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 ١-٢الفصل 

  املتفجرات
  تعاريف واعتبارات عامة  ١-١-٢
تولّد يف حد ذاهتا نتيجة     قابلة ألن   ) مواد أو خملوط ( هي مادة صلبة أو سائلة       )أو املخلوط املتفجر  (املادة املتفجرة     ١-١-١-٢

 وتندرج حتت هذا التعريف مواد      .يترتب عليها حدوث أضرار باملنطقة احمليطة      تفاعل كيميائي غازات هلا درجة حرارة وضغط وسرعة       
 .النارية حىت لو مل تتولد عنها غازات لعابألا

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

 . هي سلعة حتتوي مادة أو أكثر من املواد املتفجرةوالسلعة املتفجرة

  . النارية األلعاب هي سلعة حتتوي مادة أو أكثر من مواد الناريةوسلعة األلعاب
 :رتبة املتفجرات، وهي تشمل  ٢-١-١-٢

  املواد واملخاليط املتفجرة؛  )أ(
ال تـسمح    أو ذات طبيعة   أو خماليط متفجرة بكميات   اليت حتتوي مواد     جهزةاألالسلع املتفجرة، باستثناء      )ب(

، هازاجلالنقل إىل حدوث أثر خارج   أثناءعن غري قصد أو بصورة عارضةبأن يؤدي اشتعاهلا أو تشغيلها 
 ضوضاء عالية؛ و سواء يف شكل انتثار أو نار أو دخان أو حرارة أو

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

 معايري التصنيف  ٢-١-٢

حتت إحدى الشعب الست التالية  تندرج مواد وخماليط وسلع هذه الرتبة، اليت ال تصنف كمتفجرات غري ثابتة،  ١-٢-١-٢
  : لنوع اخلطر الذي تنطوي عليهتبعاً

  االنفجار الشامل هو الـذي    ( املخاليط والسلع اليت تتسم خبطر االنفجار الشامل      املواد و   ١-١الشعبة   )أ(
  ؛)واحد تقريباً حيدث يف الكمية املوجودة بأكملها يف آن  

  تنطـوي علـى خطـر      املواد واملخاليط والسلع اليت تتسم خبطر االنتثار ولكنـها ال           ٢-١الشعبة   )ب(
  الشامل؛ االنفجار  

  خبطـر عـصف     وتتسم حريقخاليط والسلع اليت تنطوي على خطر اشتعال        املواد وامل   ٣-١الشعبة   )ج(
  :الشامل ضئيل أو خطر انتثار ضئيل أو كليهما، ولكنها ال تنطوي على خطر االنفجار  

  يؤدي احتراقها إىل حرارة إشعاعية كبرية؛ أو  ‘١‘
ف أو انتثار ضئيل    ـأثري عص ـا ت ـهحتترق الواحدة تلو األخرى، وينتج عن      ‘٢‘

 المها؛ك أو

  واملخـاليط والـسلع    املـواد : املواد واملخاليط والسلع اليت ال تنطوي على خطر كبري          ٤-١الشعبة   )د(
  النقـل وتقتـصر    اليت ال تنطوي إال على خطر ضئيل إذا اشتعلت أو بدأ تشغيلها أثناء              
  حجـم كـبري   اآلثار إىل حد كبري على العبوة وال يتوقع أن تتناثر منها أي قطع ذات  
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  أي نار خارجية انفجـار فـوري       على عملياًوال يترتب   . ن تصل إىل مدى بعيد    أو أ   
  ؛حمتويات العبوة تقريباً لكل  

  خطـر االنفجـار    املواد واملخاليط ذات احلساسية الشديدة الضعف واليت تنطوي على          ٥-١الشعبة   )ه(
  الغـة حـساسيتها ب   املواد واملخاليط اليت تتسم خبطر االنفجار الشامل ولكن       : الشامل  
  حالـة   احتماالت اشـتعاهلا أو انتقاهلـا مـن        الضعف حبيث تقل إىل حد كبري جداً        
  االحتراق إىل حالة االنفجار يف ظروف النقل العادية؛  

  الـسلع : الـشامل  عف واليت ال تتسم خبطر االنفجار     السلع ذات احلساسية البالغة الضُ      ٦-١الشعبة   )و(
  احتمـاالت  سية بالغـة الـضعف تقـل      اليت ال حتتوي إال مواد متفجرة ذات حـسا          
  . إىل حد ال يذكراشتعاهلا أو انتثارها عرضاً  

الست املذكورة أعاله علـى      وتصنف املتفجرات، اليت ال تصنف كمتفجرات غري ثابتة، يف واحدة من الشعب             ٢-٢-١-٢
 قل البضائع اخلطرة، دليل االختباراتتوصيات األمم املتحدة بشأن ن  يف اجلزء األول من٨ إىل ٢ االختبارات جمموعاتأساس نتائج 

  :للجدول التايل وفقاً ،واملعايري
 معايري تصنيف املتفجرات: ١-١-٢اجلدول 

 الفئة املعايري

  :إجراؤها ، فيما يلي اجملموعة األساسية لالختبارات اليت يلزم٦-١ إىل ١-١متفجرات الفئات 
 توصـيات األمـم     من ١٢ فرعال (٢تحدة   اختبارات األمم امل   ات جملموع وفقاً  :القابلية لالنفجار

ال ختـضع    .)واملعـايري  املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبـارات       
  .٢املتحدة  جملموعة اختبارات األمم )ب(العمدية املتفجرات

 املتحدة توصيات األمم   من ١٣ فرعال (٣ جملموعة اختبارات األمم املتحدة      وفقاً  :احلساسية
  ).ع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريبشأن نقل البضائ

 مـن  ١-٦-١٣القسم الفرعـي  ) (ج(٣ جملموعة اختبارات األمم املتحدة    وفقاً  :الثبات احلراري
  ).واملعايري توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات

 .الصحيحة يلزم إجراء اختبارات أخرى لتعيني الشعبة

 )أ(ثابتةمتفجـرات غيـر   
الشعب مـن   أو متفجرات

  ٦-١ إىل ١-١

  .ويلزم اختاذ احتياطات خاصة بشأهنا. للمناولة واالستخدام العاديني أو مفرطة احلساسية/ واملتفجرات غري الثابتة هي متفجرات غري ثابتة حرارياً  )أ(
  .ينار تشمل املواد واملخاليط والسلع اليت تصنع إلحداث تأثري عملي تفجريي أو  )ب(

 مث تدرج، لـبعض األغـراض   ٦-١ إىل ١-١سلع حتت ُشَعب من  قد تصنف املواد أو املخاليط املتفجرة يف شكل معبأ أو  :١الحظة امل
املتحدة بشأن نقـل البـضائع     توصيات األممانظر( تقنية  اشتراطاتلتمييز" قاف"إىل " ألف"جمموعات توافق من  التنظيمية، يف تقسيم فرعي يف

   ).١-٢نموذجية، الفصل التنظيمية الئحة الالاخلطرة، 
ـبعض   .  التفجريية صائصهات أو ُتخفف مبواد أخرى إلخاد خ      الكحوال ُتَرطب بعض املواد واملخاليط املتفجرة باملاء أو        :٢الحظة امل  وميكن معاملتها، ل

  .٢-٥-٤-٢-٣-١ انظر  ،) مواد مرتوعة احلساسيةباعتبارها( ، بأسلوب خمتلف عن معاملة املواد املتفجرة)كالنقل مثالً(األغراض التنظيمية 
فعلى سـبيل   . حسبما هو مقدم  إجراء االختبار على املادة أو املخلوط        ينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة        :٣ الحظةامل

 على األرجح أنـه الشكل الذي مت اختباره، ويعترب   أو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف عنلتزويدإذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ا املثال،
 .التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجلديد يغري بدرجة كبرية أداءه يف اختبار
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  تبليغ معلومات األخطار  ٣-١-٢
 "لوسـم ا: ات األخطـار  ـتبليغ معلوم " ترد اعتبارات عامة واعتبارات خاصة بشأن اشتراطات الوسم حتت عنوان           

 أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرسـوم        ٣ويتضمن املرفق   . عن التصنيف والوسم   موجزة جداول   ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
 .اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة التخطيطية

  عناصر وسم املتفجرات: ٢-١-٢اجلدول 
  الشعبة

٦-١ 
  الشعبة

٥-١ 
  الشعبة

٤-١ 
  الشعبة

٣-١ 
  شعبةال
٢-١ 

  الشعبة
١-١ 

متفجر غري 
 ثابت

 

على  ٦-١
أرضية 
 )أ(برتقالية

لى ـع ٥-١
أرضية 
 )أ(برتقالية

؛ رةـة منفجـقنبل
   أو

على أرضية  ٤-١
  )أ(برتقالية

 الرمز قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة قنبلة منفجرة

بدون كلمة 
 تنبيه

 كلمة التنبيه خطر خطر خطر خطر حتذير خطر

بيان بدون 
 أخطار

قد تنفجر 
  شامالًانفجاراً

 يف النار

خطر احلريق، أو 
 النتثارا

متفجر؛ خطر 
احلريق، أو 

 االنتثارالعصف، أو 

متفجر؛ 
 انتثارخطـر 
 شديد

 متفجر؛ خطـر
 االنفجار الشامل

متفجر غري 
 ثابت

 بيان اخلطر

  ).مثل النقل(مية التنظي ينطبق على املواد واملخاليط والسلع اليت ختضع لبعض األغراض  )أ(
  :توضع عناصر الوسم التالية على املتفجرات غري املعبأة أو املتفجرات اليت أعيد تعبئتها يف عبوات غري العبوات األصلية أو املشاهبة  :مالحظة

  عبوة متفجرة؛: الرمز  )أ(  
  ؛ و"خطر: "كلمة التنبيه  )ب(  
  "متفجر؛ خطر انفجار شامل: "بيان األخطار  )ج(  
، يعني يف هذه احلالة الرمـز املنـاظر         ٢-١-٢بني أن اخلطر يناظر إحدى فئات اخلطر الواردة يف اجلدول           وإذا مل ي    

  .أو بيان األخطار/وكذلك كلمة التنبيه و
   توجيهال القرار ومنطق  ٤-١-٢

. إضـافية  هنا كتوجيهـات     اندرَِيا  ماملنسق، ولكنه   من نظام التصنيف    جزءاً ان التالي ه القرار والتوجي   منطق ال ميثل 
 .منطق القرارالتصنيف بدراسة املعايري قبل وأثناء استخدام  بأن يقوم الشخص املسؤول عنة شدبويوصى 

   القرارمنطق  ١-٤-١-٢
 تتألف من ثـالث     عملية معقدة جداً   ميثل تصنيف املواد واملخاليط والسلع يف رتبة املتفجرات مث إدراجها يف شعبة           

ىل واخلطوة األو .بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري توصيات األمم املتحدة من ١ اجلزء ويلزم الرجوع إىل. خطوات
ـ   واخلطوة). ١جمموعة االختبارات (ما إذا كانت املادة أو املخلوط هلما تأثريات تفجريية  هي تأكيد قبول ـالثانية هي إجـراءات ال

يب ـوجت). ٧-٥جمموعة االختبارات (املخلوط يف شعبة أخطار حمددة  ج املادة أوإدراهي واخلطوة الثالثة ) ٤-٢جمموعة االختبارات (
يستخدم يف صـنع   معلق أو هالم نترات أمونيوم،ب أو مستحل"السؤال عما إذا كانت مادة مرشحة لرتبة        عن ٨جمموعة االختبارات   

دة ـأو كمادة صلبة مؤكـس ) ١٣-٢الفصل (مؤكسد   غري حساسة بالقدر الكايف حبيث تدرج كسائل      " (ANE) العصفيةتفجرات  امل
  ).٤-١-٢ إىل ١-١-٢ األشكال انظر(اختاذ القرار التايل  نطقمل وفقاً وحيدد التصنيف). ١٤-٢الفصل (
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  )لغرض النقل ١الرتبة ( تفجرات رتبة امليفخمطط عام لطريقة تصنيف مادة أو خملوط أو سلعة : ١-١-٢ الشكل

 ختصيص جمموعة التوافق

  مادة أو خملوط أو سلعة للتصنيف

  صنف ي
  غري ثابتمتفجرك

  ُيرفض
 ليس متفجراً

  طراخل شعبة ختصيص

 التصنيفرمز

  القبولخطوات

 يصنف
  كمتفجر

 ،٢-١، أو١- ١ الشعبة
  ،٥- ١، أو ٤- ١  أو٣- ١ أو

  ٦-١أو 

جيم،أو  باء،  أوألف،:توافقال جمموعة
أو زاي، أو  واو،أو هاء، أو دال، أو 

الم،أو كاف، أو ياء، أو طاء، أو حاء، 
  نون، أو قاف أو 
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  ) لغرض النقل١الرتبة (املؤقت ملادة أو خملوط أو سلعة يف رتبة املتفجرات إجراءات القبول : ٢-١-٢ الشكل
  
  

  
                                                 

  .٢ألغراض التصنيف، يبدأ مبجموعة االختبارات   *

خملوط موضع تصنيف/مادة 

 /املادة تهل صنع
إلحداث تأثري  املخلوط

عملي تفجريي أو ناري؟

املخلوط مرشح /هل املادة
هالم نترات/معلق/كمستحلب

أمونيوم لالستخدام يف صنع 
  متفجرات عصفية لأللغام؟

نعم

ال

نعم

 ال
  *٨جمموعة االختبارات 

٤- ١- ٢انتقل إىل الشكل 

  *١ختبارات جمموعة اال

املخلوط/هل املادة
  من املتفجرات؟

 نعم

 ٢جمموعة االختبارات 

املخلوط/هل املادة
غري حساس ليقبل 
 نعم ال  يف هذه الرتبة؟

 يصنف  ليس متفجراًً
  كمتفجر غري ثابت

 يصنف
  كمتفجر غري ثابت

 سلعة موضع تصنيف

خملوط موضع حبث/مادة
  للتصنيف يف هذه الرتبة

 ٣ختباراتجمموعة اال

 ال
نعم

 ال

نعم

 ال

نعم

املخلوط/هل املادة
؟  ثابت حرارياًً

املخلوط/هل املادة
شديد اخلطورة يف 
 الشكل املخترب؟

 ٤جمموعة االختبارات

 املخلوط/أو تعبئة املادة/تغليف و

هل السلعة أو السلعة
املخلوط /املادةاملعبأة أو 

 مفرط اخلطورة؟املعبأ

 يف هذه يقبل مؤقتاًً
انتقل إىل الشكل (الرتبة 

٣- ١- ٢(  

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

  

 ه الرتبةذسلعة أو مادة أو خملوط مقبول مؤقتاً يف ه
 )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 
  املخلوط يف عبوة

 ٧اختبارات اجملموعة 
 ٥اختبارات اجملموعة

هل النتيجة 
 انفجار شامل؟

هل هي سلعة 
متفجرة غري حساسة

  ؟مطلقاً
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

لكن بدون احتمال عصف أو 
  انتثار خطر؟

هل يوجد خطر 
طفيف يف حالة 
االشتعال أو البدء؟

/هل صنعت املادة
املخلوط إلحداث /السلعة

 عملي أو تأثري تفجريي
 ناري؟

هل ميكن أن 
يعوَق هذا 

اخلطر مكافحة 
النار يف اجلوار 

  ؟املباشر
هل املنتج سلعة
مستبعدة حبكم
  طبيعتها؟

  ١- ١  الشعبة  متفجراًليست
  ٤- ١الشعبة   ٣- ١  الشعبة  ٢- ١  الشعبة

  جمموعات توافق
  افخالف ق

 ٤-١الشعبة
افجمموعة التوافق ق

  ٦- ١  الشعبة  ٥- ١ الشعبة

٦اختبارات اجملموعة   
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  ات األمونيومنتر  أو معلق أو هالم،إجراءات تصنيف مستحلب: ٤-١-٢كل الش
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  يصنف كمتفجر غري ثابت 

  املخلوط للتصنيف كمتفجر ليس غري ثابت/تدرس املادة
خملوط /هل هي مادة"إذا كانت اإلجابة على السؤال 

