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مقدمة
يتضمن "دليل االختباارات واملعاايري" معاايري وطارق اختباار وإجاراءات الساتخدامها يف تصانيع البضااوع اًطارة و قاا ألحكاام
اجلزأين  2و 3من املنشور املعنون توصيات بشأن نقل البضاوع اًطرة :الوحة تنظيمية منوذجية(  )1الصادر عن األمم املتحدة (توصيات
األمم املتحدة لنقل البضاوع اًطرة) ،ويف تصنيع املواد الكيمياوية املنطوية على خطورة مادية استنادا إىل النظام املنسق عامليا لتصنيع
املواد الكيمياوية وومسها (نظام التصنيع املنسق)( .)2
وبذلك يستكمل الدليل أيضا اللواوح الوطنية أو الدولية املستمدة من توصيات األمم املتحدة ل نقل البضاوع اًطرة أو من نظام
التصنيع املنسق.
وهذا الدليل الذي اعتمدت جلنة اًرباء املعنية ابلبضاوع اًطرة التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي طبعته األوىل يف عام 1984
حُي َّدث ويعدل ابنتظام مرة كل سنتني .ويف الوقت احلاضر ،حُي َّدث الدليل حتت إشراف جلنة اًرباء املعنية بنقل البضاوع اًطرة وابلنظام املنسق
عامليا لتصنيع املواد الكيمياوية وومسها ،وهذه هي اللجنة اليت حّلت منذ عام  2001حمل اللجنة األصلية.
وتشمل الطبعة السادسة املن ّقحة املنشورة يف عام  2015مجيع التعديالت اليت أدخلت على الطبعة اًامسة املنقحة اليتكانت اللجنة قد
اعتما ااد ا يف دورتيها ااا اًامسا ااة والسادسا ااة يف عا ااامي  2010و( 2012ونحشا اارت حتا اات الرم ا اازين ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1
و )ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2والتعديالت اليت اعتمد ا يف دور ا السابعة يف عام .)ST/SG/AC.10/42/Add.2( 2014
وقد اعتمدت اللجنة التعديالت الواردة يف هذا املنشور يف دور ا الثامنة ( 9كانون األول/ديسمرب  .)3 ()2016وروعيت يف هذا
املنشور أيضا تصويبات القسم  3- 38اليت اعتمد ا جلنة اًارباء الفرعياة املعنياة بنقال البضااوع اًطارة يف دور اا اًمساني ( 28تشارين
الثاين/نو مرب  6 -كانون األول/ديسمرب .)4 ()2016
ويشمل هذا املنشور التعديالت التالية:
•

تعديالت على إجراءات تصنيع لز الليثيوم وخالاي وبطارايت أيوانت الليثيوم؛

•

تعديل على إجراءات تصنيع األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم؛

•

قسم رعي جديد يتضمن موجزا لالختبارات اًاصة خبالاي وبطارايت الليثيوم؛

•

املكونة من نرتات األمونيوم؛
قسم رعي جديد يتضمن إجراءات ومعايري بشأن تصنيع األمسدة الصلبة ّ

•

تعديل على التذييل  7املتعلق ابختبارات املكوانت الومضية؛

•

تعديالت لتيسري استخدام الدليل يف سياق نظام التصنيع املنسق.
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تعديالت على الطبعة املنقحة السادسة لتوصيات نقل البضائع اخلطرة،
دليل االختبارات واملعايري
مقدمة عامة
القسم 1
2- 1- 1
املختصة تقنيا".

ارتض أن تكاون السالطة الايت راري االختباارات هاي اهليئاة
يحعدَّل نص اجلملة الثانية ليصبح كاآليت" :ولاذلك يحف ض

1- 3- 1
"مصادر اًطورة".

تعاديل اجلملاة األوىل ال ينطباق علااى الانص العاريب .ويف اجلملااة الثانياة ،يحساتعاض عاان لفظاة "األخطاار" بلفظااة

اجلزء األول
القسم 10
2- 3- 3- 10

يحعدَّل نص الفقرة ليصبح كاآليت:

4- 3- 3- 10

ُيذف

3- 3- 3- 10

يعاد ترقيمه ابعتباره 4- 3- 3- 10

تضاف الفقرة اجلديدة

 3- 3- 3- 10و يما يلي نصها:

وتبدأ إجراءات القبول للمواد املصممة حبيث يكون هلا أتثري تفجاريي بتطبياق جمموعاة االختباارات  3لتحدياد
"2- 3- 3- 10
ما إذا كانت املادة أكثر حساسية من أن تنقل ابلشكل الذي اختحربت به .إذا راوزت املادة كل االختبارات ،تحطبق خطوات إدراجها يف
الشعبة املالومة .وإذا شلت املادة يف اجتياز نوع من أنواع االختبار ،ال يحسمح بنقلها ابلشكل الذي اختحربت به .واملادة اليت تفشل يف
راوز نوع االختبار (3ج) ،ميكن تغيريها مث إخضاعها من جديد لالختبار (3ج) .واملادة اليت تفشل يف اجتياز أنواع االختباارات (3أ)
أو (3ب) أو (3د) ،ميكن وضعها يف كبسولة أو تغليفها على حنو يسمح ب تقليل حساسيتها لعوامل احلث اًارجية  ،مث إ خضاعها لنوع
االختبار (4ب).".

ينبغي أن ختضع جملموعة االختبارات  4كل السلع املعدة للنقل (املعبأة منها وغري املعبأة) .وإذا توا رت معلومات
"3- 3- 3- 10
كا ية تدل على أن السلعة لن تكون أخطر من أن تنقل ،جيوز للسلطة املختصة أن تتخلى عن مجيع االختبارات أو جزء منها .وإذا راوز
املنتج مجيع االختبارات املطلوبة يف اجملموعة  ،4تحطبق خطوات إدراجه يف الشعبة املالومة .وإذا شل املنتج يف راوز أي من االختبارات
املطلوباة ،ال يحسامح بنقلاه ابلشاكل الاذي اختحارب بااه ،غاري أناه مان املمكان تعاديل املنااتج أو إعاادة تغليفاه مث إخضااعه مان جدياد جملموعااة
االختبارات  .4وإذا تشككت السلطة املختصة يف إمكانية تعرض املنتج لعوامل حث غري تلك احملددة يف جمموعة االختبارات  4مبا يؤدي
إىل آاثر خطرة ممكنة ،إنه من املمكن أن يطلب تقدمي معلومات جديدة أو إجراء اختبارات إضا ية (انظر الفقرة  1- 3- 3- 1- 2من
الالوحة النموذجية)".

القسم 11
2- 3- 11

ححت ضذف عبارة "خالل النقل".

"رار " .ويحساتعاض عان عباارات "كانات  ...ساتنقل يف ظال
يحستعاض عن عباارات " ينبغاي أن رار " بلفظاة ح
3- 3- 11
ظروف" بعبارات "إذا كان من احملتمل أن تتعرض لظروف".
1

4- 3- 11

يحستعاض عن عبارات "النظر يف نقل" بعبارات "النظر يف تعبئة".

1- 3- 1- 5- 11

يحستعاض يف احلاشية  1عن عبارة "ظروف النقل" بعبارة "ظروف التشغيل".

القسم 12
1- 1- 12

يحستعاض عن عبارة "الرتبة  "1بعبارة "رتب املتفجرات".

(1- 2- 1- 5- 11د) يحستعاض عن " 3 ± 30ميغا ابسكال" با " 4 ± 29ميغا ابسكال"

2- 3- 12

ححتذف عبارة "خالل النقل".

"رر " .ويحستعاض عن عبارات "كانت  ...ستنقل يف ظروف "
يحستعاض عن عبارات " ينبغي أن رر " بلفظة ح
3- 3- 12
بعبارات "إذا كان من احملتمل أن تتعرض لظروف".
(1- 2- 1- 5- 12د) يحستعاض عن " 3 ±30ميغا ابسكال" با " 4 ±29ميغا ابسكال".

1- 3- 1- 5- 12

يحستعاض يف احلاشية  1عن عبارة "ظروف النقل" بعبارة "ظروف التشغيل".

القسم 13
1- 13

عدل نص الفقرة ليصبح كاآليت:
يح ّ

تحساتخدم جمموعاة االختباارات هاذه تكاون لإلجابااة علاى الساؤالني الاواردين يف املاربعني  10و 11مان الشااكل
"1- 13
 2- 10بتحديد حساسية املادة ابلنسبة للمؤثرات امليكانيكية (الصدم واالحتكاك) وللحرارة واللهب .وتكون اإلجابة على السؤال الوارد
يف املرباع " 10ال" إذا كاناات نتيجاة نااوع االختبااار (3ج) موجباة " "+وابلتااات تصاانَّع املاادة علااى أ اا مااادة متفجاارة غاري اثبتااة لدرجااة
ال تسمح بنقلها .وتكون اإلجابة على السؤال الوارد يف املربع " 11نعم" إذا كانت نتيجة أي اختبار من األنواع (3أ) أو (3ب) أو ( 3د)
اخت ربت به ،غري أنه
موجبة " ."+وإذا كانت نتيجة االختبار موجبة " ،"+تصنَّع املادة على أ ا مادة متفجرة غري اثبتة ابلشكل الذي ح
ميكن وضعها يف كبسولة أو إزالة حساسيتها أو تعبئتها من أجل تقليل حساسيتها للمؤثرات اًارجية.

مالحظةة رغام أناه حُيظار نقال املتفجارات املصاانفة علاى أ اا غاري اثبتاة ،اإن احلظار ال ينطبااق علاى قطاعاات أخار ميكان أن تحتخاذ يهااا
احتياطات خاصة".
2- 3- 13

يحستعاض عن عبارات "العنصر املر ِّطّب املقدم للنقل" بعبارات "العنصر املر ِّطّب احملدد".

3- 3- 13
املادة لظروف ."...

عدل النص يف وسط اجلملة ليصبح كااآليت ..." :عناد درجاة حارارة الغر اة إال إذا كاان مان احملتمال أن تتعارض
يح ّ

4- 13
اثبتة".

يحستعاض يف خمتلع أجزاء هذا القسم الفرعي عن عباارات "أخطار مان أن تحنقال" بعباارات "ماادة متفجارة غاري

(ينطباق هاذا علاى الفقارات التاليااة1- 1- 4- 13 :؛ 1- 4- 1- 4- 13؛ 2- 4- 1- 4- 13؛ 1- 2- 4- 13؛ 4- 2- 4- 13؛ - 13
1- 3- 4؛ ( 1- 4- 3- 4- 13مراتن)؛ ( 2-4- 3- 4- 13مراتن)؛ 1-4- 4- 13؛ 4-4- 4- 13؛ 1-5- 4- 13؛ - 4- 5- 4- 13
2؛3- 4- 5- 4- 13؛ 1- 6- 4- 13؛ 1- 4- 6- 4- 13؛2- 4- 6- 4- 13؛ 1- 7- 4- 13؛ 1- 5- 7- 4- 13؛ - 7- 4- 13
.)2- 5
(1- 3- 2- 4- 13ج) يحستعاض عن لفظة "تحنقل" بلفظة "تحصنع".

 1- 1- 3- 6- 4- 13يحستعاض يف اية اجلملة الثانية عن عبارات "العنصر املر ِّطّب املطلوب للنقل" بعبارات "العنصر املر ِّطّب احملدد".
يحستعاض يف اية اجلملة الثانية عن عبارات "العنصر املر ِّطّب املطلوب للنقل" بعبارات "العنصر املر ِّطّب احملدد".
1- 3- 7- 4- 13
2

5- 13
اثبتة".

