواتمن 

 الصلبة إجراء االختبار على املادة أو املخلوط يف الصورة املقدم املخاليط ينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو :٢ ملحوظة
 عن الشكل تلف فيزيائي خمشكل سبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض اإلمداد أو النقل يف   فعلى. فيها

 أداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف كبرية أن يغري بدرجة الذي مت اختباره، ويعترب أنه من املرجح
 . أيضاًاملختلفذلك الشكل 
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  معلومات األخطارتبليغ ٣-١٢-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" عنوان االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت         تـرد  
 أمثلة للبيانات   ٣ويتضمن املرفق   .  تلخيصية عن التصنيف والوسم    جداول ٢ ويتضمن املرفق ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصةوالرسومالتحذيرية 

  قابلة لالشتعال عند تالمسها مع املاءغازاتعناصر بطاقة وسم املواد واملخاليط اليت تطلق : ٢-١٢-٢ اجلدول

  ١ الفئة ٢ فئةال ٣ الفئة

 الرمز هلب هلب هلب

  التنبيهكلمة خطر خطر حتذير

 املاء عند التالمس مع تطلق
 غازات قابلة لالشتعال

 املاء عند التالمس مع تطلق
 غازات قابلة لالشتعال

 غازات املاء عند التالمس مع تطلق
 هلوبة قد تشتعل تلقائيا

  اخلطربيان

 ت اختاذ القرار وإرشاداخمطط ٤-١٢-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

 خمطط اختاذ القرار ١-٤-١٢-٢

  هو مبني يفكما N.5 االختبار جيرىات هلوبة مع التالمس مع املاء  مادة أو خملوط يطلق غازلتصنيف 
 األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات         توصيات" من   ٤-١-٤-٣٣اجلـزء الثالث، القسم الفرعي      

 .١٢-٢ وحيدد التصنيف وفقا للمخطط ".واملعايري

 إرشادات ٢-٤-١٢-٢

 : يف احلاالت التاليةالرتبة  تطبق إجراءات التصنيف يف هذهال 

  فلزات؛أشباه فلزات أو ي التركيب الكيميائي للمادة أو املخلوط ال حيتوكان إذا )أ(

 يتفاعالن مع املاء، أي إذا ال أوضـحت خـربة اإلنتاج أو املناولة أن املادة أو املخلوط        إذا )ب(
 كانت املادة تصنع يف وجود املاء أو تغسل باملاء؛

 . خملوط ثابتلتكويناملادة أو املخلوط معروفني بأهنما يذوبان يف املاء  كانت إذا )ج(
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  للمواد واملخاليط اليت تطلق غازات هلوبة بالتالمس مع املاء١٢-٢خمطط اختاذ القرار 

 

هل تتفاعل املادة ببطء بتالمسها مع املاء عند درجات احلرارة العادية
حبيث يساوي أقصى معدل للغاز اللهوب املنطلق يساوي أو يزيد على

 ساعة للكيلوغرام من املادة ؟/ لتر١

ند درجات احلرارةهـل تتفاعل املادة بقوة بتالمسها مع املاء ع        
العادية وتظهر عموما ميال إىل الشتعال التلقائي للغاز املنطلق، أو
هـل تتفاعل بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة العادية حبيث

كغم/ لترات١٠يساوي معدل انطالق الغاز اللهوب أو يزيد على 
 من املادة يف الدقيقة؟

 ال يصنف

 ١الفئة 

 
 خطر

 

 ٣الفئة 

 يرحتذ 

ال

املخلوط/املادة

هـل تتفاعل املادة بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة العادية حبيث
كغم/ لتراً ٢٠يساوي أقصى معدل النطالق الغاز اللهوب أو يزيد على

 من املادة يف الدقيقة؟

نعم

 ال

نعم

ال

 ٢الفئة 

نعم خطر 
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 ١٣-٢ الفصل

 )بةِهلاملُ (دة املؤكِسالسوائل
 تعريف ١-١٣-٢

 مادة أخرى عن طريق إعطاء األكسجني،        يف احتراق  يسهم املؤكسد هو سائل قد يسبب أو        السائل 
 . بالضرورةلالحتراقوإن مل يكن هو نفسه قابال 