" متفجر ضعيف احلساسية جداً مع خطر انفجار شامل؟
، تصنف "ال" هي ٣-١-٢لوارد يف الشكل ا

  ١-١املخلوط يف الشعبة /املادة

  املخلوط للتصنيف/تدرس املادة
  .٥، انتقل إىل جمموعة االختبارات ٥- ١كمتفجر بالشعبة 

خملوط /هل هي مادة"إذا كانت اإلجابة على السؤال 
" متفجر ضعيف احلساسية جداً مع خطر انفجار شامل؟

، تصنف "نعم" هي ٣-١-٢الوارد يف الشكل 
  ؛٥-١املخلوط يف الشعبة /املادة

  املخلوط يف/تصنف املادة" ال"إذا كانت اإلجابة 
  ١-١الشعبة 

  ال

٨جمموعة االختبارات

  من مستحلب أو معلق أو هالماملخلوط/ املادةصنفت
 أو كصلب ٢من الفئة نترات األمونيوم كسائل مؤكسد 

 )١٤-٢  أو١٣-٢ نالفصال(؛ ٢مؤكسد من الفئة 

 نعم

  ال

 ال

 نعم

 نعم

للثبات) أ(٨االختبار 
املخلوط /هل املادة. احلراري

  ثابت حرارياًً؟

اختبار) ب(٨االختبار 
 هلANEالفجوة الكبرية 

 )ج(٨االختبار 
  اختبار كونن

املخلوط مفرط/هل املادة
احلساسية لتأثري احلرارة

 ظروفالشديدة حتت 
االحتباس؟
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  التوجيه  ٢-٤-١-٢
 ميكنها أن تتفاعل لتسبب زيادات سريعة       اجلزيء معينة يف    كيميائيةجود جمموعات   بو اخلواص التفجريية    رتبطت  ١-٢-٤-١-٢

لى حترير الطاقـة     وقدرهتا ع  التفاعلية إىل حتديد وجود هذه اجملموعات       فحص األويل وهتدف عملية ال  .  والضغط احلرارة يف درجة    جداً
 القبول إلجراءات املادة أو املخلوط قابل لالنفجار، يلزم إخضاع املادة أو املخلوط   أن على   األويل حصوعندما تدل عملية الف   . بسرعة

  .) االختبارات واملعايريدليل األمم املتحدة لنقل البضائع اخلطرة، توصيات  من٣-١٠ الفرع انظر(
غرام، أصبح من غري الضروري تنفيذ اختبار  / جول ٨٠٠ أقل من    العضويةل الطارد للحرارة للمواد     إذا كانت طاقة التحل      :مالحظة

 النوع، ٢من جمموعة االختبارات ، أو اختبار احلساسية ملوجة الصدم االنفجارية )أ (، النوع١من جمموعة االختبارات إشعال االنفجار 
غرام فأكثر، ال يتطلـب األمـر إجـراء         / جول ٨٠٠وية اليت تصل طاقة حتللها إىل        ويف حالة املواد العضوية وخماليط املواد العض       .)أ(

، أو )٢-واو(، أو اختبار اهلاون التـسياري  )١-واو" (MK. IIId"إذا كانت نتيجة اختبار اهلاون التسياري ) أ(٢و) أ(١االختبارين 
". ال"هي  )  بدليل االختبارات واملعايري   ١نظر التذييل   ا (٨يف حالة التفجري بواسطة مفجر قياسي رقم        ) ٣-واو (BAMاختبار تراوزل   

  ".-"هي ) أ(٢و) أ(١ االختبارين اويف هذه احلالة، تعترب نتيجت
  :التاليةال تصنف املادة أو املخلوط كمتفجر يف احلاالت   ٢-٢-٤-١-٢

 ميكـن أن     أمثلة للمجموعات اليت   وترد.  تفجريية صائصأية جمموعة كيميائية هلا خ     اجلزيءال حيتوي     )أ(
 بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات املتحدة األمم  توصيات  تفجريية يف  صائصتظهر وجود خ  

  ؛١-٦ألف  اجلدول، ٦ التذييل ؛واملعايري
 األكـسجني   كميةوتقل  . األكسجني تفجريية تضم    صائصخب رتبط املادة جمموعات كيميائية ت    حتتوي  )ب(

  .٢٠٠- احملسوبة عن
  :للتفاعل الكيميائي )oxygen balance(ألكسجني  اكمية وحتسب  
  CxHyOz + [x + (y/4)-(z/2)] O2 → x. CO2 + (y/2) H2O  

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

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

 احلدية جتنب تطبيق االختبار على عدد كبري من املواد العـضوية            الدرجةتتيح هذه   (س  °٥٠٠أقل من   
). غـرام / جول ٥٠٠س لتحرير أكثر من     °٥٠٠ مع ذلك تتحلل ببطء فوق درجة        واليتغري املتفجرة   

   طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام طريقة مناسبة لقياس كمية احلرارة؛ أوحتديدوميكن 
حالة خماليط املواد غري العضوية املؤكِسدة مـع        ادة غري العضوية املؤكِسدة يف      ـز امل ـان تركي ـإذا ك   )د(

  :املواد العضوية
  ؛٢ أو ١يف الفئة ادة املؤكِسدة مدرجة امل، إذا كانت حسب الكتلة  يف املائة١٥ من أقل  
  .٣يف الفئة املادة املؤكِسدة مدرجة ، إذا كانت  يف املائة حسب الكتلة٣٠ من أقل  

  . يف حالة املخاليط اليت حتتوي أي متفجرات معروفةالقبولوجيب تطبيق إجراءات   ٣-٢-٤-١-٢
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  ٢-٢ الفصل
  )القابلة لالشتعال (وبة اللهالغازات

  تعريف  ١-٢-٢
ـ س وضـغط    °٢٠ مع اهلواء عند درجة حـرارة        احتراق هو غاز له نطاق       اللهوب الغاز    ١٠١,٣وي معيـاري    ج

  .كيلوباسكال
  تصنيفال معايري  ٢-٢-٢

  : للجدول التايل يف إحدى فئتني يف هذه الرتبة تبعاًاللهوب الغاز يصنف  
  معايري تصنيف الغازات اللهوبة: ١-٢-٢ اجلدول

  املعايري  الفئة

  : كيلوباسكال١٠١,٣ معياري وضغط س°٢٠كون عند درجة  تغازات ١

   أو حسب احلجم؛ أو أقل يف املائة١٣  مع اهلواء بنسبةخملوط لالشتعال يف قابلة  )أ(
قابليـة كـان احلـد األدىن ل      أياً يف املائة،    ١٢ ال تقل عن      مئوية  بنسبة اهلواء مع   قابلية اشتعال  نطاق   هلا  )ب(

  .االشتعال

س°٢٠ درجـة عنـد   ،   مع اهلواء  تلطخت عندما   قابلية اشتعال  نطاق هلا يكون ،١ الفئة زاتغا خبالف ،غازات ٢
  .كيلوباسكال ١٠١,٣ معياريوضغط 

  . املثيل كحاالت خاصةوبروميدألغراض تنظيمية معينة معاملة األمونيا ميكن   :١ الحظةامل 
  .٣- ٢ انظر الفصل. ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كغازات هلوبة  :٢ الحظةامل 
   معلومات األخطارتبليغ  ٣-٢-٢

" الوسـم :  معلومات األخطـار   تبليغ"ات الوسم حتت عنوان     ـ باشتراط لقةـاملتع االعتبارات العامة واخلاصة     ترد  
 للبيانـات التحذيريـة والرسـوم       أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

  . املختصةالسلطة ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا التخطيطية اليت
  عناصر وسم الغازات اللهوبة: ٢-٢-٢ اجلدول

  ٢ الفئة  ١ الفئة 

   رمزبدون  هلب  الرمز
  حتذير  خطر   التنبيهكلمة

   هلوبغاز  فائقة هلوب بدرجة غاز   اخلطربيان
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  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٢-٢
ويوصى . ات إضافيةتوجيه هنا كيردانا م، ولكنهاملنسق من نظام التصنيف  جزءاًانتوجيه التالي القرار وال منطقميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايريبأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة شدب
   القرارنطقم  ١-٤-٢-٢

  .٢-٢للمخطط   وفقاًوحيدد التصنيف. شتعال قابليته لالعن غاز هلوب، يلزم توفر بيانات لتصنيف  

  هوبةلللغازات ال  ٢-٢ القرار منطق
  التوجيه    ٢-٤-٢-٢

 ISOللطرائق اليت تتبعها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي         وفقاً    أو باحلساب  باالختبارات شتعال القابلية لال  تعني    
 ISO 10156:1996 “Gases and gas mixtures – Determination of fire potential and oxidizing ability for the selectionانظـر (

of cylinder valve outlets”( . يف هذه الطرائق، ميكن استخدام اختبارات بطريقة مماثلـة  الستخدامهاوحيثما ال توجد بيانات كافية 
  .املختصةتعترف هبا السلطة 

  

س وضـغط   ٢٠oهل هلا نطاق قابلية اشتعال مع اهلواء عند درجة          
   كيلوباسكال؟١٠١,٣معياري

 : كيلوباسكال١٠١,٣س وضغط معياري٢٠oهل عند درجة 
 يف املائة أو أقل حـسب        ١٣تشتعل يف خملوط بنسبة       )أ(

  احلجم مع اهلواء؟؛ أو
ال تقل عن    هلا نطاق قابلية اشتعال مع اهلواء بنسبة مئوية         )ب(

 يف املائة بصرف النظر عن احلـد األدىن لقابليـة           ١٢
  االشتعال؟

  فال يصن

  ١الفئة 

  
  خطر

  نعم

 

  ٢الفئة 
  حتذير

  نعم

  ال

  ال

 مادة غازية أو خملوط غازي

- 52 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  ISO 10156:1996 للمعيار وفقاً تصنيف خملوط غازات هلوبة باحلساب: 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 املكافئ من يضبط حيتوي خملوط غازي مادة ختفيف أخرى غري النتروجني، يثماوح  

  .)Ki( اخلاملالنتروجني باستخدام معامل التكافؤ للغاز 
  :املعيار

∑
n

i ciT

V %i
> 1 

  : الغازياملخلوط
  :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( أرقام 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%  

  :يف املائة ١٠٠ جمموع احملتويات إىل يضبط  -٣
 

54

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

  : كما يلي اللهوبةللغازات Tci معامالت تعني  -٤
  Tci H2 = 5.7%  
  Tci CH4 = 14.3%  

  : للمخلوط املكافئ باستخدام املعادلةشتعال قابلية االسبحت  -٥

∑
n

i ciT

V %i
 = 

7.5

7.3
 + 

3.14

1.11
 = 1.42 

  ١ > ١,٤٢ومبا أن   
  . يف اهلواءشتعال املخلوط قابل لالإذن،  

∑
n

i ciT

V %i
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  ٣- ٢ الفصل
  )القابلة لالشتعال (اللهوبة يروسوالتاأل

  فتعري  ١- ٣- ٢
 مصنوعة من املعـدن أو      لءهي أي أوعية غري قابلة إلعادة امل      و ،لرشاشات ويقصد هبا ا   األيروسوالت،  

 مع أو بدون سائل أو عجينة أو مسحوق،         الضغط، حتت    أو مذاباً  ، أو مسيالً   مضغوطاً  أو البالستيك وحتتوي غازاً    جالزجا
يف صورة رغـوة، أو     أو  لبة أو سائلة معلقة يف غاز،        يف شكل جسيمات ص    احملتوياتومزودة بوسيلة إطالق تسمح خبروج      

  . أو يف حالة سائلة أو حالة غازيةمسحوقعجينة أو 
  تصنيفال معايري  ٢- ٣- ٢
 وفقاً  كمواد هلوبة إذا كانت حتتوي أي مكون مصنف كمادة هلوبةيروسوالتألاينبغي النظر يف تصنيف   ١- ٢- ٣- ٢

  :أي عاملياً، النظام املنسقملعايري 
  ؛)٦- ٢ الفصل انظر (اللهوبة لالسوائ  
  ؛)٢- ٢ الفصل انظر (اللهوبة الغازات  
  ).٧- ٢ الفصل انظر( اللهوبة الصلبة املواد  

 التسخني أو املتفاعلة مع املـاء ألن        الذاتية املشعلة أو     التلقائية االشتعال  ال يغطي مصطلح املكونات اللهوبة املواد       :١ حظةالامل
  . األيروسوالتحمتويات يف ال تستخدم مطلقاً مثل هذه املواد

 ٧-٢ أو ،)السوائل اللهوبة (٦-٢، أو )الغازات اللهوبة (٢-٢ال تقع األيروسوالت اللهوبة يف نطاق الفصول     :٢الحظة امل
 ).املواد الصلبة اللهوبة(
لكيميائية،  أساس مكوناته، وحرارة االحتراق ا     على األيروسول اللهوب يف إحدى فئتني يف هذه الرتبة          ويصنف  ٢-٢-٣-٢

 انظر). أليروسوالت الرذاذ (واختبار مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق       ) أليروسوالت الرغوة  (الرغوة، نتائج اختبار    نطباقوعند اال 
  ١-٤-٣-٢ القرار نطقم

يدة نبغي تصنيف األيروسوالت اليت مل ختضع إلجراءات تصنيف القابلية لالشتعال يف هذا الفصل بوصفها شـد           ي  :مالحظة
  ).١الفئة (االشتعال 

   معلومات األخطارتبليغ  ٣- ٣- ٢
ـ  معلومات   تبليغ" العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت عنوان         االعتبارات ترد    "الوسـم : ارـاألخط

ـ       ٣ويتضمن املرفق   . والوسم جداول موجزة عن التصنيف      ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  ( وم  أمثلة للبيانـات التحذيريـة والرس
  . حيثما تسمح هبا السلطة املختصةاستخدامهاالتخطيطية اليت ميكن 

  أليروسوالت اللهوبةاعناصر وسم : ١- ٣- ٢اجلدول 

  ٢الفئة   ١الفئة   
  هلب  هلب  الرمز

  حتذير  خطر  كلمة التنبيه
  أيروسول هلوب  أيروسول هلوب بدرجة فائقة  بيان األخطار
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  والتوجيه  القرارنطقم  ٤- ٣- ٢
ات توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه املنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  قنط م ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايريبأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة شدبويوصى . إضافية
   القرارنطقم  ١- ٤- ٣- ٢

ته اللهوبة، وحرارة احتراقه الكيميائيـة، وإن  يلزم لتصنيف األيروسول اللهوب توفري بيانات عن مكونا       
وحيدد ). أليروسوالت الرذاذ(واختبار مسافة االشتعال واختبار احليز املغلق ) أليروسوالت الرغوة(أمكن نتائج اختبار الرغوة 

  ).ج(٣- ٢إىل ) أ(٣- ٢ملخططات اختاذ القرار  وفقاً التصنيف
  ةاللهوب يروسوالتأل بشأن ا)أ(٣- ٢ القرار منطق

  
  

  ؛)ب(٣-٢بشأن أيروسوالت رش الرذاذ، انتقل إىل منطق القرار 
  ؛)ج(٣-٢بشأن أيروسوالت رش الرغوة، انتقل إىل منطق القرار 

  

 لـه حرارةوهل  يف املائة  ١ ≤هل حيتوي مكونات هلوبة بنسبة      
  غرام؟/ كيلوجول٢٠ <احتراق 

 لــهوهـل  يف املائة    ٨٥ ≥هل حيتوي مكونات هلوبة بنسبة      
  غرام؟/ كيلوجول٣٠ ≥حرارة احتراق 

 األيروسول

  ال يصنف

  ١الفئة 

   
  خطر

  نعم

 

 ال

  نعم

 ال
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   أيروسوالت الرذاذبشأن )ب(٣-٢منطق القرار 

  

  غرام؟/ كيلوجول٢٠ <هل له حرارة احتراق 

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

 أيروسول الرذاذ

  ١الفئة 

    
  خطر

  نعم

 