يحستعاض يف خمتلع أجزاء هذا القسم الفرعي عن عباارات "أخطار مان أن تحنقال" بعباارات "ماادة متفجارة غاري

(ينطبااق ه ااذا عل ااى الفق ارات التالي ااة1- 1- 5- 13 :؛ 4- 3- 1- 5- 13؛ 1- 2- 5- 13؛ ( 4- 2- 5- 13ما اراتن)؛ 1- 3- 5- 13؛
4- 3- 5- 13؛ 1- 4- 5- 13؛ .)5- 4- 5- 13

يحستعاض يف اية اجلملة الثانية عن عبارات "العنصر املر ِّطّب املطلوب للنقل" بعبارات "العنصر املر ِّطّ ب احملدد".
1- 3- 1- 5- 13
ويحستعاض يف الفقرة الفرعية (ج) عن لفظة "تحنقل" بلفظة "تحصنع".
يحستعاض عن عبارات "العنصر املر ِّطّب املطلوب للنقل" بعبارات "العنصر املر ِّطّب احملدد".
1- 3- 3- 5- 13
يحستعاض عن عبارات "العنصر املر ِّطّب املطلوب للنقل" بعبارات "العنصر املر ِّطّب احملدد".
1- 3- 4- 5- 13
وحتذف العبارات التالية "بغية حتديد ما إذا كانت املادة
يحستعاض عن لفظة "استقرار" بعبارة "االستقرار احلراري" ح
1- 1- 6- 13
أخطر من أن تنقل" يف اية اجلملة.
يحعدَّل نص اجلملة األخرية ليصبح كاآليت" :إذا حدث انفجار أو اشتعال ،إن ذلك يعين أن املادة غري مستقرة
1- 3- 1- 6- 13
حراراي بدرجة ال تسمح بنقلها ،وينبغي تصنيفها على أ ا مادة متفجرة غري مستقرة".
يحعدَّل النص يف اية اجلملة ليصبح كاآليت" ...اعتبار املادة غري مستقرة حراراي ،وينبغي تصنيفها على أ ا مادة
2- 4- 1- 6- 13
متفجرة غري مستقرة وال يحسمح بنقلها".

وحتذف العبارات التالية " بغية حتديد ما إذا كانت املادة
يحستعاض عن لفظة "استقرار" بعبارة "االستقرار احلراري" ح
1- 2- 6- 13
أخطر من أن تنقل" يف اية اجلملة.
يحعدَّل النص يف اية اجلملة ليصبح كاآليت " ...اعتبار املادة غري مستقرة حراراي ،وينبغي تصنيفها على أ ا مادة
2- 4- 2- 6- 13
متفجرة غري مستقرة وال يحسمح بنقلها".
3- 1- 7- 13

يحستعاض يف الفقرة األخرية عن عبارات "أخطر من أن تحنقل" بعبارات "مادة متفجرة غري مستقرة".

القسم 15
2- 3- 15

يحستعاض عن عبارات " ...ستنقل يف ظل ظروف" بعبارات "إذا كان من احملتمل أن تتعرض لظروف".

ححتذف اجلملة الرابعة ("ويف مجيع األحوال ... ،لكثا ته عند نقله") .ويف اجلملة الرابعة قبال األخارية ،يحساتعاض
3- 1- 4- 15
عن عبارات " اليت تنقل يف مناطق حارة" بعبارات "اليت ميكن أن ختضع لدرجات حرارة عالية".
عدل البياانت املتعلقة ابلفرع (ابء) لتصبح كاآليت "أنبوبة من الكرتون".
الشكل  1- 1- 4- 15تح ّ
وحتذف األبعاد املبينة يف الفرعني (هاء)
عدل البياانت املتعلقة ابلفرع (ابء) لتصبح كاآليت "أنبوبة من الكرت ون" .ح
الشكل  2- 1- 4- 15تح ّ
و(واو).
1- 1- 6- 15

ال ينطبق على النسخة العربية.

(2- 1- 6- 15أ)

يحستعاض عن لفظة "للنقل" بلفظة "للتصنيع".

القسم 16
1- 1- 16
املتفجرات".

ححتذف يف اية اجلملة الثانية عبارة "عبوة منه" .ويحستعاض يف اجلملة األخرية عن عبارة "الرتبة  " 1بعبارة "رتبة
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"صنّفت" .ويحستعاض يف الفقرة الفرعية (ب)‘ ‘1عن عبارات
2- 2- 16
يحستعاض يف الفقرة الفرعية (أ) عن لفظة "نحقلت" بلفظة ح
"االنفجار و/أو االشتعال" بعبارة "بدء إشعال".
يحستعاض يف اجلملة الثانية عن عبارات "أسوأ الظروف املمكنة" بعبارات "أشد الظروف خطورة " .ويحستعاض يف
1- 3- 16
اجلملة الثالثة عن لفظة "نقل" بلفظة "تصنيع".
1- 3- 1- 4- 16

"صّنفت".
يحستعاض يف اجلملة الثانية عن لفظة "نحقلت" بلفظة ح

5- 3- 1- 4- 16

ححتذف اجلملة األخرية.

4- 1- 4- 16

حُيذف النص الوارد بني قوسني.

3- 1- 5- 16

"صّنفت".
يحستعاض يف اجلملة قبل األخرية عن لفظة "نحقلت" بلفظة ح

(2- 3- 1- 4- 16ج) يحستعاض عن عبارة "الرتبة  "1بعبارة "رتبة املتفجرات".

(4- 1- 5- 16ج)

يحستعاض عن عبارة "الرتبة  "1بعبارة "رتبة املتفجرات".

9- 3- 1- 6- 16
املتحدة .)0012

تحدرج يف اجلملة األوىل البياانت التالية" :الشعبة  ،4- 1جمموعة التوا ق "قاف" يف قطاع النقل" قبل ( رقم األمم

6- 4- 1- 6- 16
املتحدة .)0012

تحدرج يف اجلملة األخرية البياانت التالية" :الشعبة  ،4- 1جمموعة التوا ق "قاف" يف قطاع النقل" قبل (رقم األمم

1- 3- 1- 7- 16

"صّنفت"".
" يحستعاض يف اجلملة الثانية عن لفظة "نحقلت" بلفظة ح

القسم 17
1- 2- 1- 11- 17
املكشو ة".

يحستعاض يف اجلملة قبل األخرية عن عبارات " إلحاطة السلع الايت تشاحن مكشاو ة" بعباارات "إلحاطاة السالع

6- 1- 5- 16

يحستعاض يف اجلملة الثانية عن عبارة "الرتبة  "1بعبارة "رتبة املتفجرات".

القسم 18
عدل النص يف اية الفقرة األخرية ليصبح كاآليت ..." :متفجرات نرتات األمونيوم لوضعها يف صهاريج نقالة
1- 18
يح ّ
بوصفها مواد مؤكسدة".
اجلدول 1- 18
بوصفها مواد مؤكسدة".

عدل النص يف اية املالحظة (ب) ليصبح كاآليت ..." :متفجرات نرتات األمونيوم لوضعها يف صهاريج نقالة
يح ّ

(1- 2- 1- 6- 18د) يحستعاض عن " 3 ±30ميغا ابسكال" با " 4 ±29ميغا ابسكال".
1- 1- 7- 18
مؤكسدة".

يحعا ّادل الاانص يف ايااة اجلملااة األوىل ليصاابح كاااآليت ..." :قابلااة ألن توضااع يف صااهاريج نقالااة بوصاافها م اادة

4- 1- 7- 18
مؤكسدة".

اادة يف صاهاريج نقالااة بوصافها مااادة
يحع ّادل الانص يف وسااط الفقارة الثانيااة ليصابح كاااآليت" :وال ينبغاي نقال املا ّ

1- 2- 7- 18
مؤكسدة".

يحعا ّادل الاانص يف ايااة الفقاارة األوىل ليصاابح ك اااآليت ..." :قابلااة ألن توضااع يف صااهاريج نقالااة بوصاافها ما اادة

8- 4- 2- 7- 18

املادة يف صهاريج بوصفها مادة مؤكسدة".
يح ّ
عدل النص يف وسط الفقرة الثانية ليصبح كاآليت" :وال ينبغي نقل ّ
4

اجلزء الثاين
القسم 20
الشكل (1- 20أ) ،املخرج ابء يحستعاض عن عبارة "خماطر رعية" بعبارة "خطورة رعية".

(2- 4- 20ب)(ج) يحستعاض عن عبارة "خماطر رعية" بعبارة "خطورة رعية".
(3- 4- 20ب)(ج) يحستعاض عن عبارة "خماطر رعية" بعبارة "خطورة رعية".

الشكل  )7-9( 2- 20يحستعاض عن عبارة "خماطر رعية" بعبارة "خطورة رعية".
الشكل  3- 20املخرج ابء

يحستعاض عن عبارة "خماطر رعية" بعبارة "خطورة رعية".

القسم 25
(1- 2- 1- 4- 25د) يحستعاض عن " 3 ±30ميغا ابسكال" با " 4 ±29ميغا ابسكال".

القسم 28
يحستعاض يف الفقرة الفرعية (ب) عن " رانك  -كامينتسكي" با " رانك  -كامينيتسكي" .ويحستعاض يف املرجع
1- 28
الثاين عن ” “Frank-Kamentskiiبا ”.“Frank-Kamenetskii

اجلزء الثالث
القسم 30
(1- 1- 30ح)
(2- 30ج)

يحستعاض عن عبارات "أمسدة نرتات األمونيوم" بعبارات "األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم".

يحستعاض عن عبارة "املخاطر" بعبارة "اًطورة ".

القسم 32
1- 1- 3- 32

يحستعاض عن لفظة "املخاطر" بلفظة "اًطورة ".

3- 1- 3- 32

يحستعاض عن لفظة "املخاطر" ،كلما وردت يف الفقرة ،بلفظة "اًطورة ".

2- 1- 3- 32

يحستعاض عن لفظة "املخاطر" بلفظة "اًطورة ".

القسم 33
عدل نص اجلملة األخرية ليصبح كاآليت" :ويتم تصنيع مساحيق الفلزات أو سباوك الفلزات عندما يكون من
 1- 4- 4- 1- 2- 33يح ّ
املمكن إشعاهلا وعندما ينتشر التفاعل على طول العينة بكامله ( 100مم) يف  10دقاوق أو أقل".
عدل نص اجلملة األخرية ليصبح كاآليت" :وتصنَّع يف جمموعة التعبئة ‘ ‘2مساحيق الفلزات أو سباوك الفلزات
 2- 4- 4- 1- 2- 33يح ّ
إذ ا انتشرت منطقة التفاعل لتشمل الطول الكامل للعينة ( 100مم) خالل مخس دقاوق أو أقل.
عدل نص اجلملة األخرية ليصبح كاآليت" :وتصنَّع يف جمموعة التعبئة ‘ ‘3مساحيق الفلزات أو سباوك الفلزات
 3- 4- 4- 1- 2- 33يح ّ
إذا انتشر التفاعل ليشمل الطول الكامل للعينة ( 100مم) خالل ما يزيد على مخس دقاوق ولكن ال يزيد عن عشر دقاوق".
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القسم 34
تحضاف اجلملة األخرية التالية" :وعلى سبيل االستثناء ،ال تحصنَّع األمسدة الصلبة املكونة من نرتات األمونيوم
1- 3- 34
بوصفها مواد صلبة مؤكسدة استنادا إىل نتاوج االختبار سني  1-أو سني  3-ألن نتاوج اختبار حتديد اًواص ال تكشع ابلقدر الكايف
عن خطورة هذه األمسدة .وبدال من ذلك ،تحصنَّع هذه األمسدة استنادا إىل التجارب واملعارف املكتسبة خبصوص األخطار اليت تنطوي
عليها .وينبغي تحصنيفها حسب اإلجراء املبني يف القسم ."39
1- 1- 4- 34

يستعاض عن عبارة "سليلوز ليفي" بلفظة "سليلوز".