  التصنيفمعايري ٢-١٣-٢

يف اجلزء   O.2 يف إحدى ثالث فئات حتت هذه الرتبة باستخدام االختبار           املؤكِسد السائل   يصـنف  
 وفقا"  اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريالبضائع األمم املتحدة بشأن نقل توصيات" من ٢-٤-٣٤الثالث، القسم الفرعي 

 :للجدول التايل

 املؤكِسدةمعايري لتصنيف السوائل : ١-١٣-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 أو١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو املخلوط ( تلقائيا يف خملوط املادة      تشتعل مـواد أو خماليط      أي
 يف خملوطمنه للمادة مع السليلوز أقل      ١:١ية   متوسط االرتفاع يف الضغط ملخلوط بنسبة وزن       يكون
 ؛ مع السليلوز٪٥٠ من محض بريكلوريك تركيز ١:١

١ 

١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو املخلوط ( خملوط اختبار للمادة     يف مـواد أو خمالـيط تعطي        أي
ن حملول بنسبة وزنية مخملوط  من١:١ الضغط يساوي أو أقل من نظريه يف خملوط يفمتوسط ارتفاع 

 ؛١  الصوديوم والسليلوز، وال تستويف معايري الفئةكلورات من حملول مائي من ٪٤٠مائي 

٢ 

١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو املخلوط ( خملوط اختبار للمادة     يف مـواد أو خمالـيط تعطي        أي
من حملول بنسبة وزنية خملوط  من١:١ الضغط يساوي أو أقل من نظريه يف خملوط يفمتوسط ارتفاع 

 .٢  أو الفئة١ والسليلوز، وال تستويف معايري الفئة النتريك من حملول مائي من محض ٪٦٥مائي

٣ 

  معلومات األخطارتبليغ ٣-١٣-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن املرفق   . ول تلخيصية عن التصنيف والوسم     جدا ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 .املختصةالتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة 

 عناصر بطاقة وسم السوائل املؤكِسدة: ٢-١٣-٢ اجلدول

  ١ الفئة ٢ الفئة ٣ الفئة

 الرمز دائرة فوق هلب دائرة فوق هلب دائرة فوق هلب

  التنبيهكلمة خطر خطر حتذير

 االنفجار؛ يسبب احلريق أو قد مؤكِسد:  يؤجج النارقد مؤكِسد:  يؤجج النارقد
 مؤكِسد قوي

  اخلطربيان
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  اختاذ القرار وإرشاداتخمطط ٤-١٣-٢

ا  هن ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

  اختاذ القرارخمطط ١-٤-١٣-٢

 من  ٢-٤-٣٤  الفرعي  القسم يف اجلزء الثالث،   O.2  السـائل املؤكِسـد جيرى االختبار      لتصـنيف  
 .١٣-٢وحيدد التصنيف وفقا للمخطط ".  دليل االختبارات واملعايريخلطرة،ا األمم املتحدة بشأن نقل البضائع توصيات"

 إرشادات ٢-٤-١٣-٢

 تظهر أهنا مواد مؤكسدة عامال إضافيا آخر يف اليت اخلربة يف مناولة املواد واملخاليط واستخدامها متثل ١-٢-٤-١٣-٢
 القائمبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن يفضل الرأي  حالة التعارض بني نتائج االختويف. النظر يف التصنيف يف هذه الرتبة

 .على اخلربة املعروفة على نتائج االختبارات

، بسبب )شديدا أو ضعيفا ( املواد أو املخاليط ارتفاعا يف الضغط        تولّدويف بعـض احلـاالت، قـد         ٢-٢-٤-١٣-٢
 قد يلزم إعادة االختبار احلاالت،ويف هذه . خلوط غري مميزة خلواص األكسدة اليت تتصف هبا املادة أو املكيميائيةتفاعالت 
 بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات توصيات األمم املتحدةيف  ٢-٤-٣٤ اجلزء الثالث، القسم الفرعي املبني يف
 .فاعل التطبيعة بدال من السليلوز هبدف استيضاح ،(Kieselguhr)مثل الدياتوميت  مادة خاملة استخداممع  واملعايري