  ٢الفئة 

 
  حتذير

ل، هل حيدث االشتعال علـى مسافةيف اختبار مسافة االشتعا
  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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  أيروسوالت الرغوةبشأن ) ج(٣-٢منطق القرار 

  
  التوجيه  ٢-٤-٣-٢
 حرارة االحتراق النظرية وكفاءة االحتراق،      ناتجغرام هي   /ولج بوحدات كيلو  ΔHc  االحتراق الكيميائية  حرارة  ١-٢-٤-٣-٢

  ).يف املائة ٩٥  أو٠,٩٥ عادة املعامليكون هذا  (١,٠ أقل من عادةوهي 
 املفردة،  للمكوناتيروسول، متثل حرارة االحتراق جمموع قيم حرارة االحتراق املرجحة          األ مركبات حالة ويف  

  :على النحو التايل

ΔHc (product)   =   ∑
n

i

 [wi% × ΔHc(i)] 

  :حيث  
  ΔHc  =   ؛)غرام/كيلوجول(حرارة االحتراق  
  wi%  =   النسبة الوزنية للمكون(i)؛ يف املنتج  
  ΔHc(i)   =   للمكون ) غرام/كيلوجول(حرارة االحتراق النوعية(i)يف املنتج .  
رها يلكيميائية من الدراسات املنشورة، وميكـن حـساهبا أو تقـد          حرارة االحتراق ا   وميكن احلصول على قيم     

  ).ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.l to 86.3 and NFPA 30B انظر(باالختبارات 
 انظر يف احليز املغلق واختبار التهاب رغوة األيروسول،         االشتعالطالع على اختبار مسافة اإلشعال واختبار       الل  ٢-٢-٤-٣-٢
  . واملعايرياالختباراتتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل   من٦-٣١ و٥-٣١ و٤-٣١سام الفرعية األق

  :يف اختبار الرغوة، هل
   ث؛ أو٢ ≥ سم ومدته ٢٠≥ فاع اللهب ارت  )أ(
   ث؟ ٧ ≥ سم ومدته ٤ ≥ارتفاع اللهب   )ب(

 أيروسول الرغوة

  ١الفئة 

 نعم  خطر 

  ٢الفئة 

 
  حتذير

 

   ث ؟٢ ≥ سم ومدته ٤ ≥يف اختبار الرغوة، هل ارتفاع اللهب 

  ال يصنف

 ال

 نعم

 ال
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  ٤-٢ الفصل
   املؤكسدةالغازات

  التعاريف  ١-٤-٢
م يف احتراق مواد أخرى أكثر      ـ أو يسه   أن يسبب  ،، بتوافر األكسيجني عموماً    هو أي غاز ميكن     املؤكسد الغاز  

 .هلواءمما يفعل ا

غازات أو خماليط غازات نقية ": غازات تسبب أو تسهم يف احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل اهلواء"    :مالحظة
  .2:2005-10156 أو ISO 10156:1996 يفموصوفة  يف املائة حسبما هو حمدد يف طريقة ٢٣,٥ لىذات قدرة أكسدة تزيد ع

  تصنيفال معايري  ٢-٤-٢
  :للجدول التايل وفقاً  هذه الرتبةحتتة وحيدة  الغاز املؤكسد يف فئيصنف  

  معايري تصنيف الغازات املؤكِسدة: ١-٤-٢ اجلدول
  املعايري  الفئة

  .اً األكسجني عمومبتوافر مادة أكثر مما يفعل اهلواء، وذلك احتراق غاز يسبب أو يسهم يف أي ١

   معلومات األخطارتبليغ  ٣-٤-٢
" الوسـم :  معلومات األخطـار   تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      تعلقةاملارات العامة واخلاصة    ـ االعتب ترد  

 للبيانـات التحذيريـة والرسـوم       أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  . املختصةالسلطةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 
  وسم للغازات املؤكسدةعناصر ال: ٢-٤-٢اجلدول 

  ١ الفئة 
   فوق دائرةهلب  الرمز
  خطر   التنبيهكلمة
   مؤكِسد؛احلريق يسبب أو يؤجج قد   اخلطربيان

  والتوجيه  القرارنطقم  ٤-٤-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه املنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  نطق م ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايريأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة بة شدبويوصى 
   القرارنطقم  ١-٤-٤-٢

الدويل للتوحيد القياسـي   ة يف املعيارـ غاز مؤكسد إجراء طرائق االختبار أو احلساب املشروحلتصنيفينبغي   
ISO 10156:1996" اشتعال حريق وقدرة األكسدة فيما يتعلق باختيار منفـذ صـمامات   حتديد إمكانية  - الغازات وخماليط الغازات
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حتديـد  : ٢اجلزء . اسطوانات الغاز والغازات وخماليط الغازات "ISO 10156-2:2005واملعيار الدويل للتوحيد القياسي " األسطوانات
  ".قدرة األكسدة للغازات وخماليط الغازات السمية واألكالة

  زات املؤكِسدةلغابشأن ا ٤-٢ القرار نطقم

  
  التوجيه    ٢-٤-٤-٢

واملعيـار   IS0 10156:1996 الدويل للتوحيد القياسي لمعيارل وفقاً مثال لتصنيف خملوط من غازات مؤكِسدة    
  .ISO-1015-2:2005 اسييالدويل للتوحيد الق

  :املعادلة

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

  . التوازن يف احلسبانغازال يؤخذ     :حظةمال
  :املعيار

∑ ×
n

i

ii CV %  > 21 

  : الغازاتخملوط
  : املثال يستخدم خملوط الغازات التايلهذا لغرض  

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

هل الغاز يسهم يف احتراق مواد أخرى أكثر ممـا
  هلواء؟يفعله ا

 

 مادة غازية أو خملوط غازات

 

  نعم

 ال

  ال يصنف

  ١الفئة 

 
  خطر  

∑ ×
n

i

i CiV %
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  :احلساب
  :ط كما يليللغازات املؤكِسدة يف املخلو) Ci(فؤ األكسجني يعني معامل تكا  -١

Ci (N2O)  =  أكسيد النتروز( ٠,٦(  
Ci (O)  =  أكسجني(    ١(  

Ci )٤٠  =  )بقية الغازات املؤكِسدة  
   تكافؤ األكسجني للغازات املؤكِسدةقيم أم ال باستخدام حيسب ما إذا كان خملوط الغازات مؤكِسداً  -٢

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

٢١ < ١٨,٦  
  . املخلوط أقل قدرة من اهلواء على األكسدةيعترب وهكذا  
  :يعطي النتروجني، فإن احلساب املكافئ يف F2 من الغاز  يف املائة٠,٦ من اً املخلوط مكونكان إذا أما  

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  
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  ٥-٢ الفصل
   الضغطحتت الغازات

  تعريف  ١-٥-٢
أو أكثر ) ضغط مانومتري( كيلوباسكال ٢٠٠ يبلغ أوعية عند ضغط يفهي غازات معبأة  حتت الضغط الغازات  

  .أو اليت تكون مسيَّلة أو مسيَّلة وُمَبردة
  .لة املربدة والغازات الذائبة والغازات املسيَّ،املسيلة والغازات ،وهي تشمل الغازات املضغوطة  

  تصنيفال معايري  ٢-٥-٢
  : يف واحدة من أربع جمموعات كما يف اجلدول التايل، عندما تعبأ،الفيزيائيةحلالتها  وفقاً  الغازاتتصنف  

  طمعايري تصنيف الغازات حتت الضغ: ١-٥-٢ اجلدول
  املعايري  اجملموعة

س، مبا يف ذلك    °٥٠- عند درجة حرارة     متاماً ضغط يف احلالة الغازية      حتت يكون عند تعبئته     غاز   مضغوطغاز
  .س°٥٠-≤ اليت تكون درجة حرارهتا احلرجة الغازاتمجيع 

 .س°٥٠-من    يف درجات احلرارة أعلى     سائلة جزئياً  ة ضغط يف حال   حتت يكون عند تعبئته     غاز  ل مسيَّغاز
  :ويتم التمييز بني

   و؛س°٦٥+ و س°٥٠- بنيغاز درجة حرارته احلرجة : غاز مسيل حتت ضغط مرتفع  )أ(
  .س°٦٥+  من أعلىغاز درجة حرارته احلرجة :  غاز مسيل حتت ضغط منخفض  )ب(

  . بسبب اخنفاض درجة حرارتهتعبئته عند  يسيل جزئياًغاز  دل مّرب مسيَّغاز
  . ضغط يف مذيب يف الطور السائلحتتتعبئته  يذاب عند غاز   مذابغاز

  . ال ميكن فوقها إسالة غاز نقي، بصرف النظر عن درجة انضغاطهاليت احلرارة احلرجة هي الدرجة درجة  
   معلومات األخطارتبليغ  ٣-٥-٢

" سـم الو:  معلومات األخطـار   تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقةارات العامة واخلاصة    ـ االعتب ترد  
 للبيانـات التحذيريـة والرسـوم       أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

  . املختصةالسلطةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 
  عناصر وسم الغازات حتت الضغط: ٢-٥-٢ اجلدول

  اب مذغاز   مسيل مربدغاز   مسيلغاز   مضغوطغاز 
   غازاسطوانة   غازاسطوانة   غازاسطوانة   غازاسطوانة  الرمز
  حتذير  حتذير  حتذير  حتذير   التنبيهكلمة
 حتت ضغط؛  غازاًحتتوي   اخلطربيان

   إذا سخنتتنفجرقد 
 حتت  غازاًحتتوي

 إذا تنفجرضغط؛ قد 
  سخنت

؛ قد  مربداً غازاًحتتوي
أو إصابات  حروقاً يسبب
  )كريوجينية( قرية

 حتت زاً غاحتتوي
 إذا تنفجرضغط؛ قد 

  سخنت
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  التوجيهو القرار نطقم  ٤-٥-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه املنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  نطق م ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
   القرارنطقم  ١-٤-٥-٢

  .٥-٢ القرار ملنطق وفقاً  إجراء التصنيفميكن  

  لغازات حتت الضغطبشأن ا ٥-٢منطق القرار 

  ال يصنف

  غاز مذاب
  حتذير 

  نعم

 

  ال

 نعم

 ال

 س؟°٦٥+هل درجة احلرارة احلرجة أعلى من

 ال

   بسبب اخنفاض درجة حرارته؟هل الغاز مسيل جزئياً

 ال

 س؟°٥٠- عند احلالة الغازية متاماًهل يكون الغاز يف

 ال

  غاز مسّيـل
  حتذير 

  نعم

  غاز مسّيـل
  حتذير 

  نعم

   غاز مسّيـل مربد

 
  حتذير

  غاز مضغوط

  حتذير  
  نعم

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

 هل الغاز مذاب يف سائل مذيب حتت الضغط؟
 

 ؟؛ أو)مطلق( كيلوباسكال ٣٠٠ >س °٥٠هل الضغط البخاري عند   )أ(
س وضـغط  °٢٠هل املادة تكون يف احلالة الغازية بالكامـل عنـد             )ب(

   كيلوباسكال؟١٠١,٣معياري 

 املادة أو املخلوط

  نعم
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  التوجيه  ٢-٤-٥-٢
  : تصنيف هذه اجملموعة من الغازاتأجل توفري املعلومات التالية من يلزم  
  س؛°٥٠ البخاري عند الضغط  )أ(  
  ط اجلوي العادي؛س والضغ°٢٠ الفيزيائية عند احلالة  )ب(  
  . احلرارة احلرجةدرجة  )ج(  
 أو املنشورة،وميكن احلصول عليها من الدراسات  .أعاله ما، يلزم احلصول على البيانات املذكورة غاز ولتصنيف  
التنظيمية  الالئحة األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة،        توصياتومعظم الغازات النقية مصنفه بالفعل يف       . باحلساب أو باالختبار  

  . إضافية ميكن أن تكون معقدة جداًحسابات جةر معظم خماليط الغازات غري الداوتتطلب. النموذجية
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  ٦-٢ الفصل
  )القابلة لالشتعال (بةو اللهالسوائل

  تعـريف  ١-٦-٢
  .س٩٣º تزيد على ال هو سائل نقطة وميضه  اللهوبالسائل  

  تصنيفال معايري  ٢-٦-٢
  :للجدول التايل وفقاً  تندرج حتت هذه الرتبةفئاتإحدى أربع  السائل اللهوب يف يصنف  

  معايري تصنيف السوائل اللهوبة: ١-٦-٢ اجلدول
  املعايري  الفئة
  س٣٥º ≤ الغليان بدءس ونقطة ٢٣º < الوميض نقطة ١
  س٣٥º >س ونقطة بدء الغليان ٢٣º < الوميض نقطة ٢
  س٦٠º ≤س و٢٣º ≥ الوميض نقطة ٣
  س٩٣º ≤س و٦٠º > الوميض نقطة ٤

 جمموعة  س٧٥ºو س٥٥º اليت تتراوح نقطة وميضها بني       اخلفيفةقد يعترب املازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة          :١ الحظةامل
  .خاصة بالنسبة لبعض األغراض التنظيمية

عض األغراض  سوائل غري هلوبة لبس٦٠º لىوال تزيد ع س٣٥ºقد تعترب السوائل اليت تزيد نقطة وميضها على   :٢ الحظةامل
 توصيات األمم املتحـدة  يف "L.2, Part III, Section 32" يف اختبار االحتراقية املستمرة لبية نتائج سأعطتإذا ) مثل النقل(التنظيمية 

  . اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريالبضائعبشأن نقل 
، واملواد الالصقة ومواد الصقل     ورنيشاللك، وال طالء   و واملينا،قد تعترب السوائل اللهوبة اللزجة مثل الدهانات،          :٣ الحظةامل

 تـصنيف    ذات الصلة   الالئحة التنظيمية أو السلطة املختصة     جيوز أن حتدد   و .)مثل النقل  (التنظيميةكمجموعة خاصة لبعض األغراض     
 .مواد غري هلوبةاختاذ قرار باعتبارها  أو املوادهذه 

  .٣- ٢انظر الفصل . وائل هلوبةال ينبغي تصنيف األيروسوالت كس :٤الحظة امل
   معلومات األخطارتبليغ  ٣-٦-٢

ـ :  معلومات األخطـار   تبليغ" عنوان   حتت االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم        ترد    "مـالوس
 الرسـوم و أمثلة للبيانـات التحذيريـة       ٣ويتضمن املرفق   .  موجزة عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (

  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة
  لسوائل اللهوبةاعناصر وسم : ٢-٦-٢ اجلدول

  ٤ الفئة  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 
   ُيستخدم رمزال  هلب  هلب  هلب  الرمز
  حتذير  حتذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة
   قابل لالحتراقسائل  سائل وخبار هلوب ار هلوب بشدةسائل وخب  سائل وخبار هلوب بدرجة فائقة   اخلطربيان
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  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٦-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه املنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق ميثل ال  

  .منطق القرارتخدام  قبل وأثناء اساملعايريبأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة شدبويوصى 
   القرارنطقم  ١-٤-٦-٢

 املعلومات  على نقطة الوميض ونقطة بدء الغليان، أمكن حتديد تصنيف املادة أو املخلوط واحلصول              عرفت مىت  
  :٦-٢ القرار ملنطق وفقاً ذي الصلة املنسقلنظام التصنيف  وفقاً الوسمالالزمة لبطاقة 
   بشأن السوائل اللهوبة٦-٢منطق القرار 

  
                                                 

ة ـة بالنـسب  ـس كمجموعة خاص  ٧٥ºس و ٥٥ºقد يعترب املازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة اخلفيفة اليت تتراوح نقطة وميضها بني                )١(
ختـصة  ات السلطة املـلتعليم وفقاً  الالئحة التنظيمية أو يف٤ أو ٣ويف هذه احلالة جيوز أن حتدد تصنيف هذه املنتجات يف الفئة  . لبعض األغراض التنظيمية  

  .ذات الصلة
إذا ) مثل النقـل  (سوائل غري هلوبة لبعض األغراض التنظيمية       س  ٦٠ºوال تزيد على  س  ٣٥º على   نقطة وميضها     تزيد قد تعترب السوائل اليت     )٢(