يحساتعاض عاان اجلملاة األوىل ابلاانص التااات" :يحساتخدم كمااادة قابلاة لالح ارتاق سااليلوز أباي جم َّفااع( )1يكااون
2- 2- 1- 4- 34
3
متوسط قطر الليع يه حنو  25ميكرومرتا ،ويقل قطر حبيباته عن  100ميكرومرت ،وتبلغ كثا ته الظاهرية حنو  170كغ/م وتكون نسبة
تركيز اهليدروجني يه بني  5و ."7ويبقى نص احلاشية  1دون تغيري.
2- 4- 1- 4- 34
1- 2- 4- 34

يحستعاض عن لفظة "خماطر" بلفظة "خطورة".

يستعاض عن عبارة "سليلوز ليفي" بلفظة "سليلوز".

يحستعاض عن اجلملة األوىل ابلنص التات" :يحستخدم كمادة قابلة لالحرتاق سليلوز أبي جم َّفع( )3يكون متوس ط
5- 2- 2- 4- 34
3
قطر الليع يه حنو  25ميكرومرتا ،ويبلغ قطر حبيباته حنو  100ميكرومرت ،وتبلغ كثا ته الظاهرية بني  150و 200كغ/م وتكون نسبة
عدل نص احلاشية  3ليصبح كاآليت )3(" :ميكن احلصول على املرجع املصدر من مركز االتصاال
تركيز اهليدروجني يه بني  5و ."7.5ويح ّ
الوطين لتفاصيل االختبار يف رنسا (انظر التذييل .".)4
2- 4- 2- 4- 34
1- 3- 4- 34

يحستعاض يف اية الفقرة عن لفظة "تكون هلا خماطر" بلفظة "تنطوي على خطورة".
يستعاض عن عبارة "سليلوز ليفي" بلفظة "سليلوز".

يحساتعاض عاان اجلملاة األوىل ابلاانص التااات" :يحساتخدم كمااادة قابلاة لالحاارتاق سااليلوز أباي جم َّفااع( )5يكااون
2- 2- 3- 4- 34
3
متوسط قطر الليع يه حنو  25ميكرومرتا ،ويقل قطر حبيباته عن  100ميكرومرت ،وتبلغ كثا ته الظاهرية  170كغ/م وتكون نسبة
عدل نص احلاشية  5ليصبح كاآليت )5(":ميكن احلصول على املرجع املصدر من مركز االتصال الوطين
تركيز اهليدروجني يه بني  5و ."7ويح ّ
لتفاصيل االختبار يف رنسا (انظر التذييل  .")4ويف الفقرة  ،3- 3- 4- 34يعاد ترقيم احلاشية  5لتصبح احلاشية .6
4- 5- 3- 4- 34
أخر ".

يف الفقرة بعد "خارج الشعبة  ،"1- 5يحستعاض عن لفظة "تكون هلا خماطر أخر " بلفظة " تنطوي على خطورة

القسم 38
2- 38

يحستعاض يف العنوان عن عبارات "أمسدة نرتات األمونيوم" بعبارات "األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم".

1- 1- 2- 38

يحستعاض عبارات "أمسدة نرتات األمونيوم" بعبارات "األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم" (مراتن).

2- 3- 2- 38

يحستعاض عن عبارات "أمسدة نرتات األمونيوم" بعبارات "األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم".

1- 3- 2- 38

يحستعاض عن عبارات "أمسدة نرتات األمونيوم" بعبارات "األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم".

3- 3- 2- 38

يحستعاض يف بداية الفقرة عن عبارات "أمسدة نرتات األمونيوم" بعبارات "األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم".

"4- 3- 2- 38

ح لإلجراءات العامة اًاصة بتصنيع األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم يف القسم ."39
يرد شر ٌ

تحدرج قرة جديدة  4- 3- 2- 38يكون نصها كاآليت:
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3- 38

تعدل ويصبح نصها كما يلي:

"3- 38

بطارايت فلز الليثيوم وأيوانت الليثيوم

1- 3- 38

الغرض

يعرض هذا القسم اإلجراءات اليت يتعني اتباعها لتصنيع خالاي وبطارايت لز الليثيوم وخالاي وبطارايت أيوانت
الليثيااوم (انظاار أرقااام األماام املتحاادة  3090و 3091و 3480و 3481واألحك ااام اًاصااة املنطبقااة ماان الفصاال  3- 3ماان الالوح ااة
التنظيمية النموذجية).
2- 3- 38

النطاق

ختضع مجيع أنواع اًالاي لالختبارات من راء  1-إىل راء  6-واالختبار راء  .8-وختضع مجيع أنواع البطارايت غري
1- 2- 3- 38
القابلة إلعادة الشحن ،مبا يها تلك املكونة من خالاي سبق اختبارها ،لالختبارات من راء  1-إىل راء  5-وراء  .7-وختضع مجياع أناواع
البطارايت القابلة إلعادة الشحن ،مبا يها تلك املكونة من خالاي سبق اختبارها ،لالختبارات من راء  1-إىل راء  5-واالختبار راء . 7-
وابإلضا ة إىل ذلك ،ختضع البطارايت األحادية اًلية القابلة للشحن املزودة حبماية من الشحن الزاود لالختبار راء  .7-وختترب اًلية غري
املنقولة منفصلة عن البطارية اليت تشكل جزءا منها مبوجب االختبارين راء  6-وراء  8-قط .وختترب اًلية اليت تنقل منفصلة عن البطارية
مبوجب االختبارات من راء  1-إىل راء  6-واالختبار راء  .8-أما البطارية أو اًلية اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من معدات وتتمثل وظيفتها
يف تو ري مصدر طاقة لتلك املعدات ،واليت ال تحنقل إال وهي مرّكبة يف املعدات ميكن أ ن ختضع لالختبارات الواجب تطبيقها عندما تكون
مرّكبة يف املعدات.
ر اار عل ااى خ ااالاي وبط ااارايت لا ااز الليثي ااوم وأي ااوانت الليثي ااوم اختبا ااارات عل ااى النح ااو املطل ااوب يف احلكما ااني
2- 2- 3- 38
اًاصااني  188و 230ماان الفصاال  3- 3ماان الالوحااة التنظيميااة النموذجيااة قباال نقاال نااوع معااني ماان اًااالاي أو البطااارايت .واًااالاي
أو البطارايت اليت ختتلع عن نوع جر اختباره:
(أ) يف حالة اًالاي األولية والبطارايت ،تغري كتلة القطب السالب أو القطب املوجب أو احمللول الكهرابوي
بنسبة تزيد على  0.1غ أو  20يف املاوة من الكتلة ،أيّهما أكرب؛
(ب) أو يف حالة اًالاي والبطارايت القابلة إلعادة الشحن ،تغري يف الطاقة االمسية يف الواط  -ساعة بنسبة
تزيد على  20يف املاوة أو زايدة يف الفولط االمسي أبكثر من  20يف املاوة؛
(ج)

أو تغيري قد يؤدي إىل شل أي من االختبارات،
تعترب نوعا جديدا ورر عليها االختبارات املطلوبة.

ميكن أن يتضمن نوع التغيري الذي ميكن اعتباره خمتلفا عن النوع املخترب حبيث يكون من احملتمل أن يؤدي إىل
مالحظة
شل ألي من نتاوج االختبارات ،ما يلي ،ولكنه ال يقتصر على ذلك:
(أ)

تغيري يف مادة األنود أو الكاثود أو الفاصل أو اإللكرتوليت؛

(ب) وتغيري يف وساول احلماية ،مبا يها األجهزة والربجميات؛
(ج) وتغيري يف تصميم السالمة يف اًالاي أو البطارايت ،مثل صمام التنفيس؛
(د)

وتغيري يف عدد اًالاي املكونة للبطارية؛

(ه)

وتغيري يف طريقة توصيل اًالاي املكونة للبطارية.

(و)

ويف حالة البطارايت اليت يتعني اختبارها مبوجب االختبار راء  4-وتسارع ذروي ال يتعد  ،gnتغيري يف
الكتلة ميكن أن يؤثر سلبا على نتيجة االختبار راء  4-ويؤدي إىل شل.
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ويف حالة عدم استيفاء نوع من اًالاي أو البطاارايت واحادا أو أكثار مان اشارتاطات االختباار ،تتخاذ
اًطوات الالزمة لتاليف وجه أو أوجه القصور اليت ّأدت إىل شل التجربة وذلك قبل اختبار اًلية أو البطارية من جديد.
ألغراض التصنيع ،تستخدم التعاريع التالية:
3- 2- 3- 38
احملتو اإلمجات من الليثيوم :جمموع احملتو من الليثيوم ابلغرام يف اًالاي اليت تتكون منها البطارية.
بطارية :خليتان أو بطاريتان أو أكثر موصلتان إلكرتونيا يما بينهما ومزوداتن بوساول ضرورية لالستخدام ،مثل الغالف وأطراف التوصيل
والعالمات ووساول احلماية .وألغراض الالوحة التنظيمية النموذجية وهذا الدليل ،الوحدات اليت تسمى عادة "جمموعة بطارايت" ( battery
 )packsأو "وحدات تركيبية" (  )modulesأو "رميعات بطارايت" (  )battery assembliesواليت تكاون وظيفتهاا الرويساية تاو ري مصادر
للطاقة ملعدات أخر تعامضل ابعتبارها بطارايت .انظر تعريع "اًلية" و"البطارية أحادية اًلية".

خلية أو بطارية الزرّ :خلية أو بطارية صغرية داورية يقل ارتفاعها الشامل عن قطرها.

خلية :وحدة كهروكيمياوية وحيدة مغ لَّفة (وهلا قطب كهرابوي (الكرتود) إجيايب وآخر سليب) ويوجد رق ولط بني طر يها وقد حتتوي على
وساول للحماية .انظر تعريع "البطارية" و"البطارية أحادية اًلية".
اًلية العنصر :خلية موضوعة يف بطارية .وال تعترب اًلية العنصر بطارية أحادية اًلية.

دورة :سلسلة متتا بعة واحدة من الشحن الكامل مث التفريغ الكامل ًلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن.
تفكك :تعين لفظة تفكك متزق غالف خلية أو بطارية يسفر عن قذف مكوانت صلبة.
قذف املكوانت الداخلية أمر مقبول يف أثناء اختبار بطارية أو خلياة عنصار .وجياب أن تكاون طاقاة املكاوانت
مالحظة
املقذو ة حمدودة ،وميكن قياسها كاآليت:
(أ)

ال خترتق شبكة من السلك (سلك ألومنيوم ملدَّن حراراي قطره  0.25مام يف شابكة كثا تهاا  6أو 7
أسالك يف السنتيمرت) موضوعة على بعد  25سم من اًلية؛ أو

(ب) ميكن قياس الطاقة ابتباع طريقة يحثبضت أ ا مطابقة لتلك الوارد شرحها يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله.

تسرب منها.
املادة املتسربة :الساول أو الغاز الذي خيرج من خلية أو بطارية عند حدوث تنفيس يها أو ّ

احلريق :اللهب املنبعث من اًلية أو البطارية موضع االختبار.

الدورة األوىل :أول دورة تعقب استكمال مجيع عمليات التصنيع.
مشحونة ابلكامل :خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن حشحنت كهرابويا حىت تصل إىل طاقتها املقدَّرة حسب التصميم.

مفرغة ابلكامل تعين إمّا:

خلية ّأولية أو بطارية احِّّرغت كهرابويا إلزالة طاقتها املقدَّرة بنسبة  100يف املاوة؛

ِّ
املصّنِّع.
أو خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن ِّّرغت كهرابويا إىل الفولط األخري َّ
احملدد من قبل ض

بطارية كبرية :بطارية من لز الليثيوم أو بطارية من أيوانت الليثيوم بكتلة إمجالية تزيد على  12كغ.