 : أو املخاليط العضوية يف احلاالت التاليةللموادوال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة  ٣-٢-٤-١٣-٢

  وجود أكسجني أو فلور أو كلور يف املادة أو املخلوط؛ أودمع )أ(

  مرتبطة كيميائياالعناصر يف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلور وتكون هذه يوجد )ب(
 .بكربون أو هدروجني فقط

 املخاليط غري العضوية إذا مل تكن حتتوي ذرات         أوال تطبق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة للمواد          ٤-٢-٤-١٣-٢
 .أكسجني أو هالوجني
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)املخلوطأو( من املادة١:١هـل تعطـي يف خملـوط وزين خمترب
؟)مانومتري( كيلوباسكال ٢٠٧٠ ≥والسليلوز ارتفاعا يف الضغط 

)أو املخلوط( من املادة١:١هـل تعطـي يف خملـوط وزين خمترب
والسليلوز متوسط ارتفاع يف الضغط يساوي أو أقل من نظريه يف

 يف املائة من محض٦٥ من حملول مائي بنسبة      ١:١خملـوط وزين    
 النتريك والسليلوز؟

 ١فئة ال

 
 خطر

 

 ٣الفئة 

 
 حتذير

ال

املخلوط يف شكل سائل/املادة

أو( من املادة    ١:١هـل يشـتعل املخلـوط املخترب الوزين بنسبة
والسليلوز تلقائيا أو يعطي متوسط ارتفاع يف الضغط أقل) املخلوط

 يف املائة محض فوق٥٠ من حملول    ١:١من نظريه يف خملوط وزين      
كلوريك والسليلوز؟

ال

نعم

نعم

 ٢الفئة 

 
 خطر

ال

 ال يصنف

)أو املخلوط( من املادة١:١هـل تعطـي يف خملـوط وزين خمترب
والسليلوز متوسط زمن ارتفاع الضغط يساوي أو أقل من نظريه يف

 يف املائة من كلورات٤٠ من حمول مائي بنسبة      ١:١خملوط وزين   
 الصوديوم والسليلوز؟

ال

نعم

نعم

 ال يصنف

  بشأن السوائل املؤكِسدة١٣-٢خمطط اختاذ القرار 
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 ١٤-٢ لفصلا

 دة الصلبة املؤكِساملواد
 تعريف ١-١٤-٢

 قد تسبب أو تسهم يف احتراق مادة أخرى، عن طريق إعطاء            صلبةبة املؤكسدة هي مادة      الصل املادة 
 . يف ذاهتا قابلة لالحتراق بالضرورةتكناألكسجني عموما، وإن مل 

 تصنيفال معايري ٢-١٤-٢

  يف املبني O.1 فئات حتت هذه الرتبة باستخدام االختبار        ثالث املادة املؤكسدة يف واحدة من       تصنف 
 ، بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايرياملتحدةتوصيات األمم يف  ١-٤-٣٤الثالث، القسم الفرعي اجلزء 

 :وفقا للجدول التايل

 معايري لتصنيف املواد الصلبة املؤكِسدة: ١-١٤-١ اجلدول

 الفئة املعاييـر

السليلوز متوسط:  من املادة١:١ أو ١:٤ توجد يف عينة خمتربة بنسبة وزنية عندما مواد أو خماليط تعطي أي
 .٢:٣ وزنية احتراق أقل من متوسط زمن احتراق خملوط برومات البوتاسيوم والسليلوز بنسبة زمن

١ 

السليلوز متوسط:  من املادة١:١ أو ١:٤ توجد يف عينة خمتربة بنسبة وزنية عندما مواد أو خماليط تعطي أي
 وزنيةبنسبةزمن احتراق خملوط برومات البوتاسيوم والسليلوز  احتراق يساوي أو أقل من متوسط  زمـن 
 .١ وال تستويف معايري الفئة ٣:٢