  .ع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائ  يف"L.2, Part III, section 32" أعطت نتائج سلبية يف اختبار االحتراقية املستمرة

  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>طة الوميضهل نق
 

 س؟°٩٣≤هل نقطة الوميض
 

 املخلوط يف شكل سائل/املادة

  ٣ الفئة 
 

 )٢) (١(نعم  حتذير  

 ال
  ٢ الفئة 

 

   خطر 
 نعم

   ال
 ١  الفئة 

 

     خطر  
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  التوجيه  ٢- ٤- ٦- ٢
وميكن حتديد البيانات باالختبار أو     .  بدء غليانه  ونقطة لتصنيف سائل هلوب توفري بيانات عن نقطة وميضه          يلزم  ١-٢-٤-٦-٢

  . أو باحلساباملنشورةاحلصول عليها من املراجع 
 مكونـات غـري     احتوائهال هلوبة معروفة بتركيزات حمددة، رغم إمكان         حتتوي سوائ  اليت )٣(ويف حالة املخاليط    ٢-٢-٤-٦-٢

 الوميض عن طريق إجراء اختبار إذا كانت نقطة الـوميض           نقطة، ال يتطلب األمر احلصول على       افاتطيارة، مثل البوليمرات، واملض   
على األقل على معيار التصنيف  )٤(س٥ºر  أدناه، تزيد مبقدا٣-٢-٤-٦-٢ الطريقة املشروحة يف الفقرة باستخداماحملسوبة للمخلوط، 

  : وشريطة) س، على التوايل٦٠º س و٢٣º( الصلةذي 
 تركيب حمدد، ينبغي أن خيتـار       نطاقإذا كانت املادة ذات     ( بدقة    يكون تركيب املخلوط معروفاً    أن  )أ(

  ؛)حمسوبةللتقدير التركيب الذي يتسم بأدىن درجة وميض 
ينبغي تطبيق عالقة ترابط مناسبة عند استكمال هذه ( ال مكون معروفأدىن حد لالنفجار لككون ي أن  )ب(

فضالً عن طريقة حلساب أدىن حد       ) الستنتاج درجات حرارة أخرى خبالف ظروف االختبار       البيانات
  ؛النفجار املخلوط

 لكل مكون كمـا هـو       نيأن تكون درجة حرارة ارتباط ضغط البخار املشبع ومعامل النشاط معروف            )ج(
  يف املخلوط؛موجود 

  . يكون الطور السائل متجانساًأن  )د(
 ,Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186  وصـف لطريقـة مناسـبة يف   ويرد  ٣-٢-٤-٦-٢

، حتسب نقطة الوميض مـن املكونـات        افات البوليمرات أو املض   مثلويف حالة املخلوط الذي حيتوي مكونات غري طيارة،          ((1982)
 مـن    أقل قليالً  وبةـاحملس غري الطيار ينقص بشكل طفيف الضغط اجلزئي للمذيبات وتكون نقطة الوميض             املكونويعترب أن   . طيارةال

  .القيمة املقيسة
وتعني نقطة الـوميض    .  الغليان عن طريق االختبار    بدءيف حالة عدم توفر بيانات، تقدر نقطة الوميض ونقطة          و  ٤-٢-٤-٦-٢

  . تقبل اختبارات البوتقة املفتوحة إال يف حاالت خاصةوال. قة املغلقةبطريقة اختبار البوت
  :ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة وميض السوائل اللهوبة  ٥-٢-٤-٦-٢

  :الدولية املعايري
ISO 1516  
ISO 1523  

ISO 2719  
ISO 13736  

ISO 3679  
ISO 3680  

                                                 
وميكن أن تكون هذه املكونات سوائل هلوبة مثل . إن طريقة احلساب حمققة، حىت اآلن، للمخاليط اليت حتتوي حىت ستة مكونات طيارة  )٣(

ا غري حمققة بالنسبة للمخاليط اليت حتتوي مركبات مهلجنة بيد أهن. ، واملياه)باستثناء األكريالت(اهليدروكربونات، واإليثرات، والكحوليات، واإلسترات 
  .أو فوسفورية فضالً عن أكريالت متفاعلة/أو كربيتية و/و

س على معيار التصنيف ذي الصلة، جيوز عدم استخدام طريقة احلساب وينبغي ٥ºإذا كانت نقطة الوميض احملسوبة تزيد مبقدار أقل من   )٤(
  .التجاربحتديد نقطة الوميض عن طريق 
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  : الوطنيةاملعايري
American Society for Testing Materials International, 100Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West Conshohocken, 

Pennsylvania, USA 19428-2959: 

ASTM D 3828-07a, “Standard Test Methods for Fash Point by Small Scale Closed Tester” 

ASTM D 56-05, “Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester”  

ASTM D 3278-96(2004)el, “Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by SetaFlash Closed-Cup  

Apparatus”  

ASTM D 0093-08, “Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester” 

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé. 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 

French Standard NF M 07 - 019 
French Standards NF M 07 - 011/NF T 30 - 050/NF T 66 - 009 
French Standard NF M 07 - 036 

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenster 6, D-10787 Berlin: 

Standard DIN 51755 (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 

  :ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة الغليان األولية للسوائل اللهوبة  ٦- ٢- ٤- ٦- ٢

  :املعايري الدولية
ISO 3924  
ISO 4626  
ISO 3405  

  :املعايري الوطنية
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, 

West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:  

ASTM D86-07a, “Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at 
Atmospheric Pressure”  

ASTM D1078-05, “Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic 
Liquids” 

  :الطرائق املقبولة األخرى

Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No 440/2008
)٥( . 

  
  

                                                 
املفوضية ( اليت حتدد طرائق االختبار عمالً بالالئحة        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٣٠ املؤرخة   ٤٤٠/٢٠٠٨رقم  ) املفوضية األوروبية (الئحة املفوضية     )٥(
اجلريدة ) (REACH(رويب واجمللس املعين بتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد استخدام املواد الكيميائية            الصادرة عن الربملان األو    ١٩٠٧/٢٠٠٦رقم  ) األوروبية

  .)٥٥، الصفحة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣ املؤرخة L143و ٧٣٩-١، الصفحات ٢٠٠٨مايو / أيار٣١ املؤرخة L142الرمسية لالحتاد األورويب، رقم 
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  ٧-٢ الفصل
  القابلة لالشتعال الصلبة املواد

  تعريف  ١-٧-٢
  . أو تسهم فيه من خالل االحتكاكب حريقاًـب أو قد تسبسهولة،هي مادة صلبة حتترق  القابلة لالشتعال الصلبة املادة  
 وهي خطرة إذا كان يـسهل       ة أو يف شكل عجين    ة مسحوقة أو حبيبي   مواد هي    الصلبة السهلة االحتراق   واملواد  

  .ل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر بسرعة مع مصدر إشعال مثالقصرياشتعاهلا بالتالمس 
  تصنيفال معايري  ٢-٧-٢
 مسحوق أو حبيبات أو عجينة أو خماليط هذه املواد باعتبارها مواد صلبة سـهلة               شكلتصنف املواد الصلبة يف       ١-٢-٧-٢

 بشأن  املتحدةاألممتوصيات قة املبينة يف للطري وفقاً    يف واحد أو أكثر من االختبارات اليت جترى        االحتراق زمن   يكون  عندما االحتراق
 ث أو عندما يكـون معـدل        ٤٥ من   أقل،  ١-٢-٣٣ اجلزء الثالث، القسم الفرعي      ، دليل االختبارات واملعايري،   نقل البضائع اخلطرة  
  .ث/ مم٢,٢االحتراق أكرب من 

ا أن تشتعل وينتشر التفاعل على  ميكنهعندماقابلة لالشتعال    الفلزات كمواد    سبائك مساحيق الفلزات و   وتصنف  ٢-٢-٧-٢
  . دقائق أو أقل١٠طول العينة بالكامل يف 

املـواد   تسبب حدوث حريق من خالل االحتكاك يف هذه الرتبة بالقيـاس مـع               قدوتصنف املواد الصلبة اليت       ٣-٢-٧-٢
  .حني وضع معايري هنائية بشأهناىل إ)  املثال، أعواد الثقابسبيلعلى (املوجودة 

 هو مبني   كما "N.1"يف إحدى فئتني حتت هذه الرتبة باستخدام الطريقة         القابلة لالشتعال   ف املادة الصلبة    وتصن  ٤-٢-٧-٢
 وفقـاً   ، بشأن نقل البضائع اخلطرة     األمم املتحدة، دليل االختبارات واملعايري     توصيات من   ١-٢-٣٣ اجلزء الثالث، القسم الفرعي      يف

  :للجدول التايل
  القابلة لالشتعاليف املواد الصلبة معايري لتصن: ١-٧-٢ اجلدول

  املعايري  الفئة
  : معدل االحتراقاختبار ١

  : الفلزاتمساحيقاملخاليط خبالف  وأ املواد  
   و؛ النارتوقف املبللة ال املنطقة  )أ(    
  ث/ مم٢,٢ > ث أو معدل االحتراق ٤٥ < االحتراق زمن  )ب(    
   دقائق٥ ≤ االحتراق زمن : الفلزاتمساحيق  

  : معدل االحتراقاراختب ٢
  :املخاليط خبالف مساحيق الفلزات وأ املواد  
   و؛ دقائق على األقل٤ ملدة النار املبللة توقف املنطقة  )أ(    
  ث/ مم٢,٢ >االحتراق  معدل ث أو ٤٥ < االحتراق زمن  )ب(    
  دقائق ١٠ ≤ دقائق و٥ > االحتراق زمن : الفلزاتمساحيق  

علـى سـبيل    و.  املقدم بالشكل االختبار على املادة أو املخلوط       إجراءتصنيف املواد أو املخاليط الصلبة      ينبغي يف اختبارات       :١الحظةامل
 على األرجح  الشكل الذي مت اختباره، ويعترب أنه        عن أو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف        تزويد قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال      إذااملثال،  

 . التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل اجلديدتباراخيغري بدرجة كبرية أداءه يف 

  .٣-٢انظر الفصل . ال ينبغي تصنيف األيروسوالت كمواد صلبة هلوبة  :٢الحظة امل
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   األخطارمعلومات تبليغ  ٣-٧-٢
ـ ا:  معلومات األخطـار   تبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان      املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة     ترد    "مـلوس

 للبيانـات التحذيريـة والرسـوم       أمثلة ٣ويتضمن املرفق   .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم     ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  . املختصةالسلطةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 

  ملواد الصلبة القابلة لالشتعالاعناصر وسم : ٢- ٧- ٢ اجلدول
  ٢ الفئة  ١ الفئة 

  هلب  هلب  الرمز
  حتذير  خطر   التنبيهكلمة
 صلبة قابلة مادة   اخلطربيان

  لالشتعال
 صلبة قابلة مادة

  لالشتعال

   القرارنطقم  ٤- ٧- ٢
بأن  شدةبويوصى  .  إضايف توجيه هنا ك  يرد، ولكنه   املنسق من نظام التصنيف      القرار جزءاً  نطق م ميثل ال  

  .منطق القرار وأثناء استخدام قبليقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة املعايري 
 اجلزء الثالث،   ة يف ــ هي مبين  كما "N.1" صلبة قابلة لالشتعال، جترى طريقة االختبار        مادة لتصنيف  

وتتكون الطريقة .  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدة من ١- ٢- ٣٣القسم الفرعي 
  .٧- ٢ القرار نطقمل وفقاً وحيدد التصنيف.  االحتراقمعدل واختبار أويلحص اختبار ف: من اختبارين

  قابلة لالشتعالال بشأن املواد الصلبة ٧-٢ القرار نطقم
  

 إجيايب

 اختبار أويل

  معدل االحتراقاختبار 
  :للمواد أو املخاليط خبالف مساحيق الفلزات  )أ(

  ث؟/ مم٢,٢ > ث أو معدل االحتراق ٤٥ < االحتراقزمن   
  :مساحيق الفلزات    )ب(

  دقائق؟١٠≤زمن االحتراق   

  يصنف ال

  ١الفئة 

  خطر 

 

  ٢الفئة 

  حتذير 

  سالب

 املخلوط يف شكل صلب/املادة

 :ملخاليط خبالف مساحيق الفلزاتللمواد أو ا  )أ(
  ة انتشار اللهب؟بللهل توقف املنطقة امل  

  :مساحيق الفلزات  )ب(
  دقائق ؟٥>زمن االحتراق   

 نعم

  ال يصنف

  ال

 نعم

  ال
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  ٨-٢ الفصل
  الذاتية التفاعلواملخاليط  وادامل

  ريفاتعال  ١-٨-٢
 معرضة حلدوث حتلل طارد     غري ثابتة حرارياً   سائلة أو صلبة     خماليط هي مواد أو      أو املخاليط الذاتية التفاعل    املواد  ١-١-٨-٢

 عامليـاً    يف إطار النظام املنسق    املصنفة وال يشمل هذا التعريف املواد واملخاليط     ). اهلواء( اشتراك األكسجني    بدونللحرارة بقوة حىت    
  . أو عوامل مؤكسدةعضويةكمتفجرات أو أكاسيد فوقية 

لي، ـار املعم ـ يف االختب  ، تفجريية عندما تكون التركيبة    صائصخ  ذات فاعلعترب املواد أو املخاليط الذاتية الت     ت  ٢-١-٨-٢
  . بسرعة أو إلحداث تأثري شديد عند التسخني يف حيز حمصورلالحتراققابلة لالنفجار أو 

  تصنيفال معايري  ٢-٨-٢
  : مل تكنإذا ذاتية التفاعل يف هذه الرتبة خماليطينظر يف تصنيف أي مواد أو   ١-٢-٨-٢

  ؛١-٢ الفصل يفاملبينة  عاملياً ملعايري النظام املنسق وفقاً رةمتفج  )أ(
، باسـتثناء أن خمـاليط املـواد        ١٤-٢ أو   ١٣-٢ الفصل   ملعايري وفقاً    أو مواد صلبة مؤكسدة    سوائل  )ب(

  يف املائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة لالحتراق تصنف كمواد ذاتية التفاعل             ٥املؤكسدة اليت حتتوي    
  ؛ أدناهاملالحظةات املبينة يف للخطووفقاً 

  ؛١٥-٢ يف الفصل املبينة عاملياً ملعايري النظام املنسق وفقاً  فوقية عضويةأكاسيد  )ج(
   أوغرام؛/ جول٣٠٠ حتللها أقل من حرارة  )د(
  .كغم٥٠ للعبوة زنة س٧٥º من أعلى حرارة حتللها الذايت التسارع درجة  )ه(

 يف املائة أو أكثر من مـواد        ٥,٠يت تستويف معايري التصنيف كمواد مؤكسدة وحتتوي         ال ،خماليط املواد املؤكسدة     :مالحظة
   أعاله، ختضع إلجراءات تصنيف املواد الذاتية التفاعل؛)ه(أو ) د(أو ) ج(أو ) أ(عضوية قابلة لالحتراق وال تستويف املعايري املبينة يف 

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

 الرتبـة،  هذه   حتت"  ألف إىل زاي   األنواع" التفاعل يف واحدة من سبع فئات من         الذاتيةتصنف املواد واملخاليط      ٢-٢-٨-٢
  :للمبادئ التاليةوفقاً 

تصنف كمواد ذاتية   معبأة،   أن تنفجر أو حتترق بسرعة، وهي        ميكن مواد أو خماليط ذاتية التفاعل       أي  )أ(
  ؛النوع ألفالتفاعل من 

 انفجارية وال تنفجر أو حتترق بسرعة، بالـشكل         صائص خب تتسمواد أو خماليط ذاتية التفاعل      ـ م أي  )ب(
تصنف كمواد ذاتية التفاعل     إحداث انفجار حراري يف هذه العبوة،        علىا قادرة   ـاملعبأة به، ولكنه  

  ؛النوع باءمن 
 انفجارية ولكن ال ميكنها، يف الشكل املعبأة بـه، أن           صائصخب تتسم التفاعل   ذاتيةاليط   مواد أو خم   أي  )ج(