خلية كبرية :خلية تبلغ كتلتها اإلمجالية أكثر من  500غرام.
تسارب :اًاروج املرواي إللكرتوليات أو ماادة أخار مان اًليااة أو البطارياة ،أو قاد ماادة (ابساتثناء غاالف البطارياة ،أو وسااول املناولااة،
أو بطاقات الوسم) من اًلية أو البطارية حبيث يتجاوز اقد الكتلة القيم الواردة يف اجلدول .1- 3- 38
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حمتو الليثيوم :ينطبق على خالاي وبطارايت لز الليثيوم وسبيكة الليثيوم ،ويف حالة اًلية يعين كتلة الليثيوم يف القطب املوجب ًلية لز
األولية عندما تكون اًلية يف حالة التفريغ وتقاس يف اًلية القابلة إلعادة الشحن يف حالة
الليثيوم أو سبيكة الليثيوم ،ويقاس يف اًلية َّ
الشحن الكامل .وحمتو البطارية من الليثيوم يساوي جمموع غرامات احملتو من الليثيوم يف اًالاي ِّّ
املكونة للبطارية.
خلية أو بطارية أيوانت الليثيوم :خلية أو بطارية كهروكيمياوية قابلة إلعادة الشحن يكون القطبان الكهرابويان اإلجيايب والسليب يها حمركبني
نعت بدون ليثيوم معدين يف أي من
وص ض
حمقحمني (يوجد الليثيوم املقحم يف شكل أيوين أو شبه ذري يف شبيكة مادة القطب الكهرابوي) ح
القطبني الكهرابويني .وختضع خلية أو بطارية الليثيوم املتماثرة (بوليمر) اليت تستخدم يها كيمياء أيوانت الليثيوم ،على النحو املوصوف
هنا ،للقواعد التنظيمية ابعتبارها خلية أو بطارية أيوانت ليثيوم.
اقد الكتلة :نقصان يف الكتلة يتجا وز األرقام الواردة يف اجلدول  1- 3- 38أدانه.
اجلدول  1- 3- 38حدود فاقد الكتلة

مالحظة

الكتلة ك للخلية أو البطارية

حدود فاقد الكتلة

ك < غرام واحد

٪0.5

غرام واحد ≤ ك ≤  75غرام

٪0.2

ك >  75غرام

٪0.1

بغية قياس كمية الكتلة املفقودة ،يطبق اإلجراء التات:
اقد الكتلة (= )٪

(ك - 1ك100 x )2
ك1

حيث ك 1هو الكتلة قبل االختبار وك 2هو الكتلة بعد االختبار .وعندما ال تتجاوز الكتلة املفقودة األرقام الواردة يف اجلدول 2- 1- 3- 38
يعترب أنه "مل ُيدث اقد يف الكتلة".
الطاقة االمسية أو تقدير الواط  -ساعة :وهي قيمة طاقة اًلية أو البطارية ،معربا عنها ابلواط  -ساعة ،الايت حتادد حتات ظاروف حماددة
ويصرح عنها املصنع .وحتسب الطاقة االمسية بضرب الفولطية االمسية ابلسعة املقدرة معربا عنها بوحدات األمبري  -ساعة.
الفولطية االمسية :القيمة التقريبية للفولط املستخدم يف تعيني أو حتديد خلية أو بطارية.
ولطية الدارة املفتوحة :الفلطية عرب قطيب خلية أو بطارية يف حالة عدم تد ق تيار خارجي.
خلية أو بطارية أوّلية :خلية أو بطارية ليست مصممة حبيث تشحن أو يعاد شحنها كهرابويا.

خلية أو بطارية منشورية :خلية أو بطارية طر اها شكالن مستطيالن متشاهبان ومتساواين ومتوازاين ،وجوانبها متوازية األضالع.
وساول احلماية  :وساول مثل الصهريات والصمامات الثناوية وحمددات التيار اليت تقطع تد ق التيار ،أو رعل التيار يتد ق يف اراه واحد
حتد من تد ق التيار يف دارة كهرابوية.
قط ،أو ّ
املقدرة :طاقة خلية أو بطارية ،ابألمبري  -ساعة أو امللي أمبري  -ساعة ،عند قياسها بتعريضها حلمل ودرجة حرارة ونقطة ولط،
الطاقة َّ
ِّ
ُيددها املنتج.

مالحظة

املقدرة:
تو ر معايري اللجنة الكهرابوية التقنية الدولية التالية توجيهات ومنهجية لتحديد الطاقة َّ
( )1املعياار ( IEC 61960الطبعااة األوىل  :)12- 2003خااالاي وبط اارايت اثنوياة حتتااوي علااى إلكرتولياات
قلوي أو إلكرتوليت آخر غري محضي  -خالاي وبطارايت اثنوية من الليثيوم للتطبيقات احملمولة؛
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( )2املعياار ( IEC 62133الطبعااة األوىل  :)10- 2002خااالاي وبطااارايت اثنوياة حتتااوي علااى إلكرتولياات
قلوي أو إلكرتوليت آخر غري محضي  -اشرتاطات السالمة للخالاي الثانوية احملكمة اإلغالق واحملمولة،
وللبطارايت املصنوعة منها ،لالستخدام يف التطبيقات احملمولة؛
()3

املعي ااار ( IEC 62660-1الطبعا ااة األوىل  :)01- 2011خ ااالاي اثنويا ااة م اان أيا ااوانت الليثي ااوم لتسا اايري
الشاحنات الربية الكهرابوية  -اجلزء  :1اختبار األداء.

خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن :خلية أو بطارية مصممة ليعاد شحنها كهرابويا.
متزق :عطل ميكانيكي يف غالف خلية أو بطارية انتج عن سبب داخلي أو خارجي يسفر عن كشع أو تسرب وليس قذف مواد صلبة.
دارة قصر :توصيلة مباشرة بني الطرف املوجب والطرف السالب ًلية أو بطارية ذات مسار مبقاومة صفرية تقريبا لتد ق التيار.
بطارية أحادية اًلية :بطارية أحادية اًلية :خلية مزودة (خارجيا) بوساول ضرورية لالستخدام يف املعدات أو بطارية أخر مصممة لتو ري
الطاقة ،مثل وساول احلماية .انظر تعريفي اًلية والبطارية.

البطارية أحادية اًلية هي عبارة عن "خلية" وجيب اختبارها مبوجب اشرتاطات اختبار "اًالاي" ألغراض الالوحة
مالحظة
التنظيمية النموذجية وهذا الدليل.
بطارية صغرية :بطارية من لز الليثيوم أو بطارية من أيوانت الليثيوم بكتلة إمجالية ال تزيد على  12كغ.
خلية صغرية :خلية ال تتجاوز كتلتها اإلمجالية  500غ.
النوع :نظام كهرابوي كيمياوي وتصميم يزايوي معينان للخالاي أو البطارايت.
تفرغ كليا أو جزويا.
مفرغة :خلية أو بطارية أولية مل َّ
خلية غري َّ
التنفيس :تنفيس الضغط الداخلي الزاود من خلية أو بطارية بطريقة تتمشى وأغراض تصميمها ملنع التمزق أو التفكك.

تقدير املعدَّل ابلوات/ساعة ،الفولط اإلمسي.
عندما خيترب نوع خلية أو بطارية مبوجب هذا القسم الفرعي ،يكاون عادد وحالاة اًاالاي والبطاارايت الايت ختتارب
3- 3- 38
كما يلي ابلكمية املوضحة:
(أ)

عند اختبار خالاي وبطارايت أولية يف إطار االختبارات من راء  1-إىل راء  ،5-خيترب ما يلي ابلكميات
املوضحة:

' ' 1عشر خالاي يف حالة غري مفرغة؛
مفرغة ابلكامل؛
' ' 2وعشر خالاي يف حالة ّ
' ' 3وأربع بطارايت صغرية يف حالة غري مفرغة؛
مفرغة ابلكامل؛
' ' 4وأربع بطارايت صغرية يف حالة ّ
مفرغة؛
' ' 5وأربع بطارايت كبرية يف حالة غري ّ
مفرغة ابلكامل.
' ' 6وأربع بطارايت كبرية يف حالة ّ
(ب) عند اختبار خالاي وبطارايت قابلة إلعادة الشحن يف إطاار االختباارات مان راء  1-إىل راء  ،5-خيتارب
ما يلي ابلكميات املوضحة:
' ' 1مخس خالاي يف الدورة األوىل ،وهي يف حالة مشحونة ابلكامل؛
' ' 2ومخس خالاي بعد  25دورة تنتهي حبالة مشحونة ابلكامل؛
' ' 3وأربع بطارايت صغرية يف الدورة األوىل ،وهي يف حالة مشحونة ابلكامل؛
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(ج)

(د)

' ' 4وأربع بطارايت صغرية بعد  25دورة تنتهي حبالة مشحونة ابلكامل؛
' ' 5وبطاريتان كبرياتن يف الدورة األوىل ،وهي يف حالة مشحونة ابلكامل؛
' ' 6وبطاريتان كبرياتن بعد  25دورة تنتهي حبالة مشحونة ابلكامل.
عند اختبار اًالاي األولية والقابلة إلعادة الشحن يف االختبار  ،6خيترب ما يلي ابلكميات املوضحة:
' ' 1للخالاي األولية ،مخس خالاي يف حالة غري مفرغة ومخس خالاي يف حالة مفرغة ابلكامل؛
' ' 2وللخاالاي ِّّ
املكوناة للبطاارايت األولياة ،مخاس خاالاي يف حالاة غاري مفرغاة ومخاس خاالاي يف حالااة
مفرغة ابلكامل؛
' ' 3وللخالاي ا لقابلة إلعادة الشحن ،مخس خالاي يف الدورة األوىل بنسبة  ٪50من الطاقاة املق ّادرة
حساب التصااميم ومخااس خااالاي بعااد  25دورة تنتهااي بنساابة  50يف املاوااة ماان الطاقااة املقا ّادرة
حسب التصميم؛
' ' 4وللخ ااالاي ِّّ
املكون ااة للبط ااارايت القابل ااة إلع ااادة الش ااحن ،مخ ااس خ ااالاي يف ال اادورة األوىل بنسا اابة
 ٪50مان الطاقااة املق ّادرة حسااب التصاميم ومخااس خاالاي بعااد  25دورة تنتهاي بنساابة  50يف
املقدرة حسب التصميم.
املاوة من الطاقة ّ
عناد اختباار البطاارايت القابلاة إلعاادة الشاحن أو البطاارايت أحادياة اًلياة القابلاة إلعاادة الشاحن يف
االختبار راء  ،7-خيترب ما يلي ابلكميات املوضحة:

' ' 1أربع بطارايت صغرية قابلة إلعادة الشحن يف الدورة األوىل ،وهي يف حالة مشحونة ابلكامل؛
' ' 2وأربع بطارايت صغرية قابلة إلعادة الشحن بعد  25دورة تنتهي حبالة مشحونة ابلكامل؛
' ' 3وبطاريتان كبرياتن يف الدورة األوىل ،ومها يف حالة مشحونة ابلكامل؛
' ' 4وبطاريتان كبرياتن بعد  25دورة تنتهي حبالة مشحونة ابلكامل.
ازودة حبمايااة مان الشااحن الزاوااد
ال ختضاع لشاارط هاذا االختبااار البطااارايت أو البطاارايت أحاديااة اًليااة غاري املا ّ
املصممة لالستخدام قط يف اًالاي املكونة لبطارية أخر أو يف معدات تتيح هذه احلماية.
و ّ
(ه) عند اختبار اًالاي األولية واًالاي القابلة إلعادة الشحن واًالاي املكونة لبطارايت أخر يف االختبار
املوضحة:
راء  ،8-خيترب ما يلي ابلكميات ّ

(و)

(ز)