٢ 

السليلوز متوسط:  من املادة١:١ أو ١:٤ توجد يف عينة خمتربة بنسبة وزنية عندما مواد أو خماليط تعطي أي
 وزنيةبنسبة والسليلوز  احتراق يساوي أو أقل من متوسط زمن احتراق خملوط برومات البوتاسيوم زمـن 
 .٢ أو الفئة ١ وال تستويف معايري الفئة ٧:٣

٣ 

 إجراء االختبار على املادة أو املخلوط املؤكسدةينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة  :ملحوظة
مداد أو النقل يف شكل فيزيائي       إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض اإل       املثال،فعلى سبيل   . يف الصورة املقدم فيها   

 اختبار التصنيف، وجب اختبار يف عن الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنه من املرجح أن يغري بدرجة كبرية أداءه   خيتلف
 .املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل املختلف

  معلومات األخطارتبليغ ٣-١٤-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" الوسم حتت عنوان      باشتراطات املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل   ("الوسـم 

 . املختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 
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 اد الصلبة املؤكِسـدةعناصر بطاقة وسم للمو: ٢-١٤-٢ اجلدول

  ١ الفئة ٢ الفئة ٣ الفئة

 الرمز  فوق دائرةهلب  فوق دائرةهلب  فوق دائرةهلب

  التنبيهكلمة خطر خطر حتذير

 االنفجار؛ يسبب احلريق أو قد  يؤجج النار؛ مؤكِسدقد  يؤجج النار؛ مؤكِسدقد
ـِ  د قويمؤكس

  اخلطربيان

  اختاذ القرار وإرشاداتخمطط ٤-١٤-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية

 خمطط اختاذ القرار ١-٤-١٤-٢

 من  ٢-٤-٣٤ الفرعي   القسماجلزء الثالث،    من O.1 بار السـائل املؤكِسد جيرى االخت     لتصـنيف  
 . ١٤-٢وحيدد التصنيف وفقا للمخطط . " دليل االختبارات واملعايرياخلطرة، األمم املتحدة بشأن نقل البضائع توصيات"

 إرشادات ٢-٤-١٤-٢

كسدة عامال إضافيا آخر يف  تظهر أهنا مواد مؤاليت اخلربة يف مناولة املواد واملخاليط واستخدامها متثل ١-٢-٤-١٤-٢
 القائم حالة التعارض بني نتائج االختبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن يفضل الرأي ويف. النظر يف التصنيف يف هذه الرتبة

 .على اخلربة املعروفة على نتائج االختبارات

 : العضوية يف احلاالت التالية أو املخاليطللموادوال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة  ٢-٢-٤-١٤-٢

  وجود أكسجني أو فلور أو كلور يف املادة أو املخلوط؛ أوعدم )أ(

 العناصر مرتبطة كيميائيا هذه يف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلور وتكون يوجد )ب(
 .بكربون أو هدروجني فقط

 املخاليط غري العضوية إذا مل تكن حتتوي ذرات         أوال تطبق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة للمواد          ٣-٢-٤-١٤-٢
 .أكسجني أو هالوجني
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  للمواد الصلبة املؤكِسدة١٤-٢خمطط اختاذ القرار 

 

١:١ أو١:٤هل تشتعل أو  حتترق عينة خمتربة من خملوط وزين
 سليلوز؟: مادة

سليلوز:  مادة١:١ أو ١:٤هل تعطي عينة خمتربة من خملوط وزين 
متوسط زمن احتراق أقل من أو يساوي نظريه يف عينة خملـوط

  من برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٧:٣وزين 

 ١الفئة

   
 خطر

 

 ٣الفئة 

   
 حتذيـر

ال

املخلوط مادة صلبة/املادة

سليلوز:  مادة١:١ أو ١:٤هل تعطي عينة خمتربة من خملوط وزين 
متوسـط زمن احتراق أقل من أو يساوي نظريه يف عينة خملوط

  من برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٢:٣وزين 

ال

نعم

نعم

 ٢الفئة 

   
 خطر

ال

  ال يصنف

سليلوز:  مادة١:١ أو ١:٤من خملوط وزين هل تعطي عينة خمتربة 
متوسـط زمن احتراق أقل من أو يساوي نظريه يف عينة خملوط

  من برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٣:٢وزين 
ال

نعم

 ال يصنف

نعم



 