  ؛النوع جيمتصنف كمواد ذاتية التفاعل من ،  حرارياً أو حتدث انفجاراًبسرعةتنفجر أو حتترق 
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  :يف االختبار املعملي كانت إذا مواد أو خماليط ذاتية التفاعل أي  )د(
   يف حيز حمصور؛ أوالتسخني عند  عنيفاًحتترق بسرعة، وال حتدث تأثرياً، وال  جزئياًتنفجر  ‘١‘  
   يف حيز حمصور؛ أوالتسخني عند  عنيفاً، وحتترق ببطء، وال حتدث تأثرياً تنفجر مطلقاًال  ‘٢‘  
   يف حيز حمصور؛التسخني متوسط القوة عند  وحتدث تأثرياً تنفجر أو حتترق مطلقاًال  ‘٣‘  

  ؛النوع داللتفاعل من ذاتية ا كمواد تصنف    
 وتظهـر    ال تنفجر أو حتترق مطلقاً     يف االختبار املعملي  ط ذاتية التفاعل، إذا كانت      ـ مواد أو خمالي   أي  )ه(

لتفاعل  ا ذاتيةتصنف كمواد    صور، التسخني يف حيز حم    عند باملرة   رياًـر تأث ـال تظه   أو اًـ بطيئ تأثرياً
  ؛النوع هاءمن 

 أو وضعها يف فجوة  ل  حا ال تنفجر يف     يف االختبار املعملي  التفاعل، إذا كانت    أي مواد أو خماليط ذاتية        )و(
بال تأثري عند التسخني يف حيز حمصور، وليس هلا تكون   أوضعيف، وال تظهر سوى تأثري     حتترق مطلقاً 

  ؛النوع واوتصنف كمواد ذاتية التفاعل من  قوة انفجارية، بالتكون سوى قوة انفجارية ضعيفة أو 
 وال حال وضعها يف فجوة ال تنفجر يف يف االختبار املعملي مواد أو خماليط ذاتية التفاعل، إذا كانت أي  )ز(

 تأثري عند التسخني يف حيز حمصور، وليست        بالتكون  ظهر سوى تأثري ضعيف أو      ، وال تُ  حتترق مطلقاً 
س °٦٠يت التسارع بني    درجة حرارة التحلل الذا    ( حرارياً ثابتةهلا أية قوة انفجارية، شريطة أن تكون        

، ويف حالة املخاليط السائلة، عندما تستخدم مـادة ختفيـف لـرتع             )كغم ٥٠س للعبوة زنة    °٧٥و
وإذا كـان   . النوع زاي تصنف كمواد ذاتية التفاعل من      س،  °١٥٠ ≥  ذات نقطة غليان   احلساسية
س، °١٥٠ < ان ذات نقطة غلي    أو استخدمت مادة ختفيف لرتع احلساسية       ثابت حرارياً  غرياملخلوط  

  .النوع واو املخلوط كمادة ذاتية التفاعل من نفيص
 اليت تنتمي إىل    صائص ينبغي دراسته من حيث اخل     لكنمعلومات األخطار،   لتبليغ  ه عناصر   ـالنوع زاي ليست ل      :١ الحظةامل

  .رتب األخطار األخرى
  .نظم الجلميع بالنسبة قد ال يكون التصنيف ألف إىل زاي ضرورياً   :٢ الحظةامل
  معايري ضبط درجة احلرارة  ٣-٢-٨-٢

يلزم إخضاع املواد الذاتية التفاعل لضبط درجة احلرارة إذا كانت درجة حرارة حتللها الذايت التسارع تساوي أو             
 ٢٨وترد طرائق االختبار لتعيني درجة التحلل الذايت التسارع واشتقاق درجات حرارة الضبط والطوارئ يف الفرع                . س°٥٥أقل من   

وُيجرى االختبار املختار بشكل ميثل . توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري        ن اجلزء الثاين من     م
  .الطرد، من حيث احلجم واملواد

   معلومات األخطارتبليغ  ٣-٨-٢
" الوسـم : معلومات األخطـار   تبليغ" عنوانارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت        ـ االعتب ترد  

 والرسـوم  أمثلة للبيانـات التحذيريـة       ٣ويتضمن املرفق   .  موجزة عن التصنيف والوسم    جداول ٢ويتضمن املرفق   ). ٤-١الفصل  (
  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة
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  عناصر وسم املواد واملخاليط الذاتية التفاعل: ١-٨-٢ اجلدول
  )أ( زايالنوع   هاء وواوالنوعان  جيم ودالالنوعان   باءالنوع   ألفوعالن 

  هلب  هلب   متفجرة وهلبقنبلة   متفجرة قنبلة  الرمز

  حتذير  خطر  خطر  خطر  التنبيهكلمة

 يسبب التسخني قد   اخلطربيان
  انفجاراً

 يسبب التسخني قد
  أو انفجاراًالناراندالع 

 يسبب التسخني دق
  الناراندالع 

 يسبب التسخني قد
  الناراندالع 

 ختصص عناصر ال
   هذهاخلطروسم لفئة 

  . اليت تنتمي لرتب األخطار األخرىصائص النظر يف اخلينبغي عناصر لنقل معلومات عن أخطار، لكن  للنوع زايال ختصص  )أ(  

  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٨-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه املنسقف   من نظام التصني    جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  نطق م ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
   القرارنطقم  ١-٤-٨-٢

زء  يف اجل  مبني أو خملوط ذايت التفاعل ينبغي إجراء جمموعة االختبارات من ألف إىل حاء، كما هو                مادة لتصنيف  
  .٨-٢ القرار نطقويتبع يف التصنيف م. ة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريتوصيات األمم املتحدالثاين من 

وترد طرائق . التجربة املواد واملخاليط الذاتية التفاعل اليت تعترب حامسة لتصنيفها عن طريق صائص ختعيني وينبغي  
جمموعة  (الثاين اجلزء   ، بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       توصيات األمم املتحدة  ة يف    تقييم مناسب  مع معايري اختبار  

  ).حاء إىل ألف  مناالختبارات
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  ملواد واملخاليط الذاتية التفاعلا بشأن ٨-٢منطق القرار 
  

  ٩مربع 
 االختبار هاء

 ٤مربع
 االختبار جيم

  ٥مربع 
  االختبار جيم

  ٦مربع 
  االختبار دال

هل تنشر
  احتراقا
بفرقعة؟

نشر هل ت
  احتراقا
بفرقعة؟

 ٧مربع
 االختبار هاء

  ١مربع 
 اختبار
ألف

  ال شيء٢-١٣

  ١٢مربع 
  االختبار واو

النوع   النوع واو النوع ألف   النوع هاء النوع دال النوع جيم النوع باء

 ٣مربع
االختبار جيم

  ال٢-٦  نعم١-٦

  متوسط٢-٧
   ضعيف٣-٧
  ال٤-٧

١-٧  
 عنيف

   نعم١-١٠

  ١٠مربع
  االختبار زاي

  هل تنفجر  ال٢-١٠
  يف عبوة النقل؟

 نعم، ببطء
 ال

١-٣  
 نعم، بسرعة

  ٢مربع 
 ختبار باءالا

  هل  ال٢-٢
  تنفجر يف عبوهتا؟

 هل تنشر
  احتراقاً بفرقعة؟

  هل حتترق
  بسرعة وبفرقعة

  ؟يف العبوة
 ما هو

تأثري التسخني يف ظروف 
 االحتباس؟

  نعم١-١

  جزئيا٢ًً-١

   ال٣-١
 هل تنشر انفجاراً؟

١-٤ 
 نعم، بسرعة

 املخلوط/املادة

   ال٢-١١

١-١٢  
  ال ضعيفة

  ضعيفة٢-١٢

   ال شيء٣-١٢

   ضعيف١-١٣

  قوهتاما هي
 التفجريية؟

  ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف االحتباس؟

١-٥ 
  نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  ال٣-٥

١-٨ 
 عنيف

  متوسط٢-٨
  ء بطي٣-٨
  ال٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
  ال٣-٤

   متوسط٢-٩

١-٩ 
 عنيف

   ضعيف٣-٩
   ال٤-٩

 نعم١- ١١

  ١١مربع
  هل تعبأ

  ٤٠٠>   يف عبوات 
   لترا أو٤٥٠كغم أو  

    ينظر يف إعفائها؟

  نعم١-٢

 ٨مربع
 االختبار هاء

 ما هو
تأثري التسخني يف ظروف 

 االحتباس؟

  ما هو 
تأثري التسخني يف ظروف 

 حتباس؟اال
 

 هل تنشر ٣-٣ ٢-٣
  ؟بفرقعةاً احتراق

  هل تنشر
  احتراقاًًً بفرقعة؟

 ١مربع
 ختبار ألفاال

 النوع زاي

  ١٣مربع 
  االختبار هاء

- 76 -

Copyright@United Nations, 2009. All rights reserved.



 

  التوجيه  ٢- ٤- ٨- ٢
  : الذاتية التفاعل يف احلاالت التالية واملخاليطاملواد تطبيق إجراءات التصنيف على يلزم  

 انفجارية أو ذاتية التفاعل؛ وترد أمثلة هلذه صائص مرتبطة خبءياجلز مل توجد جمموعات كيميائية يف ذاإ  )أ(
 بشأن نقـل    توصيات األمم املتحدة   من ٢-٦ألف   و ١-٦ألف   اجلدولنييف   ٦يف التذييل   اجملموعات  

  ؛ أوملعايري، دليل االختبارات واالبضائع اخلطرة
 من مواد عضوية، إذا كانت قيمة درجة حـرارة          تجانساملخلوط  املفردة أو   املعضوية  الادة  امل حالة   يف  )ب(

 ٣٠٠ للحـرارة أقـل مـن        الطاردس أو كانت طاقة التحلل      °٧٥ من   ىأعلالتحلل الذايت التسارع    
ناسبة لقيـاس كميـة      طريقة م  باستخداموميكن تقدير درجة حرارة البدء وطاقة التحلل        . غرام/جول

 بـشأن البـضائع     املتحدةتوصيات األمم    يف   ٣-٣-٣-٢٠ اجلزء الثاين، القسم الفرعي      انظر(احلرارة  
  ). دليل االختبارات واملعايرياخلطرة،
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  ٩-٢ الفصل
  تلقائية االشتعال الالسوائل

  تعريف  ١-٩-٢

 دقائق مـن    ٥ خالليف  عال  هو سائل معرض، حىت يف كميات صغرية، لالشت        التلقائي االشتعال  السائل  
  .تالمسه مع اهلواء

  تصنيفال معايري  ٢-٩-٢

 القسماجلزء الثالث،    يف N.3يف فئة واحدة حتت هذه الرتبة باستخدام االختبار         التلقائي االشتعال     السائل يصنف  
  :للجدول التايل  وفقاً، بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري توصيات األمم املتحدة من٥-١-٣-٣٣ الفرعي

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

  املعايري  الفئة

 ترشيحورقةض للهواء، أو يسبب اشتعال       عندما يضاف إىل مادة حاملة ويعرَّ      دقائق ٥ السائل يف خالل     يشتعل ١
   . دقائق٥بالتالمس مع اهلواء خالل أو تفحمها 

   معلومات األخطاريغتبل  ٣-٩-٢

" الوسم:  معلومات األخطارتبليغ" عنوان حتت االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم ترد  
 والرسوم أمثلة للبيانات التحذيرية ٣ويتضمن املرفق .  موجزة عن التصنيف والوسمجداول ٢ويتضمن املرفق ). ٤- ١الفصل (

  .يثما تسمح هبا السلطة املختصةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها ح

  لسوائل التلقائية االشتعالاعناصر وسم : ٢-٩-٢ اجلدول

  ١ الفئة 
  هلب  الرمز
  خطر   التنبيهكلمة
   للهواءشتعل فور التعرضي   اخلطربيان

  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-٩-٢

. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  مه، ولكن املنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق ميثل ال  
  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
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   القرارنطقم  ١-٤-٩-٢
 اجلزء الثالث، القسم الفرعي   هو مبني يف   كما N.3 تلقائي االشتعال، ينبغي إجراء طريقة االختبار        سائل لتصنيف  

وحيـدد  . وتتضمن الطريقة خطوتني  .  بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       توصيات األمم املتحدة   من   ٥-١-٣-٣٣
  . ٩-٢نطق القرار مل وفقاً التصنيف

   بشأن السوائل التلقائية االشتعال٩-٢ القرار نطقم

  التوجيه  ٢-٤-٩-٢

 أو  املادةعال عندما توضح اخلربة يف اإلنتاج واملناولة أن          للسوائل التلقائية االشت   تصنيف تطبيق إجراءات    يلزم ال  
 عاديةرارة ال احلأي أن املادة معروفة بثباهتا عند درجة         (الطبيعية عند التالمس مع اهلواء يف درجات احلرارة         املخلوط ال يشتعالن تلقائياً   

  )).أيام(لفترات طويلة 

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

  املخلوط يف شكل سائل/املادة

  ١الفئة 

 
  خطر

 نعم

  ١الفئة 

 
  خطر

 

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

 ال

  ال تصنف

  ال
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  ١٠-٢ الفصل
   الصلبة التلقائية االشتعالاملواد

  تعريف  ١-١٠-٢
 دقائق ٥ خالل كميات صغرية، لالشتعال يف يف هي مادة صلبة معرضة، حىت  الصلبة التلقائية االشتعالاملادة  
  .من تالمسها مع اهلواء

  تصنيفال معايري  ٢-١٠-٢
  يف املبني N.2 االختبار   باستخدام واحدة حتت هذه الرتبة      فئة يف االشتعال املادة الصلبة التلقائية     تصنف  

 ، بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايرياملتحدةتوصيات األمم  من ٤- ١- ٣- ٣٣ء الثالث، القسم الفرعي اجلز
  :للجدول التايلوفقاً 

  )املشعلة (االشتعالمعايري تصنيف املواد الصلبة التلقائية : ١-١٠-٢ اجلدول
  املعايري  الفئة
  . تالمسها مع اهلواءمن دقائق ٥ خالليف  املادة الصلبة تشتعل ١

ـ ب االختبار على املادة أو املخلوط       إجراءينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة            :مالحظة  شكلال
 الشكل  عن أو النقل يف شكل فيزيائي خيتلف        تزويد قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال      إذافعلى سبيل املثال،    . املقدم

 التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك اختبارر بدرجة كبرية أداءه يف  يغّي على األرجحعترب أنهالذي مت اختباره، وي
  .الشكل املختلف

   معلومات األخطارتبليغ  ٣-١٠-٢
 "الوسـم :  معلومات األخطـار   تبليغ" عنوانت  ـ االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حت       ترد  

 والرسـوم  أمثلة للبيانـات التحذيريـة       ٣ويتضمن املرفق   .  موجزة عن التصنيف والوسم    جداول ٢تضمن املرفق   وي). ٤-١الفصل  (
  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة

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

  هلب  الرمز
  خطر   التنبيهكلمة
  تعرض للهواءال يشتعل فور   اخلطربيان

  التوجيهو  القرارنطقم  ٤-١٠-٢
ـ  هنا ك   يردان ام، ولكنه املنسق من نظام التصنيف      التايل جزءاً  توجيه القرار وال  منطق ميثل ال   ات توجيه

  . القرارمنطق قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب. إضافية
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   القرارمنطق  ١- ٤- ١٠- ٢
 اجلزء الثالث، القسم     هو مبني يف   كما N.2 صلبة تلقائية االشتعال، جترى طريقة االختبار        مادة لتصنيف  

وتتضمن الطريقة  . بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       توصيات األمم املتحدة   من   ٤- ١- ٣- ٣٣ الفرعي
  . ١٠- ٢نطق القرار ملفقاً  والتصنيفوحيدد . خطوتني