' ' 1عشر خالاي أولية يف حالة مفرغة ابلكامل؛
' ' 2وعشر خالاي مكونة يف حالة مفرغة ابلكامل؛
' ' 3وعشر خالاي قابلة إلعادة الشحن يف الدورة األوىل ،وهي يف حالة مفرغة ابلكامل؛
' ' 4وعشار خااالاي مكوناة لبطااارايت قابلااة إلعاادة الشااحن يف الاادورة األوىل ،وهاي يف حالااة مفرغااة
ابلكامل؛
' ' 5وعشر خالاي قابلة إلعادة الشحن بعد  25دورة تنتهي حبالة مفرغة ابلكامل؛
' ' 6وعش اار خا ااالاي مكون ااة لبطا ااارايت قابلا ااة إلع ااادة الشا ااحن بعا ااد  25دورة تنته ااي حبالا ااة مفرغا ااة
ابلكامل.
عند اختبار رميعة بطارايت ال يزيد يها إمجاات حمتاو الليثياوم يف مجياع األقطااب املوجباة  -عنادما
تكون مشحونة ابلكامل  -عن  500غ ،أو ال يزيد يها معدل الواط/ساعة على  6 200واط/ساعة
يف حالة بطارية أيوانت الليثيوم ،وتكون جممعة من بطارايت اجتازت مجيع االختبارات املنطبقة ،ختترب
رميعة بطارايت واحدة مشحونة ابلكامل يف نطاق االختبارات راء  3-و 4و ،5وكذلك االختبار راء 7-
يف حالة البطارايت القابلة إلعادة الشحن.
عندما تكون البطارايت اليت اجتازت مجيع االختبارات املنطبقة متصلة كهرابويا لتش ّكِّل بطارية يزيد يها
إمجات حمتو اللي ثيوم يف كل األقطاب املوجبة  -عندما تكاون مشاحونة ابلكامال  -عان  500غارام
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أو يزياد يهااا معادل الوات/ساااعة عاان  6 200وات/سااعة يف حالااة بطااارايت أياوانت الليثيااوم ،ااإن
رميعة البطارايت ال حتتاج إىل اختبار إذا كانت من نوع قادر على منع ما يلي:
' ' 1رط الشحن؛
' ' 2ودارات القصر؛
' ' 3و رط التفريغ بني بطارايت.
يرد موجز ألحكام الفقرتني  1- 2- 3- 38و 3- 3- 38يف اجلدول التات

1- 3- 3- 38

اجلدول  2- 3- 38موجز االختبارات املطلوبة للخالاي والبطارايت األولية
اخلالاي والبطارايت األولية

راء  1-راء  2-راء  3-راء 4-
اًالاي اليت ال تحنقل منفصلة
اًالاي
(أ)

البطارايت أحادية اًلية
البطارايت الصغرية
البطارايت الكبرية

البطااارايت اجملمعااة ماان بطااارايت حخمتااربة
≤  500غ .من الليثيوم

راء 5-

راء  6-راء 7-

غري مفرغة

5

مفرغة ابلكامل

5

غري مفرغة

10

5

مفرغة ابلكامل

10

5

غري مفرغة

10

5

مفرغة ابلكامل

10

5

غري مفرغة

4

مفرغة ابلكامل

4

غري مفرغة

4

مفرغة ابلكامل

4

بطارايت جممعة من بطاارايت حخمتاربة >
 500غ(.ب) من الليثيوم

20
10
40
10
40
10
8
8

1

غري مفرغة

راء 8-

اجملموع(ج)

1
صفر

(أ) ال ختضااع لالختبااار البطااارايت أحاديااة اًلي ا ة ال اايت حتتااوي علااى خليااة خمتااربة ،إال إذا تبااني أن تغيا اريا يف تصااميم اًليااة ميكاان أن يفضااي إىل ع اادم
راوز أحد االختبارات.
(ب) إذا تبني أن رميعة البطارايت هي من نوع مينع ما يلي:
'' 1

رط الشحن؛

' ' 2ودارات القصر؛
' ' 3و رط التفريغ بني البطارايت.
(ج)

يحقصد ابجملموع عدد االختبارات املطلوبة ،ال عدد اًالاي أو البطارايت املختربة.
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اجلدول  3- 3- 38جدول موجز لالختبارات املطلوبة ابلنسبة إىل اخلالاي والبطارايت القابلة إلعادة الشحن
اخلالاي والبطارايت القابلة إلعادة الشحن
الدورة األوىل ،مشحونة بنسبة
 50يف املاوة
الدورة  ،25مشحونة بنسبة
اًالاي اليت ال تحنقل منفصلة عن بطارية  50يف املاوة
الدورة األوىل ،مفرغة ابلكامل
الدورة  ،25مفرغة ابلكامل
الدورة األوىل ،مشحونة
ابلكامل
الدورة  ،25مشحونة
ابلكامل
الدورة األوىل ،مشحونة بنسبة
اًالاي
 50يف املاوة
الدورة  ،25مشحونة بنسبة
 50يف املاوة
الدورة األوىل ،مفرغة ابلكامل
الدورة  ،25مفرغة ابلكامل
الدورة األوىل ،مشحونة
ابلكامل
الدورة  ،25مشحونة
ابلكامل
الدورة األوىل ،مشحونة بنسبة
 50يف املاوة
(ب)
البطارايت أحادية اًلية
الدورة  ،25مشحونة بنسبة
 50يف املاوة
الدورة  ،25مشحونة
ابلكامل
الدورة األوىل ،مفرغة ابلكامل
الدورة  ،25مفرغة ابلكامل
الدورة األوىل ،مشحونة
ابلكامل
البطارايت الصغرية
الدورة  ،25مشحونة
ابلكامل
الدورة األوىل ،مشحونة
ابلكامل
البطارايت الكبرية
الدورة  ،25مشحونة
ابلكامل
البطارايت اجملمعة من بطارايت حخمتربة مشحونة ابلكامل
≤  6 200واط  -س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااعة أو
≤  500غ .من الليثيوم
بط ا ا ااارايت جممع ا ا ااة م ا ا اان بط ا ا ااارايت حخمتا ا ا اربة
>  6 200واط  -سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااعة أو
>  500غ .من الليثيوم

(أ)

راء  1-راء  2-راء  3-راء  4-راء  5-راء  6-راء 7-
5

راء 8-

5

اجملموع(د)

30
10
10

5
5
5

40

5
10
10
4

5
5
5

48

5
4
10
10
4

4

4

4

2

2

2

2
1

16

8

1
2
صفر

ال ختضاع لالختبااار البطااارايت أحاديااة اًليااة غااري امل َّازودة حبمايااة ماان إ اراط الشااحن واملصااممة لالساتخدام قااط كعنصاار ماان بطاريااة أخاار أو
(أ)
معدات أخر تو ر هذه احلماية؛
(ب) ابساتثناء االختباار راء  7-املتعلاق ف اراط الشاحن ،ال ختضاع لالختبااار البطارياة أحادياة اًلياة الاايت حتتاوي علاى خليااة خمتاربة إال إذا تباني أن تغي اريا
يف تصميم اًلية ميكن أن يفضي إىل عدم راوز أحد االختبارات؛
(ج)

إذا تبني أن رميعة البطارايت هي من نوع مينع ما يلي:
'' 1

رط الشحن؛
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(د)

'' 2

ودارات القصر؛

'' 3

و رط التفريغ بني البطارايت.

يحقصد ابجملموع عدد االختبارات املطلوبة ،ال عدد اًالاي أو البطارايت املختربة.

4- 3- 38

إجراء االختبار

حرر االختبارات من راء  1-إىل راء  5-ابلتتابع على اًلية أو البطارية ذا اا .وينبغاي إجاراء االختباار راء 6-
واالختبار راء  8-ابستخدام خالاي أو بطارايت مل ختترب بطرق أخر  .وجيوز إجراء االختبار راء  7-ابستخدام بطارايت غري متضررة سبق
استخدامها يف االختبارات من راء  1-إىل راء  5-ألغراض اختبار البطارايت املدورة.
1- 4- 3- 38

االختبار راء  :1-حماكاة االرتفاع

1- 1- 4- 3- 38

الغرض
ُياكي هذا االختبار النقل اجلوي يف ظروف الضغط املنخف .

2- 1- 4- 3- 38

إجراء االختبار

ختزن خالاي وبطارايت االختبار حتت ضغط  11.6كيلوابسكال أو أقال ملاا ال يقال عان سات سااعات بدرجاة
حرارة حميطة (º 20س º 5 ±س).
3- 1- 4- 3- 38

الشرط

تستويف اًالاي والبطارايت هاذا الشارط إذا مل ُيادث تسارب ،وتنفايس ،وتفكاك ،ومتازق ،وحرياق ،وإذا مل تقال
ولطية الدارة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار عن  ٪ 90من ولطيتها قبل إجراء هذا االختبار مباشرة .والشرط املتعلق ابلفولطية
ال ينطبق على خالاي وبطارايت االختبار وهي مفرغة ابلكامل.
2- 4- 3- 38

االختبار راء  :2-االختبار احلراري

1- 2- 4- 3- 38

الغرض

يقيم هذا االختبار سالمة إحكام منع التسرب وال وصالت الكهرابوية الداخلية .وجير هذا االختباار فحاداث
تغريات سريعة وابلغة يف درجات احلرارة.
2- 2- 4- 3- 38

إجراء االختبار

يقل عن ست ساعات بدرجة حرارة اختبارية تساوي  º 2 ± 72س ،مث
ختزن خالاي وبطارايت االختبار ملا ال ّ
ختزن ملا ال يقل عن ست ساعات بدرجة حرارة اخت بارية تساوي 2º ± 40-س .والفرتة الزمنية القصاو باني درجاات احلارارة القصاو
لالختبار هي  30دقيقة .ويكرر هذا اإلجراء حىت اكتمال  10دورات بعدها مجيع خالاي وبطارايت االختبار ملدة  24ساعة بدرجة حرارة
تقل عن  12ساعة.
حميطة (º 5 ± 20س) .أما رتة تعري اًالاي والبطارايت الكبرية لدرجات احلرارة القصو ينبغي أال ّ

3- 2- 4- 3- 38

الشرط

تستويف اًالاي والبطارايت هاذا الشارط إذا مل ُيادث تسارب ،وتنفايس ،وتفكاك ،ومتازق ،وحرياق ،وإذا مل تقال
ولطية الدارة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار عن  ٪ 90من ولطيتها قبل إجراء هذا االختبار مباشرة .والشرط املتعلق ابلفولطية
ال ينطبق على خالاي وبطارايت االختبار وهي مفرغة ابلكامل.
3- 4- 3- 38

االختبار راء  :3-االهتزاز

1- 3- 4- 3- 38

الغرض
ُياكي هذا االختبار االهتزاز يف أثناء النقل.
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2- 3- 4- 3- 38

إجراء االختبار

تثبت اًالاي والبطارايت تثبيتا حمكما يف منصة آلة االهتزاز دون تشويه اًالاي وذلك كي ينتقل االهتزاز انتقاال
وتكرر
دقيقا .ويكون االهتزاز يف شكل موجة جيبية مبد لوغاريتمي يرتاوح بني  7و 200هرتز ويعود إىل  7هرتز يف رتة  15دقيقةَّ .
هاذه الادورة  12مارة ملادة إمجاليااة قادرها  3سااعات لكال وضااع مان األوضااع الثالثاة املتعامادة للخليااة .وجياب أن يكاون أحاد اراهااات
االهتزاز عموداي على سطح الطرف.
وخيتلع مد الرتدد اللوغارمتي يف حالة اًالاي والبطارايت حىت  12كغ (اًالاي والبطارايت الصغرية) ،عنه يف
حالة البطارايت زنة  12كغ أو أكثر (البطارايت الكبرية).
يف حالة اًالاي والبطارايت الصغريةُ :يا ظ على ذروة تسارع مقدارها  ،1gnمبعدل تردد يبدأ ب  7هرتز وينتهي ب
 18هرتز .مث يبقى على سعة االهتزاز البالغة  0.8مم ( 1.6مم إمجات مد االهتزاز) ويزاد الرتدد حىت يبلغ معدل تسارع ذروته 8 g n
( 50هرتز تقريبا) .مث ُيا ظ على ذروة التسارع البالغة  8 gnحىت يزداد الرتدد إىل  200هرتز.
يف حالة البطارايت الكبريةُ :يا ظ على ذروة تسارع مقدارها  ،1 gnمبعدل تاردد يبادأ ب  7هرتاز وينتهاي ب 18
هرتز .مث يبقى على سعة االهتزاز البالغة  0.8مم ( 1.6مم إمجات مد االهتزاز) ويزداد الرتدد حىت يبلغ معدل تسارع ذروته 25( 2 g n
هرتز تقريبا) .مث ُيا ظ على ذروة التسارع البالغة  2 gnحىت يزداد الرتدد إىل  200هرتز.
الشرط

3- 3- 4- 3- 38

تستويف اًالاي والبطارايت هذا الشرط إذا مل ُيدث تسرب ،وتنفيس ،وتفكك ،ومتزق ،وحريق أثناء االختباار
وبعده ،وإذا مل تقل ولطية الدارة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار يف وضعية تركيبها العمودية عن  ٪ 90من ولطيتها قبل إجراء
هذا االختبار مباشرة .والشرط املتعلق ابلفولطية ال ينطبق على خالاي وبطارايت االختبار وهي مفرغة ابلكامل.
4- 4- 3- 38

االختبار راء  :4-الصدم

1- 4- 4- 3- 38

الغرض
يقيم هذا االخت بار صالبة اًالاي والبطارايت راه الصدمات الرتاكمية.