 



 

-99- 

 ١٥-٢ الفصل

 العضوية) البريوكسيدات( الفوقية األكاسيد
 تعريف ١-١٥-٢

 ي التركيب الثنائي التكافؤ    أو صلبة حتتو   سائلةالعضوية هي مواد    ) البريوكسيدات( الفوقـية    األكاسـيد  ١-١-١٥-٢
ويشمل .  استبدلت فيها جمموعات عضوية بذرة أو بذريت هدروجني        اهلدروجني، تعتـرب مشتقات لفوق أكسيد       وقـد  -أ-أ-

 خماليط غري ثابتة  أوواألكاسيد الفوقية العضوية هي مواد      ). املخاليط( األكاسيد الفوقية العضوية     تركيباتاملصـطلح كذلـك     
 : إىل ذلك، قد تتسم بواحدة أو أكثر من اخلواص التاليةوباإلضافة. ا حتلل ذايت التسارع طارد للحرارةحراريا، قد حيدث هل

  عرضة للتحلل االنفجاري؛تكون )أ(
  بسرعة؛تشتعل )ب(
  حساسة لالحتكاك أو الصدم؛تكون )ج(
 . بقوة مع املواد األخرىتتفاعل )د(

 إذا كانت التركيبة عرضة يف االختبار       انفجاريةسم خبواص   ويعتـرب أن األكسيد الفوقي العضوي يت       ٢-١-١٥-٢
 . إظهار تأثري عنيف يف ظروف االحتباسأواملعملي لالنفجار، أو االحتراق بسرعة 

 تصنيفال معايري ٢-١٥-٢

 :يشتمل على عضوي يف هذه الرتبة ما مل فوقيينظر يف تصنيف أي أكسيد  ١-٢-١٥-٢

 من األكاسيد الفوقية العضوية عندما      املتاحن األكسجني   ميف املائة    ١,٠ ال يزيد على     مـا  )أ(
  أو؛اهلدروجنيمن بريوكسيد يف املائة  ١,٠حتتوي ما ال يزيد على 

 من األكاسيد الفوقية العضوية عندما      املتاحمن األكسجني   يف املائة    ٠,٥ ال يزيد على     مـا  )ب(
 .من بريوكسيد اهلدروجنية يف املائ ٧,٠ولكن ليس أكثر من يف املائة  ١,٠حتتوي أكثر من 

 :يف خملوط البريوكسيدات العضوية من املعادلة التالية) يف املائة(حيسب احملتوى املتاح من األكسجني : ملحوظة

 ؛iيف جزيء البريوكسيد ) peroxygen(عدد جمموعات األكسجني الفوقي  = ni  :حيث 
   ci =  للبريوكسيد ) ٪(التركيز الوزينi؛ 
   mi  = زن اجلزيئي للبريوكسيد الوi. 

 هذه  حتت"  ألف إىل زاي   األنواع" من األكاسيد الفوقية العضوية يف واحدة من سبع فئات          تصنفو ٢-٢-١٥-٢
 : وفقا للمبادئ التاليةالرتبة،

 عضوي بريوكسيد أن ينفجر أو حيترق بسرعة يف عبوته يصنف ميكن ي بريوكسيد عضوأي )أ(
 ؛النوع ألفمن 

∑ 
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 ينفجر أو حيترق بسرعة يف عبوته، لكنه واله خواص انفجارية  ـ عضوي ل   بريوكسـيد  أي )ب(
 ؛النوع باء عضوي من بريوكسيدعرضه النفجار حراري يف تلك العبوة، يصنف 

 تكون املادة أو املخلوط معرضني يف       عندماه خواص انفجارية    ـ بريوكسـيد عضوي ل    أي )ج(
 ؛النوع جيم عضوي من يدسريوكب يصنفالعبوة حلدوث انفجار حراري يف تلك العبوة، 

 : املعملياالختبار بريوكسيد عضوي إذا كان يف أي )د(

  يف ظروف االحتباس؛ أوتسخينه جزئيا، وال حيترق بسرعة، وال يظهر تأثريا عنيفا عند ينفجر `١`
  يف ظروف االحتباس؛ أوالتسخني ينفجر مطلقا، حيترق ببطء، وال يظهر تأثريا عنيفا عند ال `٢`