  ملواد الصلبة التلقائية االشتعال بشأن ا ١٠- ٢ القرار نطقم

  التوجيه  ٢-٤-١٠-٢
لمواد الصلبة التلقائية االشتعال عندما توضح اخلربة يف اإلنتـاج أو           للتصنيف  اال يلزم تطبيق إجراءات       

أي أن املادة أو املخلوط     ( مع اهلواء يف درجات احلرارة العادية        املناولة أن املادة أو املخلوط ال يشتعالن تلقائياً عند التالمس         
  )).أيام(معروفان بالثبات عند درجة احلرارة العادية لفترات طويلة 

  دقائق من تعرضها للهواء؟٥هل تشتعل يف خالل

 املخلوط يف شكل مادة صلبة/املادة

  ١الفئة 

 
  خطر

  نعم

 

  ال

  ال تصنف
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  ١١-٢ الفصل
  الذاتية التسخنيواملخاليط  املواد

  تعريف  ١- ١١- ٢
 السوائل واملواد الـصلبة     ، خبالف  أو سائلة   هي مواد أو خماليط صلبة     التسخني أو املخاليط الذاتية     املواد  

 هذه املواد أو املخاليط وختتلف معرضة عن طريق التفاعل مع اهلواء وبدون تزويد بالطاقة، للتسخني الذايت؛ االشتعال،التلقائية 
 الزمن وبعد فترات طويلة من) كيلوغرامات( تشتعل إال يف الكميات الكبرية العن املواد أو املخاليط التلقائية االشتعال يف أهنا 

  .) أيامأوساعات (

إن التسخني الذايت ملادة أو خملوط هو عملية ينتج عنها حرارة نتيجة التفاعل التدرجيي للمادة أو املخلـوط مـع               :مالحظة
وإذا كان معدل إنتاج احلرارة يتجاوز معدل فقدان احلرارة، سترتفع درجة حرارة املادة أو املخلوط مما قـد                  ). يف اهلواء (األكسجني  

  .دي، بعد فترة حث، إىل اشتعال ذايت أو احتراقيؤ

  التصنيف معايري  ٢- ١١- ٢
ـ إذا يف هذه الرتبة   التسخني ذاتية موادكتصنف املواد أو املخاليط       ١-٢-١١-٢ ـ رىـ كانت يف االختبارات اليت جت اً ـ وفق

م ـ، اجلزء الثالـث، القـس     ختبارات واملعايري  دليل اال  ، بشأن نقل البضائع اخلطرة    املتحدةتوصـيات األمم   لطريقة االختبار املبينة يف     
  :٦-١-٣-٣٣الفرعي 

  س؛°١٤٠مم عند  ٢٥ بطول ضلع مكعبةنة  باستخدام عّيإجيابية نتيجة عطيت  )أ(
س °١٤٠مم عند درجـة      ١٠٠ يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع         إجيابية نتيجة   تعطي  )ب(

كان مـن   وس،  °١٢٠ عندمم   ١٠٠لع  ونتيجة سالبة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بض        
  ؛ة مكعبأمتار ٣املقرر تعبئة املادة أو املخلوط يف عبوات ال يتجاوز حجمها 

س ونتيجة  °١٤٠مم عند    ١٠٠ يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع         إجيابية نتيجة   تعطي  )ج(
قرر تعبئة كان من املوس، °١٠٠مم عند  ١٠٠سالبة يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع 
  ؛ لترا٤٥٠ًاملادة أو املخلوط يف عبوات يزيد حجمها على 

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

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

  . بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايرياملتحدةاألمم 
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  التسخنيواد واملخاليط الذاتية معايري لتصنيف امل: ١-١١-٢ اجلدول
  املعايري  الفئة
  س١٤٠oعند  مم ٢٥ فيه عينة مكعبة بضلع تستخدم موجبة يف اختبار نتيجة ١

س ونتيجة سالبة يف اختبار١٤٠o مم عند ١٠٠ فيه عينة مكعبة بضلع تستخدم يف اختبار إجيابية نتيجة  )أ( ٢
 عبواتيف سيعبأإذا كانت املادة أو املخلوط      وس،  ١٤٠o مم عند    ٢٥  فيه عينة مكعبة بضلع    تستخدم

   أو؛٣ م٣يزيد حجمها على 
اختبارس ونتيجة سالبة يف ١٤٠o مم عند ١٠٠ اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع يف إجيابية نتيجة  )ب(

 فيه عينة مكعبةتستخدمس ونتيجة موجبة يف اختبار ١٤٠o مم عند ٢٥ تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع
٤٥٠ عبوات يزيد حجمها على يفإذا كانت املادة أو املخلوط سيعبأ وس، ١٢٠o مم عند١٠٠بضلع 
  ؛ أولتراً

 اختباريفس ونتيجة سالبة ١٤٠o مم عند ١٠٠ بضلع يف اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة إجيابيةنتيجة   )ج(
فيـه عينـة اختبار تستخدم يفس ونتيجة موجبة ١٤٠o مم عند  ٢٥ تستخدم فيه عينة مكعبة بضلع    

  .س°١٠٠ مم عند ١٠٠مكعبة بضلع 

 على و. املقدمبالشكل الصلبة إجراء االختبار على املادة أو املخلوط املخاليطينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو    :١ الحظةامل
كل الذي مت اختباره، ويعترب      فيزيائي خمتلف عن الش    شكل أو النقل يف     تزويدسبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال        

  .اجلديد أداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف ذلك الشكل كبرية يغري بدرجة على األرجحأنه 
. ٣ م ٢٧ حبجم   س لعينة مكعبة  °٥٠ النبايت وهي    للفحم درجة حرارة االشتعال الذايت       أساس  املعايري على  وضعت   :٢ الحظةامل

 تصنف وال . يف رتبة األخطار هذه٣ م٢٧ حلجم س°٥٠على  ا الذايت درجة حرارة اشتعاهلتزيدصنف املواد واملخاليط اليت وينبغي أال ت
  .  من هذه الرتبة١ يف الفئة  لترا٤٥٠ً حلجمس °٥٠املواد واملخاليط اليت تزيد درجة حرارة اشتعاهلا التلقائي على 

   معلومات األخطارتبليغ  ٣- ١١- ٢
" الوسم:  معلومات األخطارتبليغ" عنوانرات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت  االعتباترد  

 والرسوم أمثلة للبيانات التحذيرية ٣ويتضمن املرفق .  موجزة عن التصنيف والوسمجداول ٢ويتضمن املرفق ). ٤- ١الفصل (
  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة

  ملواد واملخاليط الذاتية التسخنياعناصر وسم : ٢-١١-٢ جلدولا
  ٢ الفئة  ١ الفئة 

  هلب  هلب  الرمز
  حتذير  خطر   التنبيهكلمة
   الناريلتقط قد ؛ الكبريةالكميات التسخني يف ذايت   الناريلتقط قد ؛ التسخنيذايت   اخلطربيان

  التوجيهو القرار نطقم  ٤-١١-٢
ات توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه املنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي وجيهت القرار وال  نطق م ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب. إضافية
   القرارنطقم  ١-٤-١١-٢

 ٦-١-٣-٣٣ اجلزء الثالث، القسم الفرعي     يف  هو مبني  كما N.4 ذاتية التسخني، جترى طريقة االختبار       مادة لتصنيف  
  .١١-٢ نطق القرارمل وفقاً  وحيدد التصنيف. بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري املتحدةاألممتوصيات من 
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   الذاتية التسخني واملخاليطملوادبشأن ا ١١-٢منطق القرار 

  ال تصنف

  ١الفئة
 

  خطر 

  نعم

 

  ال

 نعم

  ال

  ؟٣ م٣هل عبواهتا أكرب من 

  ال

   لتراً باحلجم؟٤٥٠هل 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

هل حيدث للمادة تسخني ذايت خطر لدى اختبارها يف عينة مكعبة بضلع
 ؟س°١٢٠ مـم يف درجة حرارة ١٠٠

هل حيدث للمادة تسخني ذايت خطر لدى اختبارها يف عينة مكعبة بضلع
  ؟س°١٤٠ة حرارة  مـم يف درج٢٥

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

 املخلوط/املادة

   تصنف ال

   ال تصنف

 ال
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  التوجيه  ٢- ٤- ١١- ٢
 حص األويل التسخني إذا كانت نتائج اختبار الف الذاتيةواملخاليط   للمواد    تطبيق إجراءات التصنيف   يلزم  

  : ما يليفحص األويلمن أمثلة اختبارات الو.  مناسب تطبيق هامش أمانمعميكن ربطها باختبار التصنيف 
 اختبـار لتعـيني   طرائـق  VDI guideline 2263, part 1, 1990 (Grewer)روير غ فرن اختبار  )أ(

 درجة احلـرارة    عن درجة كلفن    ٨٠ تزيد مبقدار    بدء مع درجة حرارة     غبارن ال مواصفات أما 
  ؛لتر ١املرجعية حلجم مقداره 

 عن لفن كدرجة ٦٠ درجة حرارة بدء تزيد مبقدار مع الفحص األويل للمساحيق السائبة اختبار  )ب(
 (Gibson, N. Harper, D. J., Rogers, R. Evaluation of لتـر ١درجة احلرارة املرجعية حلجم مقداره 

the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress 4 (3), 181-189, 1985(.  
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  ١٢-٢ لفصلا
  اليت تطلق غازات هلوبةواملخاليط  املواد

  ملاءابتالمسها مع 
  تعريف  ١- ١٢- ٢

 هي مواد سائلة أو صلبة معرضة نتيجة التفاعل مـع     هلوبة بالتالمس مع املاء    غازات أو املخاليط اليت تطلق      املواد  
  . خطرةبكميات أو تطلق غازات هلوبة أو تطلق غازات هلوبة تلقائياًاً  ألن تصبح هلوبة تلقائياملاء
  تصنيفال معايري  ٢-١٢-٢

لرتبة،  مع املاء غازات هلوبة يف واحدة من ثالث فئات حتت هذه ا            بتالمسها املواد أو املخاليط اليت تطلق       تصنف  
 بشأن نقل البضائع اخلطـرة،   املتحدةاألممتوصيات  من  ٤-١-٤-٣٣  اجلزء الثالث، القسم الفرعي     يف املبني N.5 االختبارباستخدام  

  :للجدول التايل وفقاً ،دليل االختبارات واملعايري
  تالمسها مع املاءب هلوبة غازاتمعايري تصنيف املواد واملخاليط اليت تطلق : ١- ١٢- ٢ اجلدول

  املعايري  الفئة
 االشتعالإىل ميل الغاز املنطلق      بقوة مع املاء عند درجات احلرارة العادية وتظهر عموماً         تتفاعل مواد أو خماليط     أي ١

اللـهوبون معدل انطالق الغـاز      يك حبيث العاديةالتلقائي، أو اليت تتفاعل بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة           
  .دقيقة واحدةأي  كغم من املادة يف ١ لكل  لترات١٠يساوي أو يزيد على 

كون أقصى معدل النطالق الغـازي حبيث  بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة العادية       تتفاعل مواد أو خماليط     أي ٢
  .١ كغم من املادة يف الساعة، وال تستويف معايري الفئة ١ لكل  لترا٢٠ً يزيد على أويساوي اللهوب 

كون أقصى معدل النطـالق الغـازي حبيث  ببطء مع املاء عند درجات احلرارة العادية       تتفاعل  مواد أو خماليط   أي ٣
  .٢ والفئة ١ كغم من املادة يف الساعة، وال تستويف معايري الفئة ١ يزيد على لتر واحد لكل أويساوي اللهوب 

وبة إذا حدث اشتعال تلقائي يف أي        غازات هل  املاءتصنف املادة أو املخلوط كمادة تطلق بتالمسها مع            :١ الحظةامل
  . االختبار إجراءخطواتخطوة من 

 علىو.  املقدمشكلالب الصلبة إجراء االختبار على املادة أو املخلوط املخاليطينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو    :٢ الحظةامل
 عن الشكل الذي مت اختباره، ويعترب       تلف فيزيائي خم  شكل أو النقل يف     التزويدسبيل املثال، إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض         

  .ديداجل أداءه يف اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف الشكل كبرية يغري بدرجة على األرجحأنه 
   معلومات األخطارتبليغ  ٣- ١٢- ٢

 "مالوس: معلومات األخطار تبليغ" عنوان االعتبارات العامة واخلاصة املتعلقة باشتراطات الوسم حتت ترد  
 والرسوم أمثلة للبيانات التحذيرية ٣ويتضمن املرفق .  موجزة عن التصنيف والوسمجداول ٢ويتضمن املرفق ). ٤- ١الفصل (

  .التخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة املختصة
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  تالمسها مع املاءب بةهلو غازاتملواد واملخاليط اليت تطلق اعناصر وسم : ٢- ١٢- ٢ اجلدول
  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 

  هلب  هلب  هلب  الرمز

  حتذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة
 غازات املاء عند التالمس مع تطلق   اخلطربيان

  ًهلوبة قد تشتعل تلقائيا
 املاءالتالمس مع ب تطلق

  هلوبةغازات 
 املاءالتالمس مع ب تطلق

  هلوبةغازات 

  جيهالتو القرار ومنطق  ٤- ١٢- ٢
ات توجيه هنا ك  يردانا  م، ولكنه املنسق من نظام التصنيف      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب. إضافية
  منطق القرار  ١- ٤- ١٢- ٢

 اجلزء  هو مبني يفكما N.5 االختبار جيرىالتالمس مع املاء بوبة  مادة أو خملوط يطلق غازات هللتصنيف  
 .واملعـايري  األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات          توصيات  من ٤- ١- ٤- ٣٣الثالث، القسم الفرعي    

  .١٢- ٢ نطق القرارمل وفقاً وحيدد التصنيف
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  ق غازات هلوبة بالتالمس مع املاء بشأن املواد واملخاليط اليت تطل١٢-٢منطق القرار 

  التوجيه  ٢-٤-١٢-٢
  : يف احلاالت التاليةالرتبةتطبق إجراءات التصنيف يف هذه  ال  

   فلزات؛أشباه فلزات أو ي التركيب الكيميائي للمادة أو املخلوط ال حيتوكان إذا  )أ(
 إذا  على سبيل املثـال   ن مع املاء،     يتفاعال ال أوضحت خربة اإلنتاج أو املناولة أن املادة أو املخلوط           إذا  )ب(

   أوع يف وجود املاء أو تغسل باملاء؛كانت املادة تصنَّ
  . خملوط ثابتلتكوين كانت املادة أو املخلوط معروفني بأهنما يذوبان يف املاء إذا  )ج(

هل تتفاعل ببطء بالتالمس مع املاء عند درجات احلرارة العادية حبيث 
عة للكيلوغرام  سا/ لتر ١ ≥يكون أقصى معدل إلطالق الغاز اللهوب       

  من املادة؟

هل تتفاعل بقوة بالتالمس مع املاء عند درجات احلرارة العادية          
وتظهر عموماً ميالً إىل االشتعال التلقائي للغاز املنطلق، أو هل          
تتفاعل بسهولة مع املاء عند درجات احلرارة العادية حبيث يكون 

ادة  لترات لكل كغم من امل     ١٠ ≥معدل انطالق الغاز اللهوب     
  يف أي دقيقة واحدة؟

  ال يصنف

  ١الفئة 

 
  خطر

 

  ٣الفئة 

 
  حتذير

  ال

 املخاليط/املواد

هل تتفاعل بسهولة بالتالمس مع املاء عند درجات احلرارة العاديـة           
 لتراً لكـل    ٢٠ ≥حبيث يكون أقصى معدل النطالق الغاز اللهوب        

  كغم من املادة يف الساعة؟

  نعم

  ال

 نعم

 ال

  ٢الفئة 

 
  نعم  خطر
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  ١٣-٢ الفصل
  دة املؤكِسالسوائل

  تعريف  ١-١٣-٢

ابالً لالحتراق بالضرورة، قد يسبب أو يسهم، عن طريـق          وإن مل يكن هو نفسه ق      ، هو سائل  د املؤكسِ السائل  
  .إطالق األكسجني عموماً، يف احتراق مادة أخرى