2- 4- 4- 3- 38

إجراء االختبار
تثبت خالاي وبطارايت االختبار إىل آلة االختبار بواسطة حامل تثبيت صلب يسند مجيع أسطح التثبيت لكل

بطارية اختبار.

وختضع كل خلية لصدمة نصع جيبية بتسارع ذروته  150 gnو رتة نب تبلغ  6ملي اثنية .وكبديل عن ذلاك
ميكن أن ختضع اًالاي الكبرية لصدمة نصع جيبية بتسارع ذروته  50 gnو رتة نب تبلغ  11ملي اثنية.
وختضع كل بطارية لصدمة نصع جيبية بتسارع تعتمد ذروته على كتلة البطارية .وتبلغ رتة النب
للبطارايت الصغرية و 11ملي اثنية ل لبطارايت الكبرية .وتعطى املعادالت أدانه حلساب ذروة التسارع الدنيا املناسبة.
البطارية

ذروة التسارع الدنيا

فرتة النبض

البطارايت الصغرية

 150 gnأو نتيجة املعادلة

 6ملي اثنية

 100850 
Acceleration( g n )  

 mass * 

أيهما أقل
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 6ملي اثنية

البطارية

ذروة التسارع الدنيا

فرتة النبض

البطارايت الكبرية

 50 gnأو نتيجة املعادلة

 11ملي اثنية

 30000 
Acceleration( g n )  

 mass * 

أيهما أقل
*

يعرب عن الكتلة (  )massابلكيلوغرام.

معيار اللجنة الدولية للتقانة الكهرابوية ( 60068-2-27الطبعة الرابعة  :)02- 2008االختبار البيئي  -اجلزء : 27- 2
مالحظة
االختبارات  -االختبار  Eaوالتوجيه.Shock provides guidance on tolerance for acceleration and pulse duration :
على التوات.

ويبني الشكالن  1- 4- 3- 38و 2- 4- 3- 38العالقة بني ذروة التسارع والكتلة للبطارايت الصغرية والكبرية

14

12

10

8

6

4

2

0

الشكل  1- 4- 3- 38العالقة بني ذروة التسارع والكتلة يف حالة البطارايت الصغرية (أقل من  12.0كغ)

التسارع () g n

الكتلة (ابلكيلوغ رام)

الشكل  2- 4- 3- 38العالقة بني ذروة التسارع والكتلة يف حالة البطارايت الكبرية (تساوي أو تتجاوز  12.0كغ)
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وختضاع كال خليااة أو بطارياة لاثالث صاادمات يف االرااه اإلجيااايب تليهاا ثاالث صاادمات يف االرااه السااليب يف
املواضع الثالثة املتعامدة من مواضع تثبيت اًلية أو البطارية ،وذلك ملا جمموعه  18صدمة.
3- 4- 4- 3- 38

الشرط

تستويف اًالاي والبطارايت هاذا الشارط إذا مل ُيادث تسارب ،وتنفايس ،وتفكاك ،ومتازق ،وحرياق ،وإذا مل تقال
ولطية الدارة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار عن  ٪ 90من ولطيتها قبل إجراء هذا االختبار مباشرة .والشرط املتعلق ابلفولطية
ال ينطبق على خالاي وبطارايت االختبار وهي مفرغة ابلكامل.
5- 4- 3- 38

االختبار راء  :5-دارة قصر خارجية

1- 5- 4- 3- 38

الغرض
ُياكي هذا االختبار دارة قصر خارجية.

2- 5- 4- 3- 38

إجراء االختبار

تسخن اًلية أو البطارية موضع االختبار لفرتة زمنية ضرورية لبلوغ درجة حرارة اثبتة ومتجانسة قدرها  º 4 ± 57س ،
ّ
مقيسة على الغالف اًارجي .وتعتمد هذه الفرتة الزمنية على حجم وتصميم اًلية أو البطارية وينبغي تقييمها وتوثيقها .وإذا مل يكن هذا
التقييم ممكنا ،جيب أن تكون رتة التعرض  6ساعات على األقل للخالاي والبطارايت الصغرية و 12ساعة للخالاي والبطارايت الكبرية.
بعد ذلك تعرض اًلية أو البطارية عند درجة احلرارة º 4 ± 57س إىل دارة قصر واحدة ال تزيد مقاومتها اإلمجالية على  0.1أوم.
تسااتمر دارة القصاار هااذه ملاادة ساااعة واحاادة علااى األقاال بعااد أن تعااود درجااة ح ارارة الغااالف اًااارجي للخلي ااة
أو البطارية إىل º 4 ± 57س ،أو يف حالة البطارايت الكبرية بعد أن تنخف مبقدار نصع الزايدة القصو لدرجة احلرارة اليت تالحظ
أثناء االختبار وتبقى حتت هذه القيمة.
وجيب أن تتم دارة القصر ومراحل التربيد على درجة احلرارة احمليطة على األقل.
3- 5- 4- 3- 38

الشرط

تستويف اًالاي والبطارايت هذا الشرط إذا مل ت تجاوز درجاة حرار اا اًارجياة  º 170مئوياة ومل ُيادث تفكاك
ومتزق وحريق أثناء االختبار وخالل ست ساعات بعد انتهاء االختبار.
6- 4- 3- 38

االختبار راء  :6-أثر الصدم/السحق

1- 6- 4- 3- 38

الغرض
حتاكي هذه االختبارات الضرر امليكانيكي الناجم عن صدم أو سحق قد يسفر عن قصر دارة داخلي.

2- 6- 4- 3- 38

إجراء االختبار  -الصدم (يطبق على اًالاي األسطوانية اليت يزيد قطرها على  18مم).

مالحظة

يشري القطر هنا إىل ابرامرت التصميم (مثال قطر  18 650خلية هو  18.0مم)

توضع عينة االختبار وهي خلية أو خلية ِّّ
مكونة على سطح أملس سوي .ويوضع عرب مركز العينة قضيب من
الفوالذ غري القابل للصدأ من النوع  ،316قطره  15.8مم  0.1 ±مم وال يقل طوله  6سم أو يساوي أطول بعد من أبعاد اًلية ،أيهما
أكرب .وتلقى على الكتلاة كتلاة وز اا  9.1كاغ  0.1 ±كاغ مان ارتفااع  2.5 ± 61سام علاى نقطاة تقااطع القضايب ماع العيناة بطريقاة
خاضعة للتحكم ابستخدام قضيب انزالق رأسي يكاد يكون خاليا من االحتكاك ،أو قناة ذات سحب أدىن .ويكون قضيب االنازالق
الرأسي أو القناة املستخدمة لتوجيه الكتلة الساقطة موجهة إىل السطح الداعم األ قي بزاوية  90درجة.
ختضع العينة موضع االختبار للصدم حبيث يكون حمورها الطاوالين ماوازاي للساطح الساوي وعماوداي علاى احملاور
الطوالين لسطح القضايب املق ّاوس الاذي يبلاغ قطاره  15.8مام  0.1 ±مام واملوضاوع يف مركاز عيناة االختباار .وختضاع كال عيناة لصادمة
واحدة.
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إجراء االختبار  -السحق (يطباق علاى اًاالاي املنشاورية واجلرا بياة وتلاك الايت تتخاذ شاكل القطعاة النقدياة/الزر
3- 6- 4- 3- 38
واًالاي األسطوانية اليت ال يزيد قطرها عن  18مم)

مالحظة

يشري القطر هنا إىل ابرامرت التصميم (مثال قطر  18 650خلية هو  18.0مم).

تسحق خلية أو خلية ِّّ
مكونة بني سطحني منبسطني .ويكون السحق تدرجييا بسرعة تبلغ حوات  1.5سم/ث
عند نقطة االتصال األوىل .ويستمر السحق حىت بلوغ أول اًيارات الثالثة التالية:
(أ)

وصول القوة املسلطة إىل  13كيلو نيوتن  0.78 ±كيلو نيوتن؛
مثاال :تساالط القاوة عاان طرياق مكباااس هياادروت مازود بكباااس قطاره  32ماام حاىت بلااوغ ضااغط
قدره  17ميغا ابسكال على املكباس اهليدروت.

(ب) أو اخنفاض ولطية اًلية مبا ال يقل عن  10ملي ولط؛
(ج)

أو حدوث تشوه يف اًلية بنسبة  50يف املاوة أو أكثر من مسكها األصلي.

ومبجرد بلوغ الضغط األقصى ،أو اخنفاض الفولطياة مبقادار  100ملاي اولط أو أكثار ،أو تشاوه اًلياة بنسابة
ال تقل عن  50يف املاوة من مسكها األصلي ،يتعني وقع الضغط.
وتسحق اًلية املنشورية أو اجلرابية بتسليط القوة على أعرض جانب .وتسحق اًلية اليت تتخذ شكل زر/عملة
نقدية بتسليط القوة على سطوحها املنبسطة .ويف حالة اًالاي األسطوانية ،تسلط قوة السحق عموداي على احملور الطوالين.
وختضع كل خلية أو خلية ِّّ
مكونة موضع االختبار لعملية سحق واحدة .وتالحظ عينة االختبار ملدة  6ساعات
أخر  .وجير االختبار ابستخدام خالاي أو خالاي ِّّ
مكونة موضع االختبار مل يسبق خضوعها الختبارات أخر .

4- 6- 4- 3- 38

الشرط

تستويف اًالاي واًالاي ِّّ
املكونة هذا الشرط إذا مل تتجا وز درجة حرار اا اًارجياة º 170س ومل ُيادث تفكاك
أو حريق أثناء االختبار وخالل ست ساعات بعد انتهاء االختبار.
7- 4- 3- 38

االختبار راء  :7-الشحن الزاود

1- 7- 4- 3- 38

الغرض

حتمل الشحن الزاود.
2- 7- 4- 3- 38
كما يلي:

يقيم هذا االختبار قدرة البطارية القابلة إلعادة الشحن أو البطارياة أحادياة اًلياة القابلاة إلعاادة الشاحن علاى
ّ
إجراء االختبار
يكون تيار الشحن ِّضعع تيار الشحن املستمر األقصى املوصى به من املصنِّّع .وتكون الفولطية الدنيا لالختبار
املصنِّع عن  18ولت ،تكون ولطية االختبار ال دنيا أقل
(أ) عندما ال تزيد ولطية الشحن املوصى هبا من ّ
مبرتني من ولطية الشحن القصو للبطارية أو  22ولت؛
املصنِّع عن  18ولت ،تعادل ولطية االختبار الدنيا حاصل
(ب) عندما تزيد ولطية الشحن املوصى هبا من ّ
ضرب ولطية الشحن القصو يف .1.2
رر االختبارات عند درجة احلرارة احمليطة .و رتة االختبار هي  24ساعة.