  ظروف االحتباس؛يف ينفجر وال حيترق مطلقا، ويظهر تأثريا متوسطا عند تسخينه ال `٣`

 ؛النوع دال بريوكسيد عضوي من يصنف 

 وال حيترق مطلقا، ويظهر تأثريا      ينفجر بريوكسـيد عضـوي، إذا كان يف االختبار املعملي ال            أي  )ه(
 ؛هاءالنوع سيد عضوي من بريوك ظروف االحتباس يصنف يف هضعيفا أو بال تأثري عند تسخين

 يف احلالة الفجوية، وال حيترق مطلقا       ينفجر بريوكسيد عضوي، إذا كان يف االختبار املعملي ال          أي )و(
ه سوى قوة   ـ تسخينه يف ظروف االحتباس وليس ل      عندوال يظهر سوى تأثري ضعيف أو بال تأثري         

 ؛النوع واوبريوكسيد عضوي من  يصنفانفجارية ضعيفة أو بال قوة انفجارية 

 يف احلالة الفجوية، وال حيترق ينفجر بريوكسيد عضوي، إذا كان يف االختبار املعملي ال أي )ز(
 وال يظهر أي قوة انفجارية،      االحتباسمطلقـا، وال يظهـر تأثريا عند تسخينه يف ظروف           

س أو أعلى   °٦٠ الذايت التسارع بني     التحللدرجة حرارة   (شـريطة أن يكون ثابتا حراريا       
 تستخدم مادة ختفيف لرتع احلساسية      السائلة،، ويف حالة املخاليط     ) كغم ٥٠عـبوة زنة    ال

 ملوإذا  . النوع زاي بريوكسيد عضوي من    س، يصنف   °١٥٠ عن تقل   الدرجـة غلياهنا    
 درجةيكن البريوكسيد العضوي ثابتا حراريا أو إذا استخدمت لرتع احلساسية مادة ختفيف 

 .النوع واوريوكسيد عضوي من بس، يصنف °١٥٠غلياهنا أقل من 

 ينبغي دراسته من حيث اخلواص اليت تنتمي إىل لكنمعلومات األخطار، تبليغ النوع زاي ليست له عناصر  : ١ ملحوظة
 .رتب األخطار األخرى

 . النظمجلميعقد ال يكون التصنيف ألف إىل زاي ضروريا بالنسبة : ٢ ملحوظة

 معايري ضبط درجة احلرارة ٣-٢-١٥-٢

 :ع البريوكسيدات العضوية التالية لنظام ضبط درجة احلرارةختض 

 س أو أقل؛°٥٠ العضوية باء وجيم اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع تأنواع البريوكسيدا )أ(

مع ) ٤(نوع البريوكسيدات دال، اليت تظهر تأثريا متوسطا عند تسخينها يف ظروف االحتباس   )ب(
س أو أقل أو تظهر تأثريا ضعيفا أو بدوت تأثري عند تسخينها ٥٠ºدرجة حتلل ذايت التسارع 

 س؛ و°٤٥يف ظروف االحتباس وتكون درجة حتللها الذايت التسارع 
 ــــــــــــــــــ

 . على النحو الذي حتدده سلسلة االختبارات هاء املوصوفة يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثاين )٤( 
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 .س أو أقل°٤٥ العضوية هاء وواو، اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع أنواع البريوكسيدات )ج(

وترد طرائق االختبار لتعيني درجة التحلل الذايت التسارع واشتقاق درجات حرارة الضبط والطوارئ  
وُيجرى . يريتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعا          من   ٢٨يف اجلـزء الثاين، القسم      

 .االختبار املختار بشكل ميثل الطرد، من حيث الوزن واملواد

 تبليغ معلومات األخطار ٣-١٥-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . املختصةالسلطةالتحذيرية والرسوم التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 