   التصنيفمعايري  ٢-١٣-٢

يف اجلزء الثالث، القسم     O.2 يف إحدى ثالث فئات حتت هذه الرتبة باستخدام االختبار           املؤكِسد السائل   يصنف  
  :للجدول التايل وفقاً ، اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريالبضائعأن نقل  األمم املتحدة بشتوصيات من ٢-٤-٣٤الفرعي 

  املؤكِسدةمعايري تصنيف السوائل : ١-١٣-٢ اجلدول

  املعايري  الفئة
 متوسط يكون أو   ؛١:١مع السليلوز بنسبة وزنية     ) أو املخلوط (املادة   اختبار يف    تلقائياً تشتعل مواد أو خماليط     أي ١

 مـع محـض١:١ للمادة مع السليولوز أقل منه يف خملوط بنسبة          ١:١بنسبة وزنية   ط ملخلوط    ارتفاع الضغ  زمن
   يف املائة والسليولوز؛ ٥٠البريوكلوريك بتركيز بنسبة 

ارتفاع الضغطزمن  متوسط ١:١مع السليلوز بنسبة وزنية ) أو املخلوط(ملادة ا اختبار يف ظهر مواد أو خماليط تأي ٢
 يف٤٠مع حملول مائي من كلورات الصوديوم بتركيز بنسبة  ١:١  بنسبة وزنيةريه يف خملوطيساوي أو أقل من نظ

  ؛١املائة والسليولوز، وال تستويف معايري الفئة 

ارتفاع الضغطزمن  متوسط ١:١مع السليلوز بنسبة وزنية ) أو املخلوط(ملادة ا اختبار يف ظهر مواد أو خماليط تأي ٣
؛يف املائة والـسليولوز    ٦٥  بنسبة مع حملول مائي من محض النيتريك      ١:١ بنسبة وزنية يساوي أو أقل من نظريه      

  . ٢ أو الفئة ١وال تستويف معايري الفئة 

   معلومات األخطارتبليغ  ٣-١٣-٢

 "مالوس:  معلومات األخطارتبليغ"  باشتراطات الوسم حتت عنواناملتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة ترد  
 للبيانات التحذيرية والرسوم أمثلة ٣ويتضمن املرفق .  جداول موجزة عن التصنيف والوسم٢ويتضمن املرفق ). ٤- ١الفصل (

  .املختصةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا السلطة 

  عناصر وسم السوائل املؤكِسدة: ٢-١٣-٢ اجلدول

  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 
  دائرة فوق هلب  ئرةدا فوق هلب  دائرة فوق هلب  الرمز
  حتذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة
 ؛اًانفجار أو اً يسبب حريققد   اخلطربيان

  مؤكِسد قويعامل 
  عامل ؛ يؤجج النارقد

  مؤكِسد
عامل  ؛ يؤجج النارقد

  مؤكِسد
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  التوجيه ونطق القرارم  ٤-١٣-٢
. ات إضافية توجيه هنا ك  يردانا  ملكنه من نظام التصنيف املنسق، و      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب
   القرارنطقم  ١-٤-١٣-٢

 مـن   ٢-٤-٣٤  الفرعـي   القسم كما هو مبني يف اجلزء الثالث،      O.2  السائل املؤكِسد جيرى االختبار    لتصنيف  
  .١٣-٢ نطق القرارمل وفقاً وحيدد التصنيف.  دليل االختبارات واملعايرياخلطرة،ملتحدة بشأن نقل البضائع  األمم اتوصيات

   بشأن السوائل املؤكِسدة١٣-٢منطق القرار 

 

مـع  )أو املخلـوط( من املادة١:١هل يظهر املخلوط املخترب بنسبة وزنية
  ؟)مانومتري( كيلوباسكال ٢٠٧٠ ≥السليلوز ارتفاعاً يف الضغط 

مـع  )أو املخلـوط( من املادة١:١هل يظهر املخلوط املخترب بنسبة وزنية
ريه يف خملوط   السليلوز متوسط زمن ارتفاع يف الضغط يساوي أو أقل من نظ          

 يف  ٦٥ مع حملول مائي  من محض النتريك بتركيز بنـسبة            ١:١بنسبة وزنية   
  املائة والسليلوز؟

  ١الفئة 

 
  خطر

  ٣الفئة 

 
  حتذير

 ال

 املخلوط يف شكل سائل/املادة

مـع)أو املخلـوط( من املادة١:١هل يشتعل املخلوط املخترب بنسبة وزنية
متوسط زمن ارتفاع يف الضغط أقل مـن نظـريه يفالسليلوز تلقائياً أو يظهر     

 يف املائـة٥٠ مع محض البريوكلوريك بتركيز بنسبة       ١:١خملوط بنسبة وزنية    
  والسليلوز؟

  ال

 نعم

 نعم

  ٢الفئة 

 
  ال  خطر

  ال يصنف

والـسليلوز  )أو املخلـوط( من املادة١:١هل تعطي يف خملوط وزين خمترب
ساوي أو أقل من نظريه يف خملوط بنـسبة         متوسط زمن ارتفاع يف الضغط ي     

 يف املائة   ٤٠ مع حمول مائي من كلورات الصوديوم بتركيز بنسبة          ١:١وزنية  
  والسليلوز؟

  ال

 نعم

 نعم

  ال يصنف
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  التوجيه  ٢- ٤- ١٣- ٢
 آخر يف فياً إضا تظهر أهنا مواد مؤكسدة عامالًاليت اخلربة يف مناولة املواد واملخاليط واستخدامها متثل  ١- ٢- ٤- ١٣- ٢

 على القائم حالة التعارض بني نتائج االختبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن يفضل الرأي ويف. النظر يف التصنيف يف هذه الرتبة
  .اخلربة املعروفة على نتائج االختبارات

، بـسبب تفـاعالت     )يفاً أو ضع  شديداً( يف الضغط     املواد أو املخاليط ارتفاعاً    تولّدويف بعض احلاالت، قد       ٢-٢-٤-١٣-٢
 اجلـزء    قد يلزم إعادة االختبار املـبني يف       احلاالت،ويف هذه   .  األكسدة اليت تتصف هبا املادة أو املخلوط       صائص غري مميزة خل   كيميائية

 مادة  استخداممع    بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري       توصيات األمم املتحدة  من   ٢-٤-٣٤الثالث، القسم الفرعي    
  . التفاعلطبيعة من السليلوز هبدف استيضاح  بدالً،(Kieselguhr)مثل الدياتوميت خاملة 

  : 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 كيميائياً  العناصر يف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلور وتكون هذه             وجدي  )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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  ١٤-٢ لفصلا
  دةؤكِس الصلبة املاملواد

  تعريف  ١- ١٤- ٢
 قد تـسبب أو     ، يف ذاهتا قابلة لالحتراق بالضرورة     تكن، وإن مل    صلبة هي مادة     الصلبة املؤكسدة  املادة  

  . يف احتراق مادة أخرى،األكسجني عموماً إطالق  عن طريق،تسهم
  تصنيفال معايري  ٢- ١٤- ٢

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

  معايري تصنيف املواد الصلبة املؤكِسدة: ١- ١٤- ٢ اجلدول
  املعاييـر  الفئة
 السليلوز متوسطاملخلوط مع/ من املادة١:١ أو ١:٤ توجد يف عينة خمتربة بنسبة وزنية ندماع ظهر مواد أو خماليط تأي ١

  .٢:٣ وزنية برومات البوتاسيوم والسليلوز بنسبة معخلوط امل/املادة احتراق أقل من متوسط زمن احتراق زمن
 السليلوز متوسطاملخلوط مع/ من املادة١:١ أو ١:٤ توجد يف عينة خمتربة بنسبة وزنية عندما ظهر مواد أو خماليط تأي ٢

 وزنيـةبنسبة برومات البوتاسيوم والسليلوز     املخلوط مع / احتراق يساوي أو أقل من متوسط زمن احتراق املادة         زمن
  .١ وال تستويف معايري الفئة ٣:٢

 السليلوز متوسطملخلوط معا/ من املادة١:١ أو ١:٤ توجد يف عينة خمتربة بنسبة وزنية عندما ظهر مواد أو خماليط تأي ٣
 وزنيـةبنسبة برومات البوتاسيوم والسليلوز     املخلوط مع / احتراق يساوي أو أقل من متوسط زمن احتراق املادة         زمن
  .٢ أو الفئة ١ وال تستويف معايري الفئة ٧:٣

وعلـى  ). كأن ختزَّن بكميات كبرية (أن تظهر بعض املواد الصلبة املؤكسدة أخطار انفجار حتت ظروف معينة أيضاً  ميكن   :١ الحظةامل
ـ                      مقاومـة  " ارـسبيل املثال، ميكن أن تؤدي بعض أنواع نترات األمونيوم إىل خطر انفجار حتت ظروف قـصوى وميكـن اسـتخدام اختب

  .انات السالمةة بيـوينبغي إدراج تعليقات مناسبة يف صحيف. لتقييم هذا اخلطر) ٥، االختبار٣، املرفق)١(مدونة شحنات السوائب"(االنفجار
ـ ب إجراء االختبار على املادة أو املخلوط        املؤكسدةينبغي يف اختبارات تصنيف املواد أو املخاليط الصلبة           :٢ الحظةامل  شكلال

 عن الشكل الذي مت     تلفخم أو النقل يف شكل فيزيائي       تزويد إذا قدمت املادة الكيميائية نفسها ألغراض ال       املثال،على سبيل   و. بهاملقدم  
  .ديد اختبار التصنيف، وجب اختبار املادة أو املخلوط يف الشكل اجليف يغري بدرجة كبرية أداءه على األرجحباره، ويعترب أنه اخت
   معلومات األخطارتبليغ  ٣-١٤-٢

 "الوسم:  معلومات األخطارتبليغ"  باشتراطات الوسم حتت عنواناملتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة ترد  
 للبيانات التحذيرية والرسوم أمثلة ٣ويتضمن املرفق . ة عن التصنيف والوسمموجز جداول ٢يتضمن املرفق و). ٤- ١الفصل (

  . املختصةالسلطةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 
  ملواد الصلبة املؤكِسـدةاوسم  عناصر: ٢- ١٤- ٢ اجلدول

  ٣ الفئة  ٢ الفئة  ١ الفئة 
   فوق دائرةهلب  فوق دائرة هلب   فوق دائرةهلب  الرمز
  حتذير  خطر  خطر   التنبيهكلمة
 االنفجار؛ يسبب احلريق أو قد   اخلطربيان

  د قويمؤكِسعامل 
   يؤجج النار؛قد

  ؤكِسد معامل
   يؤجج النار؛قد

  مؤكِسد عامل
                                                 

  ٢٠٠٥مدونة ممارسات السالمة لشحنات السوائب الصلبة، املنظمة البحرية الدولية،   )١(
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  التوجيه القرار ونطقم  ٤- ١٤- ٢
ات توجيه هنا ك  دانريا  مسق، ولكنه  من نظام التصنيف املن     جزءاً يان التال توجيه القرار وال  منطق ميثل ال  

  .نطق القرار قبل وأثناء استخدام ماملعايريبأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة ة شدبويوصى . إضافية
   القرارمنطق  ١- ٤- ١٤- ٢

 ١- ٤- ٣٤ الفرعي   القسماجلزء الثالث،    كما هو مبني يف    O.1  السائل املؤكِسد جيرى االختبار    لتصنيف  
  . ١٤- ٢ نطق القرارمل وفقاً وحيدد التصنيف.  دليل االختبارات واملعايرياخلطرة،مم املتحدة بشأن نقل البضائع  األتوصياتمن 

   بشأن املواد الصلبة املؤكِسدة١٤-٢منطق القرار 

خملوط / من املادة١:١ أو  ١:٤هل تشتعل أو حتترق عينة خمتربة بنسبة وزنية         
  مع السليلوز؟

خملـوط مـع   / من املـادة  ١:١ أو   ١:٤هل تظهر عينة خمتربة بنسبة وزنية       
املخلوط بنسبة / متوسط زمن احتراق املادة   ≤السليلوز متوسط زمن احتراق     

   مع برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٧:٣وزنية 

  ١الفئة

   
  خطر

 

  ٣الفئة 

    
  حتذير

  ال

 املخلوط يف شكل صلب/املادة

خملـوط مـع/ة من املـاد   ١:١ أو   ١:٤هل تظهر عينة خمتربة بنسبة وزنية       
املخلوط بنسبة/ متوسط زمن احتراق املادة    <السليلوز متوسط زمن احتراق     

  مع برومات البوتاسيوم والسليلوز؟٢:٣وزنية 

  ال

 نعم

 نعم

  ٢الفئة 

   
  خطر

  ال

   ال يصنف

خملـوط مـع   / من املـادة١:١ أو١:٤هل تظهر عينة خمتربة بنسبة وزنية
املخلوط بنسبة /توسط زمن احتراق املادة   م ≤السليلوز متوسط زمن احتراق     

 ؟ مع برومات البوتاسيوم والسليلوز٣:٢وزنية 
  ال

 نعم

  ال يصنف

 نعم
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  التوجيه  ٢- ٤- ١٤- ٢
 آخر يف النظـر يف   إضافياً  عامالً  تظهر أهنا مواد مؤكسدة    اليت اخلربة يف مناولة املواد واملخاليط واستخدامها        متثل  ١-٢-٤-١٤-٢

 على اخلربة املعروفـة  القائم حالة التعارض بني نتائج االختبارات واخلربة املعروفة، ينبغي أن يفضل الرأي             ويف. التصنيف يف هذه الرتبة   
  .على نتائج االختبارات

  :لعضوية يف احلاالت التالية أو املخاليط اللموادوال يلزم تطبيق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة   ٢-٢-٤-١٤-٢
   وجود أكسجني أو فلور أو كلور يف املادة أو املخلوط؛ أوعدم  )أ(
 بكربون أو  العناصر مرتبطة كيميائياًهذه يف املادة أو املخلوط أكسجني أو فلور أو كلور وتكون يوجد  )ب(

  .هدروجني فقط
 أكسجني  وي ذرات ـ املخاليط غري العضوية إذا مل تكن حت       وأال تطبق إجراءات التصنيف يف هذه الرتبة للمواد           ٣-٢-٤-١٤-٢

  .أو هالوجني
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  ١٥-٢ الفصل
  العضوية )البريوكسيدات ( الفوقيةاألكاسيد

  تعريف  ١- ١٥- ٢
 وقد -أ-أ-  أو صلبة حتتوي التركيب الثنائي التكافؤ    سائلة هي مواد    العضوية) بريوكسيداتال( الفوقية   األكاسيد  ١-١-١٥-٢

ويـشمل املـصطلح كـذلك      .  استبدلت فيها جمموعات عضوية بذرة أو بذريت هدروجني        اهلدروجني،وق أكسيد   تعترب مشتقات لف  
، قد حيدث هلا حتلل      خماليط غري ثابتة حرارياً    أوواألكاسيد الفوقية العضوية هي مواد      ). املخاليط( األكاسيد الفوقية العضوية     تركيبات

  :لك، قد تتسم بواحدة أو أكثر من اخلواص التالية إىل ذوباإلضافة. ذايت التسارع طارد للحرارة
   عرضة للتحلل االنفجاري؛تكون  )أ(
   بسرعة؛تشتعل  )ب(
  ؛الحتكاكأو الصدم ل حساسة تكون  )ج(
  . بقوة مع املواد األخرىتتفاعل  )د(

 املعملي  إذا كانت التركيبة عرضة يف االختبارانفجارية صائصخله ويعترب أن األكسيد الفوقي العضوي   ٢- ١- ١٥- ٢
  . إظهار تأثري عنيف يف ظروف االحتباسأولالنفجار، أو االحتراق بسرعة 

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

 حتتوي  من األكاسيد الفوقية العضوية عندمااملتاحمن األكسجني يف املائة  ١,٠ ال يزيد على  ما  )أ(
   أو؛اهلدروجني بريوكسيدمن يف املائة  ١,٠ما ال يزيد على 

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

  :يف خملوط األكاسيد الفوقية العضوية من املعادلة التالية) يف املائة(اح من األكسجني حيسب احملتوى املت   :مالحظة

   ؛iالفوقي العضوي  األكسيديف جزيء ) peroxygen(عدد جمموعات األكسجني الفوقي  = ni  :حيث 
   ci =  لألكسيد الفوقي العضوي)الوزين يف املائة(التركيز  i؛  
    mi   =   العضويلألكسيد الفوقي الوزن i.  