3- 7- 4- 3- 38

الشرط
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أايم بعد انتهاء االختبار.

تستويف البطارايت القابلة إلعادة الشحن هذا الشرط إذا مل ُيدث تفكك أو حريق أثناء االختبار وخالل سبعة

8- 4- 3- 38

االختبار راء  :8-التفريغ القسري

1- 8- 4- 3- 38

الغرض

2- 8- 4- 3- 38

يقيم هذا االختبار قدرة خلية أولية أو خلية قابلة إلعادة الشحن على حتمل تفريغ قسري.
ّ

إجراء االختبار

تفرغ كل خلية تفريغا قسراي عند درجة احلرارة احمليطة عن طريق وصلها على التوات مبصدر تيار متواصل قوته 12
ولط يبدأ بقوة مساوية لتيار التفريغ األقصى احملدد من جانب املصنِّّع.
ويتم احلصول على تيار التفريغ احملدد بوصل محل مقاوم ذي حجم وسعة مناسبني توصيال متواليا خبلية االختبار.
وتفرغ كل خلية تفريغا قسراي لفرتة زمنية (ساعات) تساوي السعة املقررة هلا مقسومة على تيار االختبار األوت (ابألمبري).
3- 8- 4- 3- 38

الشرط

تستويف اًالاي األولية أو القابلة إلعادة الشحن هذا الشرط إذا مل ُيدث تفكك أو حريق أثناء االختبار وخالل
سبعة أايم بعد انتهاء االختبار.

موجز االختبارات اخلاصة خبالاي وبطارايت الليثيوم

5- 3- 38

جيب أن تاحضتاح البياانت املوجزة التالية:

موجز االختبار اخلاص خبالاي أو بطارايت الليثيوم وفقاً للقسم الفرعي  3- 38من دليل االختبارات واملعايري
تحتاح املعلومات التالية يف موجز االختبار هذا:
(أ)

املنتج ،حسب احلالة؛
صنع اًلية أو البطارية أو ض
اسم حم ّ

(ب)

املنتج ،مبا يف ذلك العنوان الربيدي ورقم اهلاتع والعنوان اإللكرتوين
صنع اًلية أو البطارية أو ض
بياانت االتصال اًاصة مبح ّ
واملوقع الشبكي من أجل احلصول على املزيد من املعلومات؛

(ج)

اسم املخترب الذي أجنز االختبار وبياانت االتصال اًاصة به ،مبا يشمل العنوان الربيدي ورقم اهلاتع والعنوان اإللكرتوين
واملوقع الشبكي من أجل احلصول على املزيد من املعلومات؛

(د)

رقم ِّّ
معرف وحيد لتقرير االختبار؛

(ه)

اتريخ إعداد تقرير االختبار؛

(و)

وصع اًلية أو البطارية ،مبا يشمل البياانت التالية كحد أدىن:
''1

هل هي من خالاي أو بطارايت أيوانت الليثيوم أم لز الليثيوم؛

''2

الكتلة؛

''3

تقدير الطاقة االمسية ابلواط  -ساعة أو احملتو من الليثيوم؛

''4

بيان اًصاوص الفيزايوية للخلية/البطارية؛

''5

رقم النموذج.
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(ز)

قاومة االختبارات اجملراة ونتاوجها (إجيابية/سلبية)؛

(ح)

إحالة إىل اشرتاطات اختبار رميعة البطارايت ،حسب احلالة (أي (3- 3- 38و) و(3- 3- 38ز))؛

(ط)

إحالة إىل الطبعة املنقحة من دليل االختبارات واملعايري املعتمدة وإىل التعديالت املدخلة عليها ،إن وجدت؛

(ي)

التوقيع مع ذكر اسم اجلهة املوقعة وصفتها كدليل على صحة املعلومات املقدمة.
يحضاف قسم جديد  39يكون نصه كاآليت:

"القسم 39
1- 39

املكونة من نرتات األمونيوم
إجراءات ومعايري التصنيف املتعلقة ابألمسدة الصلبة ّ
الغرض

يعرض هذا القسم نظام األمم املتحدة لتصنيع األمسدة الصلبة املكونة من نيرتات األمونيوم ،على النحو املشار إليه يف الالوحة التنظيم ية
النموذجية ،الفصل  ،3- 3األحكام اًاصة  307و.193
2- 39
األمونيوم.
3- 39

النطاق
ختضع إلجراءات التصنيع املبينة يف الفقرة  4- 39أي تركيبة جديدة مان األمسادة الصالبة حتتاوي علاى نارتات
التعاريف

مادة التسميد املكونة من نرتات األمونيوم هي خملوط متجانس ُيتوي على أيوانت األمونيوم (  ) NH4 +وأيوانت
1- 3- 39
النرتات ( .)NO3-انظر أيضا الفقرة .3- 3- 39
يحقصد مبادة التسميد املركبة أي خملوط متجان س ُيتوي على األقل على عنصرين من العناصر املغذية األساسية
2- 3- 39
الثالثة ،وهي النيرتوجني ( ،)Nوالفوسفور ( )Pوالبواتسيوم (.)K
ألغراض تقدير حمتو األمسدة من نرتات األمونيوم ،ححتسب كنرتات األمونيوم كل أيوانت النرتات اليت حتتوي مادة
3- 3- 39
التسميد على مكا ئ جزيئي هلا من أيوانت األمونيوم.
تشمل املواد القابلة لالحرتاق املشار إليهاا يف الفقارة  4- 39أيضاا املاواد غاري العضاوية القابلاة لألكسادة ،مثال
4- 3- 39
الكربيت األساسي .وابلنسبة إىل املواد العضوية ،يححسب حمتواها من املادة القابلة لالحرتاق ككربون.
تشمل املواد اليت قد ال تكون متطابقة مع نرتات األمونيوم اليوراي ،واألمحضة ،والسوبر وسفات الذي ُيتوي
5- 3- 39
على مح طليق ،والكربيت األساسي ،والسلفيدات ،ومعظم املعادن االنتقالية ،وخباصة املعادن الثقيلة (مثل النحاس) ،والكلوريادات.
ويحشار إىل أن هذه القاومة غري شاملة.
إجراءات التصنيف
4- 39
تحصنَّع األمسدة الصلبة املكونة من نرتات األمونيوم على أساس تركيبها واستنادا إىل اًربات واملعارف املكتسبة
1- 4- 39
عن األخطار اليت تنطوي عليها .ويحستكمل التصنيع أحياان فجراء اختبار لتحديد قابلية هذه األمسدة للتحلل الذايت أو لتحديد خواصها
ور َّمع هذه املبادئ يف الشكل الوارد يف القسم الفرعي .5- 39
االنفجارية .ح
ال ميكن استخدام رقم األمم املتحدة  2067إال يف حالة األمسدة املكونة من نرتات األمونياوم الايت ال تنطاوي
2- 4- 39
على خواص انفجارية حسب ما تؤكده اختبارات اجملموعة  2من هذا الدليل.
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واألمسادة املكونااة مان ن ارتات األمونياوم الاايت ال تسااتويف شاروط التصاانيع لتكاون مشاامولة بارقم األماام املتحاادة
3- 4- 39
 ،2067ميكن أن تحدرج ضمن رقم مناسب آخر لألمم املتحدة يف الرتبة  1أو الشعبة  1- 5من الرتبة  ،5شريطة أن تكون مالومة للنقل
و قا ملا تقرره السلطة املختصة .وينطبق هذا اإلجراء يف حالة تلوثُ ،يصل نتيجة حادث مثال ،حيث ميكن نقل مادة التسميد ضمن رقم
األمم املتحدة املناسب ،مثال يف الرتبة  ،1و قا ملا تقرره السلطة املختصة.
واألمسدة املكونة من نرتات األمونيوم اليت تستويف حدود املكوانت إلدراجها يف رتبة املتفجرات على النحو املبني
4- 4- 39
يف الفقرة  ،5- 39جيب إدراجها يف تلك الرتبة بصرف النظر عن نتاوج اختبارات اجملموعة  2من هذا الدليل.
واألمسدة املكونة من نرتات األمونيوم اليت تستويف حدود املكوانت لتصنيفها كمواد صلبة مسببة لألكسدة على
5- 4- 39
النحو املبني يف الفقرة  ،5- 39أو اليت تحصنع ألسباب أخر بوصفها مو َّاد صلبة مسببة لألكسدة ،ال ميكن أن خترج عن هذا التصنيع
استنادا إىل نتاوج االختبار راء  1-و/أو االختبار راء  3-يف القسم  34من هذا الدليل .انظر أيضا الفقرة  1- 3- 34يف القسم  34من
هذا الدليل.
واألمسدة اليت حتتوي على  70يف املاوة أو أكثر من نرتات األ مونيوم ،ينبغي أ ّال حتتوي على كربيتات األمونيوم
6- 4- 39
ضمن العناصر املغذية ،إال إذا تعلق األمر أبمسدة مركبة حتتوي على أقل من  90يف املاوة من نرتات األمونيوم وعلى  10يف املاوة على
األقل من املواد غري العضوية ،دون اعتبار نرتات األمونيوم وكربيتات األمونيوم.
وا ألمسدة املركبة اليت تستويف حدود الرتكياب إلدراجهاا املمكان ضامن الرتباة  9ألغاراض النقال ،جياب أن ختضاع
7- 4- 39
لالختبار من أجل حتديد قابليتها للتحلل الذايت ابعتماد الطريقة املبينة يف الفقرة  4- 2- 38من هذا الدليل (االختبار قاف  ،1-أو اختبار
احلوض) وتصنيفها حسب املعايري الواردة يف الفقرة املذكورة ويف الفقرة .5- 39
5- 39

معايري التصنيف

1- 5- 39

تحصنَّع األمسدة املكونة من نرتات األمونيوم و قا للشكل الوارد أدانه:

الشكل (1- 39أ)
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مادة التسميد املطلوب
تصنيفها

1

2
هل حتتوي على
 90 يف املاوة من نرتات
األمونيوم؟

نعم

3
هل حتتوي على أي مواد
غري مطابقة مبقادير ميكن أن تؤثر سلبيا
يف استقرار نرتات األمونيوم؟
(انظر )5- 3- 39

4
نعم

خارج حدود املكوانت املبينة
ضمن رقم األمم املتحدة 2067
(انظر )3- 4- 39

ال
6

ال

5
هل حتتوي على
أقل من  0.2يف املاوة من
املواد القابلة لالحرتاق؟
(انظر )4- 3- 39

نعم

خارج حدود املكوانت املبينة
ضمن رقم األمم املتحدة .2067
تحصنع كمادة متفجرة
(انظر )4- 4- 39

ال
8

7
هل حتتوي على أكثر
من  5يف املاوة من كربيتات األمونيوم؟
(انظر )6- 4- 39

10
املرور إىل الشكل (1- 39ب)

ال

9
تحدرج ضمن رقم األمم املتحدة
( 2067انظر 2- 4- 39
و)5- 4- 39
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نعم

خارج حدود املكوانت املبينة
ضمن رقم األمم املتحدة 2067
(انظر )3- 4- 39

الشكل (1- 39ب)
11

يتبع الشكل ( 1- 39أ)