 العضوية) البريوكسيدات(عناصر بطاقة وسم األكاسيد الفوقية : ١-١٥-٢ اجلدول

   ألفالنوع  باءالنوع ودالجيم النوعان  هاء وواوالنوعان )أ( زايالنوع

 الرمز  متفجرةقنبلة متفجرة وهلبقنبلة هلب هلب

  التنبيهكلمة خطر خطر خطر حتذير
د عناصر  توجال

 لفئة خمصصةوسم 
 .األخطار هذه

 قد يسبب التسخني
 احلريق

 قد يسبب التسخني
 احلريق

 قد يسبب التسخني
 االنفجارأواحلريق 

 قد يسببالتسخني
 االنفجار

 األخطاربيان

 . األخطار األخرىبرتباي عناصر وسم لألخطار، ولكن ينبغي دراسة خواصه املتعلقة  ختصص للنوع زال )أ( 

  اختاذ القرار وإرشاداتخمطط ٤-١٥-٢

 هنا  ترد خمطـط اختاذ القرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها              ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريلتصنيف بدراسة  املسؤول عن االشخصويوصى بقوة بأن يقوم . كإرشادات إضافية

 خمطط اختاذ القرار ١-٤-١٥-٢

من   الوارد يف اجلزء الثاين    النحو فوق أكسيد عضوي جترى سلسلة االختبارات ألف إىل حاء على            لتصنيف 
 . ١٥-٢يف وفقا للمخطط وحيدد التصن. " دليل االختبارات واملعايرياخلطرة، األمم املتحدة بشأن نقل البضائع توصيات"

 إرشادات ٢-٤-١٥-٢

 الكيميائي وحمتوى املخلوط من    تركيبها البريوكسـيدات العضـوية بالتحديد على أساس         تصـنف  ١-٢-٤-١٥-٢
 .)١-٢-١٥-٢انظر (األكسجني املتاح وفوق أكسيد اهلدروجني 

وترد . ريق االختبار املعملي   تصنيفها عن ط   حتددوينبغي حتديد خواص البريوكسيدات العضوية اليت        ٢-٢-٤-١٥-٢
، ، دليل املعايري واالختبارات    بشأن نقل البضائع اخلطرة    توصيات األمم املتحدة   يف   املناسبةطرائق االختبار ومعايري التقييم     

 ).سلسلة االختبارات ألف إىل حاء(اجلزء الثاين 

غري أنه  . ألخطر مكون يف املخلوط    املعني   نفسهقد تصنف خماليط البريوكسيدات العضوية يف النوع         ٣-٢-٤-١٥-٢
 التسارع خملوطا أقل ثباتا حراريا، فإنه يلزم تعيني درجة حرارة التحلل الذايت املكوناتنظرا ألنه ميكن أن يكّون اثنان من 

(SADT) للمخلوط. 
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  للبريوكسيدات العضوية١٥-٢خمطط اختاذ القرار 

 ٩مربع 
اختبار هاء  

٤مربع
 اختبار جيم

 ٥مربع 
اختبار جيم   

 ٦مربع 
اختبار دال  

اقاهل تنشر ت ا

اقاهل تنشر  ت ا
٧مربع

اختبار هاء

١

  ال شيء  ٢-١٣

 ١٢مربع 
اختبار واو  

وع واوالنالنوع ألف النوع هاءالنوع دالالنوع جيمالنوع باء

٣مربع
اختبار جيم

 ال٢-٦ نعم١-٦

 متوسط٢-٧
  ضعيف  ٣-٧
  ال  ٤-٧

١-٧ 
 عنيف 

 نعم  ١-١٠

١٠مربع
 اختبار زاي

 هل تنفجر ال٢-١٠
يف عبوة النقل؟

نعم، ببطء
 ال

١-٣ 
 نعم، بسرعة 

 ٢مربع 
 اختبار باء  

 هل ال٢-٢
 تنفجر يف عبوهتا؟

هل تنشر احتراقا
 بفرقعة؟

 هل حتترق
بسرعة وبفرقعة
 يف العبوة؟

ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف احلصر؟

 نعم١-١

  جزئي٢-١

 هل تنشر انفجارا؟ ال٣-١

١-٤ 
 نعم، بسرعة

املخلوط/املادة

 ال  ٢-١١

١-١٢ 
ال ضعيفة 

  ضعيفة ٢-١٢

 ال شيء  ٣-١٢

 ضعيف  ١-١٣

قوهتاما هي
 التفجريية؟

 ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف احلصر؟

١-٥
 نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  ال  ٣-٥

١-٨
 عنيف

 متوسط٢-٨
  بطيء  ٣-٨
  ال٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
 ال٣-٤