 الرتبة، هذه حتت"  ألف إىل زاياألنواع" من األكاسيد الفوقية العضوية يف واحدة من سبع فئات تصنفو  ٢- ٢- ١٥- ٢
  :للمبادئ التاليةوفقاً 
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كأكسيد أن ينفجر أو حيترق بسرعة يصنف ، وهو معبأ يف طرد، ميكن ي عضوأكسيد فوقي أي  )أ(
  ؛النوع ألف عضوي من فوقي

 وهو معبـأ يف     ، ينفجر أو حيترق بسرعة    وال انفجارية   صائصه خ ـوقي عضوي ل   أكسيد ف  أي  )ب(
 عضوي من   أكسيد فوقي ك، يصنف   يف ذلك الطرد  انفجار حراري   حلدوث  ، لكنه عرضه    طرد

  ؛النوع باء
أو ( املادة  ال ميكن أن تنفجر أو حتترق      عندما انفجارية   صائصه خ ـ أكسيد فوقي عضوي ل    أي  )ج(

أكسيد فوقي عضوي   ك يصنف ، حلدوث انفجار حراري   تكون عرضة وهو معبأ أو     )املخلوط
  ؛النوع جيممن 

  : املعملياالختبار أكسيد فوقي عضوي إذا كان يف أي  )د(
 يف ظـروف    تـسخينه  عنـد     عنيفاً ظهر تأثرياً ، وال حيترق بسرعة، وال يُ      جزئياً ينفجر  ‘١‘

  االحتباس؛ أو
 يف ظـروف    التـسخني  عنـد     عنيفاً ثرياًظهر تأ حيترق ببطء، وال يُ   و،   ينفجر مطلقاً  ال  ‘٢‘

  االحتباس؛ أو
   ظروف االحتباس؛يف عند تسخينه  متوسطاًظهر تأثرياً، وُي ينفجر وال حيترق مطلقاًال  ‘٣‘

  ؛النوع دالأكسيد فوقي عضوي من ك يصنف
 ، ويظهر تأثرياً وال حيترق مطلقاًينفجر أكسيد فوقي عضوي إذا كان يف االختبار املعملي ال أي  )ه(

 وي مـن  ـأكسيد فوقي عض  ك يصنف   ، ظروف االحتباس  يف هأثر عند تسخين  ال يت  أو   ضعيفاً
  ؛هاءالنوع 

، ي فجوة ـحال وضعه ف   يف   ينفجرد فوقي عضوي إذا كان يف االختبار املعملي ال          ـ أكسي أي  )و(
 تسخينه يف ظروف االحتبـاس      عندتأثر  يظهر سوى تأثري ضعيف أو ال        وال يُ  وال حيترق مطلقاً  

 أكسيد فوقي عضوي منك يصنف ،ه سوى قوة انفجارية ضعيفة أو بال قوة انفجاريةـلوليس 
  ؛النوع واو

، حال وضعه يف فجوة    يف   ينفجري عضوي إذا كان يف االختبار املعملي ال         ـد فوق ـ أكسي أي  )ز(
ظهـر أي قـوة      وال يُ  االحتبـاس  عند تسخينه يف ظروف      ظهر تأثرياً ، وال يُ  وال حيترق مطلقاً  

س أو  °٦٠ الذايت التسارع بني     التحللدرجة حرارة    ( حرارياً ، شريطة أن يكون ثابتاً    انفجارية
 تستخدم مادة ختفيف درجة غلياهنا السائلة،، ويف حالة املخاليط )مـ كغ٥٠زنة   يف طردأعلى
وإذا . النوع زايأكسيد فوقي عضوي من ك يصنف  ،ةـس لرتع احلساسي  °١٥٠ عن تقل   ال
 أو إذا استخدمت لرتع احلساسية مادة ختفيـف        حرارياً العضوي ثابتاً فوقي  ال يكن األكسيد    مل

  .النوع واوأكسيد فوقي عضوي من كس، يصنف °١٥٠ غلياهنا أقل من درجة
 ينبغي دراسته من حيث اخلواص اليت تنتمي        لكنمعلومات األخطار،   تبليغ  النوع زاي ليست له عناصر         :١ الحظةامل

  .إىل رتب األخطار األخرى
  . النظمجلميع بالنسبة قد ال يكون التصنيف ألف إىل زاي ضرورياً  :٢ حظةالامل
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  معايري ضبط درجة احلرارة  ٣- ٢- ١٥- ٢
  :جيب أن ختضع األكاسيد الفوقية التالية لنظام ضبط درجة احلرارة  

  س؛°٥٠ ≤أنواع األكاسيد الفوقية باء وجيم اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع   )أ(
مع  )١( عند تسخينها يف ظروف االحتباس      متوسطاً سيد الفوقي دال، اليت تظهر تأثرياً     نوع األك   )ب(

 أو ال تتأثر عند تسخينها يف        ضعيفاً س أو أقل أو تظهر تأثرياً     ٥٠º ≤ درجة حتلل ذايت التسارع   
  س؛ و°٤٥ ≤ ظروف االحتباس وتكون درجة حتللها الذايت التسارع

  .س°٤٥ ≤، اليت تكون درجة حتللها الذايت التسارع أنواع األكاسيد الفوقية هاء وواو  )ج(
وترد طرائق االختبار لتعيني درجة التحلل الذايت التسارع واشتقاق درجات حرارة الضبط والطوارئ يف   
وُيجرى االختبار  . توصيات األمم املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايري          من   ٢٨اجلزء الثاين، القسم    

  .ملختار بشكل ميثل الطرد، من حيث الوزن واملوادا
  تبليغ معلومات األخطار  ٣- ١٥- ٢

" الوسم:  معلومات األخطارتبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان املتعلقة االعتبارات العامة واخلاصة ترد  
بيانات التحذيرية والرسوم  للأمثلة ٣ويتضمن املرفق .  عن التصنيف والوسمموجزة جداول ٢ويتضمن املرفق ). ٤- ١الفصل (

  . املختصةالسلطةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 
  العضويةعناصر وسم األكاسيد الفوقية : ١- ١٥- ٢ اجلدول

  )أ( زايالنوع   هاء وواوالنوعان  ودالجيم النوعان   باءالنوع   ألفالنوع 
  هلب  هلب  متفجرة وهلبقنبلة   متفجرةقنبلة  الرمز
  حتذير  خطر  خطر  خطر  التنبيهكلمة
 قد يسببالتسخني  األخطاربيان

  االنفجار
 قد يسبب التسخني
  االنفجارأواحلريق 

 قد يسبب التسخني
  احلريق

 قد يسبب التسخني
  احلريق

د عناصر  توجال
 لفئة خمصصةوسم 

  .األخطار هذه

  . األخطار األخرىبرتب املتعلقة صائصهراسة خألخطار، ولكن ينبغي دا  لتبليغ معلومات ختصص للنوع زاي عناصرال  )أ(  
  التوجيه القرار ومنطق  ٤- ١٥- ٢

ات توجيه هنا ك  انرديا  م من نظام التصنيف املنسق، ولكنه      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق ميثل ال  
  .طق القرارمن قبل وأثناء استخدام املعايري املسؤول عن التصنيف بدراسة الشخصة بأن يقوم شدويوصى ب. إضافية

   القرارنطقم  ١- ٤- ١٥- ٢
  الوارد يف اجلزء الثاينالنحو االختبارات ألف إىل حاء على جمموعاتعضوي جترى  يفوق أكسيد لتصنيف  

  .١٥- ٢ نطق القرارمل وفقاً وحيدد التصنيف.  دليل االختبارات واملعايرياخلطرة، األمم املتحدة بشأن نقل البضائع توصياتمن 

                                                 
 .على النحو الذي حتدده جمموعة االختبارات هاء املوصوفة يف دليل االختبارات واملعايري، اجلزء الثاين  )١(
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  بشأن األكاسيد الفوقية العضوية ١٥-٢ القرار منطق
  

 ٩املربع 
 االختبار هاء

 ٤املربع
  االختبار جيم

  ٥املربع 
 االختبار جيم

  ٦ربع امل
االختبار دال

 

  ال شيء٢- ١٣

  ١٢املربع 
  ووا االختبار

النوع   النوع واو  النوع ألف   النوع هاء  النوع دال  النوع جيم  النوع باء

 ٣املربع
االختبار جيم

  ال٢-٦ نعم١-٦

  متوسط٢-٧
   ضعيف٣-٧
  ال٤-٧

١-٧  
 عنيف

 نعم١- ١٠

  ١٠ربعامل
 ختبار زايالا

  هل تنفجر  ال٢-١٠
  وهي معبأة؟

 نعم، ببطء
 ال

١-٣  
 نعم، بسرعة

  ٢ املربع 
االختبار باء

  هل  ال٢-٢
   معبأة؟وهيتنفجر 

؟هل تنشر حريقاً

  هل حتترق
بسرعة وهي 

  ؟معبأة
 ما هو

تأثري التسخني يف 
 ظروف االحتباس؟

 نعم١-١

  عرضيا٢ًً-١

 ؟هل تنشر انفجاراًًً  ال٣-١

١-٤ 
 نعم، بسرعة

 املخلوط/املادة

  ال٢- ١١

١- ١٢  
ال ضعيفة

  ضعيفة٢- ١٢

 ال شيء٣- ١٢

 ضعيف١- ١٣

قوهتاما هي
 التفجريية؟

  ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف االحتباس؟

١-٥ 
 نعم، بسرعة

  نعم، ببطء٢-٥

  ال٣-٥

١-٨ 
 عنيف

  متوسط٢-٨
   بطيء٣-٨
  ال٤-٨

  نعم، ببطء٢-٤
  ال٣-٤

 متوسط٢-٩

١-٩ 
 عنيف

 ضعيف٣-٩
   ال٤-٩

 نعم١- ١١

١١املربع
  هل تعبأ

 ٤٠٠ >يف عبوات   
   أولتراًً ٤٥٠كغم أو 

    ينظر يف إعفائها؟

 نعم١-٢

 ٨املربع
 االختبار هاء

 ما هو
تأثري التسخني يف 
 ظروف االحتباس؟

 
  ما هو

تأثري التسخني يف 
 ظروف االحتباس؟

 

٢-٣ 
 ؟هل تنشر حريقاً ٣-٣

 ؟هل تنشر حريقاً

 ١املربع
 االختبار ألف

  النوع زاي

  ١٣املربع 
  الختبار هاءا

 ٧املربع
  االختبار هاء
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  التوجيه  ٢- ٤- ١٥- ٢
 الكيميائي وحمتوى املخلوط من األكسجني تركيبها على أساس كم تعريفها األكاسيد الفوقية حبتصنف  ١- ٢- ٤- ١٥- ٢

  .)١- ٢- ١٥- ٢ انظر(املتاح وفوق أكسيد اهلدروجني 
وترد طرائـق   . نيفها عن طريق االختبار املعملي     تص حتددوينبغي حتديد خواص األكاسيد الفوقية اليت         ٢- ٢- ٤- ١٥- ٢

، اجلزء الثاين ، دليل املعايري واالختبارات بشأن نقل البضائع اخلطرةتوصيات األمم املتحدة يف املناسبةاالختبار ومعايري التقييم 
  ). االختبارات ألف إىل حاءجمموعات(
 ألنه غري أنه نظراً.  املعني ألخطر مكون يف املخلوطنفسهقد تصنف خماليط األكاسيد الفوقية يف النوع        ٣- ٢- ٤- ١٥- ٢

  .للمخلوط التسارع، فإنه يلزم تعيني درجة حرارة التحلل الذايت  حرارياً أقل ثباتاً خملوطاًاملكونات اثنان من شكِّلميكن أن ي
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  ١٦-٢ الفصل
  للفلزات الة األكّاملخاليط/املواد

  ريفتع  ١- ١٦- ٢
 يف  مادياً تلفاً    هي مواد أو خماليط حتدث عن طريق الفعل الكيميائي         للفلزات أو املخاليط األكالة     املواد  

  .تدمرها حىتالفلزات أو 
  تصنيفال معايري  ٢- ١٦- ٢

 فئة واحدة حتت هذه الرتبة، باستخدام االختبار املـبني يف  يف املواد أو املخاليط األكالة للفلزات  فتصنَّ  
 وفقاً ، بشأن نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات واملعايريت األمم املتحدةتوصيا من ٤- ٣٧  الفرعياجلزء الثالث، القسم  

  :للجدول التايل
  ملواد واملخاليط األكالة للفلزاتتصنيف امعايري : ١- ١٦- ٢ اجلدول

  املعايري  الفئة
ـ      مم سنوياً  ٦,٢٥ واأللومنيوم تتجاوز    الفوالذأسطح  أي من   كل على   أ الت معدل ١ ار عند درجة حرارة اختب

  . يف حالة إجراء االختبار على املادتنيس°٥٥

 أن املادة أو املخلوط اخلاضع لالختبـار        األلومنيومعندما يشري االختبار األويل على أي من الصلب أو            :مالحظة
  .خملوط أكال، ال يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز اآلخر/مادة
   معلومات األخطارتبليغ  ٣- ١٦- ٢

" الوسم:  معلومات األخطارتبليغ" باشتراطات الوسم حتت عنوان املتعلقةلعامة واخلاصة  االعتبارات اترد  
 للبيانات التحذيرية والرسوم أمثلة ٣ويتضمن املرفق . ة عن التصنيف والوسمموجز جداول ٢ويتضمن املرفق ). ٤- ١الفصل (

  . املختصةالسلطةالتخطيطية اليت ميكن استخدامها حيثما تسمح هبا 
  للفلزاتواد واملخاليط األكالة مل اعناصر بطاقة: ٢- ١٦- ٢ اجلدول

  ١ الفئة 
  تأكل  الرمز
  حتذير   التنبيهكلمة
   للفلزات يكون أكاالًقد   اخلطربيان

  التوجيه القرار ومنطق  ٤- ١٦- ٢
ات توجيه هنا ك  انرديا  م من نظام التصنيف املنسق، ولكنه      جزءاً ان التالي توجيه القرار وال  منطق ميثل ال  

  .منطق القرار قبل وأثناء استخدام املعايرية بأن يقوم الشخص املسؤول عن التصنيف بدراسة شدويوصى ب. ضافيةإ
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   القرارمنطق  ١- ٤- ١٦- ٢
   بشأن املواد واملخاليط األكالة للفلزات١٦- ٢منطق القرار     

  
  التوجيه  ٢- ٤- ١٦- ٢

 األمم  توصيات من ٤-٣٧ القسم الفرعي     الثالث، ءزيف اجل  املبينة   االختبارلطريقة   وفقاً   كلأ معدل الت  اسيقكن  مي  
  : التاليةاملوادوينبغي أن حتضر العينة اليت تستخدم يف االختبار من . واملعايري نقل البضائع اخلطرة، دليل االختبارات بشأن املتحدة

 ,S235JR+CR (1.0037 resp.St 37-2) : اختبار الفوالذ، تستخدم األنـواع التاليـة  ألغراض  )أ(
S275J2G3+CR (1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) 

G 10200, or SAE 1020؛  
  .AZ5GU-T6أو  T6-7075ني  غري املغلَّفانستخدم النواعي اختبار األلومنيوم ألغراض  )ب(

  ال تصنف

 

هل حتدث تأكّالً على أي من أسطح الفوالذ واأللومنيـوم            ال
 يف س°٥٥سنة عند درجة اختبار / مم٦,٢٥مبعدل يتجاوز 

 ؟حالة إجراء االختبار على املادتني

 املخلوط/املادة

  ١الفئة 
 

  
  حتذير

 نعم
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