 متوسط  ٢-٩

١-٩
 عنيف

 ضعيف  ٣-٩
  ال  ٤-٩

 نعم  ١-١١

١١مربع
 هل تعبأ
٤٠٠ >  يف عبوات 

 ا أو لتر٥٥٠كغم أو 
   ينظر يف إعفائها؟

 نعم١-٢

٨مربع
اختبار هاء

ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف احلصر؟

 ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف احلصر؟

٢-٣
               ًهل تنشر احتراقا ٣-٣

بفرقعة؟

               هل تنشر احتراقا 
   بفرقعة؟

١مربع
ألفاختبار

النوع زاي

 ١٣مربع 
اختبار هاء  



 

-103- 

 ١٦-٢ الفصل

 للفلزات الة األكّاملواد
 فريتع ١-١٦-٢

 هي مواد أو خماليط حتدث عن طريق الفعل الكيميائي تلفا يف            للفلزات أو املخاليط األكالة     املـواد  
 .تدمرهاالفلزات أو رمبا 

 تصنيفال معايري ٢-١٦-٢

 فئة واحدة حتت هذه الرتبة، باستخدام االختبار املبني يف يف املواد أو املخاليط األكالة للفلزات تصنف 
،  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       توصيات األمم املتحدة   من   ٤-٣٧  الفرعي اجلزء الثالث، القسم  
 :وفقا للجدول التايل

 معايري للمواد واملخاليط األكالة للفلزات: ١-١٦-٢ اجلدول

 الفئة املعايري

 ١ .س°٥٥ االختبار  مم سنويا عند درجة حرارة٦,٢٥ واأللومنيوم تتجاوز الفوالذ التأكل على أسطح معدل

  معلومات األخطارتبليغ ٣-١٦-٢

:  معلومات األخطار  تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     تـرد  
 للبيانات  أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول تلخيصية عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (" الوسـم 

 . املختصةالسلطةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا التحذيرية والرسوم 

 للفلزاتعناصر بطاقة وسم املواد واملخاليط األكالة : ٢-١٦-٢ اجلدول

  ١ الفئة

 الرمز لأكّت

  التنبيهكلمة حتذير

  اخلطربيان  يكون أكاال للفلزاتقد

  اختاذ القرار وإرشاداتخمطط ٤-١٦-٢

 هنا  تردالقرار واإلرشادات التالية جزءا من نظام التصنيف املتوائم، ولكنها           خمطـط اختاذ     ميـثل  ال 
 . قبل وأثناء استخدام املخططاملعايريويوصى بقوة بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة . كإرشادات إضافية
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 خمطط اختاذ القرار ١-٤-١٦-٢

 لة للفلزات بشأن املواد واملخاليط األكا١٦-٢خمطط اختاذ القرار 

 إرشادات ٢-٤-١٦-٢

 توصيات" ب  ٤-٣٧ القسم الفرعي  الثالث،ءيف اجلز املبينة االختباركل وفقا لطريقة أ معدل التيقاس 
وينبغي أن حتضر العينة اليت تستخدم يف االختبار من . "واملعايري نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات بشأن األمم املتحدة

 : التاليةاملواد

 : اختبار الفوالذ، تستخدم األنواع التاليةألغراض )أ(
S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2), 

S275J2G3+CR (1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G 10200, or SAE 1020; 

 .T6 or AZ5GU-T6-7075  اختبار األلومنيوم تستخدم األنواع غري املغلَّفةألغراض )ب(

 

 ال تصنف

 

ال هـل حتـدث تأكال على أسطح الفوالذ واأللومنيوم مبعدل
 سنة؟/مم ٦,٢٥يتجاوز

املخلوط/املادة

 ١الفئة 
 

   حتذير

 نعم