12
هل تتعلق املادة
مبادة تسميد مركبة حتتوي
على نرتات األم ونيوم؟ (انظر
)2- 3- 39

نعم

13

نعم

هل حتتوي على
أكثر من  70يف املاوة من
نرتات األم ونيوم؟

15

14

هل حتتوي على
أكثر من  0.4يف املاوة من
امل واد القابلة لالحرتاق؟ (انظر
)4- 3- 39

ال

ال
16

هل حتتوي على
أكثر من  5يف املاوة من
كربيتات األم ونيوم؟ (انظر
)6- 4- 39

ال

نعم

ال
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21
هل حتتوي على
 45 يف املاوة من نرتات
األم ونيوم؟

27

نعم

17

هل حتتوي على
 10 يف املاوة من امل واد
غري العض وية ،دون اعتبار
نرتات األم ونيوم وكربيتات
األم ونيوم؟

22

ال

26

غري مصنفة

23

23
نعم

ال

هل هي قابلة
للتحلل الذايت؟
(انظر )7- 4- 39

املرور إىل الشكل ( 1- 39ج)

تحدرج ضمن رقم
األمم املتحدة 2067
(انظر 2- 4- 39
و) 5- 4- 39

خارج حدود املكوانت املبينة ضمن رقم
األمم املتحدة  2067أو رقم األمم
املتحدة ( 2071انظر )3- 4- 39

هل حتتوي على
أكثر من  0.4يف املاوة من
امل واد القابلة لالحرتاق؟ (انظر
)4- 3- 39
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نعم

18

ال

20

تحدرج ضمن رقم األمم املتحدة
( 2067انظر 2- 4- 39
و)5- 4- 39

ال

نعم خارج حدود املكوانت املبينة
ضمن رقم األمم املتحدة
 2067أو رقم األمم املتحدة
( 2071انظر )3- 4- 39

نعم

خارج حدود املكوانت املبينة
ضمن رقم األمم املتحدة
 2067أو رقم األمم املتحدة
( 2071انظر )3- 4- 39

25
تحدرج ضمن رقم األمم املتحدة
( 2071انظر )7- 4- 39

الشكل (1- 39ج)

28
يتبع الشكل ( 1- 39ب)

29

30

هل حتتوي على
أكثر من  70يف املاوة من
نرتات األم ونيوم؟

31

هل حتتوي على
أكثر من  0.4من امل واد
القابلة لالحرتاق؟ (انظر
)4- 3- 39

نعم

نعم

خارج حدود املكوانت املبينة
ضمن رقم األمم املتحدة 2067
(انظر )3- 4- 39

ال

33

32
هل حتتوي على
أكثر من  5يف املاوة من
كربيتات األم ونيوم (انظر
)6- 4- 39

خارج حدود املك وانت
املبينة ضمن رقم األمم املتحدة
( 2067انظر )3- 4- 39

نعم

ال

ال
34

35

هل حتتوي على 80 
يف املاوة نرتات األم ونيوم املخلوط مع
كربوانت الكالسيوم و/أو الد ولوميت
و/أو كربيتات الكالسيوم املعدين؟

نعم

غري مصنفة

ال

36

تحدرج ضمن رقم األمم املتحدة
( 2067انظر 2- 4- 39
و)5- 4- 39

38

37
هل حتتوي على
أكثر من  45يف املاوة من
نرتات األم ونيوم؟

نعم

هل حتتوي على
أكثر من  0.4يف املاوة
من امل واد القابلة لالحرتاق؟
(انظر ) 4- 3- 39

39
نعم

خارج حدود املكوانت املبينة
ضمن رقم األمم املتحدة 2067
(انظر ) 3- 4- 39

ال
40
ال

43

44
غري مصنفة

41

هل حتتوي على
أكثر من  5يف املاوة من
كربيتات األم ونيوم؟

ال
غري مصنفة

".
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42

هل يزيد جمموع
نرتات األم ونيوم وكربيتات
األم ونيوم على 70
يف املاوة؟

نعم

45

ال
غري مصنفة

نعم تحدرج ضمن رقم األمم املتحدة
( 2067انظر 2- 4- 39
و)5- 4- 39

اجلزء اخلامس
القسم 51
2- 2- 51
(2- 2- 51أ)

عدل اجلملة التمهيدية ليصبح نصها كاآليت" :يحصَّنع أي متفجر منزوع احلساسية يف هذه الرتبة إال إذا":
تح ّ

عدل نص الفقرة ليصبح كاآليت:
يح ّ

"(أ) أحعد لتوليد أتثري عملي تفجريي أو انري؛"
يحستعاض يف الفقرة الفرعية (ب) عن عبارات "عندما يكون هلا خطر انفجار شامل" بعبارات " عندما يكون له
(2- 2- 51ب)
خطر انفجار شامل" .ويستعاض عن "معدل احرتاقه املصحح" بصيغة" :معدل االحرتاق املصحح".
(2- 2- 51ج)

ال ينطبق على النسخة العربية.
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التذييالت
التذييل 4
يف العمود املخصص لا "العنوان"
-

ابلنسبة إىل رنسا ،يحستعاض عن

”“INERIS/LSE

با

”“INERIS/CERT

ابلنسبة إىل أملانيا ،ححتذف عبارة ” “Abteilung IIوتحدرج عبارة ” “Abteilung 2حتت

-

ابلنسبة إىل هولندا ،ححتذف

-

ابلنسبة إىل الياابن ،يحستعاض عن العنوان املوجود ابلعنوان اجلديد التات:

-

-

-

”… “Bundesanstalt

عبارات ”“Prins Maurits Laboratory

“Physical & Chemical Analysis Center
)Nippon Kaiji Kentei Kyokai (NKKK
1-14-2 Sachiura, Kanazawa-ku
”Yokohama 236-0003, Japan

ابلنسبة إىل إسبانيا ،يحستعاض عن العنوان املوجود ابلعنوان اجلديد التات:

)“Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM
)Erik Kandel, 1 (Tecnogetafe
)E-28906 Getafe (Madrid
”Spain

ابلنسبة إىل السويد ،يحستعاض عن العنوان املوجود ابلعنوان اجلديد التات:

“Swedish Civil Contingencies Agency
Section for the Safe Handling of Hazardous Substances
S-651 81 Karlstad
”Sweden

ابلنسبة إىل الوالايت املتحدة األمريكية ،يحستعاض عن العنوان املوجود ابلعنوان اجلديد التات:

« Associate Administrator for Hazardous Materials Safety
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
US Department of Transportation
1200 New Jersey Avenue, SE
États-Unis, D.C. 20590».

التذييل 5
يحستعاض يف اية اجلملة السابعة (" وضغط االنفجاار ُي َّادد عاادة  )"...عان لفظاة "النقال" بلفظاة "التشاغيل".
الفرع 2
وحتذف يف اية اجلملة الثامنة ("وجيب تزويد الوعاء سعة  10لرتات  )"...عبارات "على النحو املستعملة به يف النقل".
ح

التذييل 6
1- 2
" تقدميها للتصنيع".

يحستعاض يف اجلملة األوىل عن عبارة "مادة جديدة" بصيغة "مواد جديدة" ،وعن عبارات " تقدميها للنقل" بصيغة

وحت ذف
تحدرج يف اية اجلملة األوىل العبارات التالية" :نظرا حلالتها الفيزايوية ،مواد صلبة متناهية الصغر ،مثال ) .ح
2- 2
يف اجلملة الثانية عبارة "أثناء النقل" .وتحضاف يف اية الفقرة مجلة جديدة يكون نصها كاآليت" :بع املواد اليت حُيتمل أن تسبب آتكال
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قد ال ححتدث أي آتكل عندما تكون يف هيئة مادة صلبة ،غري أ ا قد تتحول إىل مادة ساولة يف ظروف التشغ يل العادية .ويف هذه احلاالت
حُيتكم إىل املنطق السليم لتحديد مد احلاجة إىل االختبار أو التصنيع".
3- 2

تحعدَّل الفقرة  3- 2ليصبح نصها كاآليت:

جيري التأكيد على املالحظات الواردة يف الفقرة  2- 1- 1من القسم " 1مقدمة عامة "  ،أبنه من
"3- 2
املفرتض أن تكون السلطة اليت رري االختبارات هي اهليئة املختصة تقنيا".
1- 3

ححتذف عبارات "الشعبة  "1- 4و" الشعبة ."2- 5

2- 3

يحستعاض عن "إجراءات القبول يف الرتبة  "1بصيغة "إجراءات القبول".

3- 3

ححتذف يف اجلملة التمهيدية عبارة "الرتبة  "1ويف الفقرة الفرعية (د):

ححتذف عبارة "الشعبة  "1- 5يف اجلملة التمهيدية:
تحدرج يف النقطة األوىل صيغة "/الصنع األول" بعد "جمموعة التعبئة ‘ "‘1وتحضاف صيغة " "2/بعد "‘"‘2
تحدرج يف النقطة الثانية صيغة "/الصنع الثالث" بعد "جمموعة التعبئة ‘"‘2

4- 3
-4

طبق" بصيغة ""تح َّنفذ"
ححتذف عبارة "الرتبة  "1ويحستعاض عن عبارة "تح َّ

ححت ضذف يف العنوان ("الرتبة .)"3

-5

ححت ضذف يف العنوان ("الرتبة .)"4

1- 5

ححت ضذف يف العنوان (الشعبة )1- 4

تحدرج قرة رعية جديدة  2- 5يكون نصها كما يلي:
"2- 5

املواد اليت ميكن أن تكون مسببة للتماثر

عدة للتماثر ،ال يلزم تطبيق إجراءات تصنيع املواد املسببة للتماثر يف احلاالت التالية:
شريطة أال تكون املادة حم َّ

(أ)

الرتكيب الكيمياوي للمادة ال ُيتوي على رابطات ثناوية أو رابطات ثالثية أو حلقات متوترة؛

(ب)

أو ُيتوي املركب على رابطات ثناوية أو رابطات ثالثية أو حلقات متوترة ،وتفوق الكتلة اجلزيئية
) ،M(CHONابحتساب عناصر الكربون واهليدروجني واألوكسيجني والنيرتوجني قط150 ،؛

(ج)

أو املركب هو مادة صلبة .تنكون نقطة االنصهار يها وق  50درجة س.

يحعاد ترقيم القسمني  2- 5و 3- 5ليصبحا  3- 5و.4- 5

( 2- 5يحعاد ترقيمها  )3- 5ححتذف يف العنوان "(الشعبة .")2- 4

( 3- 5يحعاد ترقيمها  )4- 5يحعدَّل العنوان كاآليت " :املواد اليت قد تتفاعل بتالمسها مع املاء وتطلق غازات هلوبة".
-6

ححتذف يف العنوان "(الرتبة .")5

1- 6

ححتذف يف العنوان "(الشعبة .")1- 5

1- 1- 6

ححتذف يف اجلملة األوىل "من الشعبة ."1- 5

2- 6

ححتذف يف العنوان "(الشعبة .")2- 5
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التذييل 7
املكون الومضي ." HSL
املكون الومضي" .ويحدرج عنوان رعي جديد كاآليت - 1" :اختبار ّ
يحعدَّل عنوان التذييل ليصبح كاآليت" :اختبارات ّ
ويحعاد ترقيم الفقرات املوجودة بناء على ذلك.
يف الفقرة ( 1- 1الفقرة  1سابقا) ،تحدرج عبارة "يف الشالالت ،أو" بعد "األلعاب النارية ،اليت تستخدم" .ويف اجلملة الثانية ،يحستعاض عن
لفظة "را عة" بلفظة "دا عة".
يف الفقرة ( 2- 2- 1الفقرة  2- 2سابقا) ،يحستعاض عن عبارات " تحقفل النهاية األخر لوعاء الضاغط بقارص انفجاار مان األلومنياوم"
بعبارات " تحقفل النهاية األخر لوعاء الضغط بقرص انفجاار مان النحااس األصافر أو مان األلومنياوم" .ويف اجلملاة األخارية ،تحادرج بعاد
عبارات "حلقة من الرصاص اللني" بعبارات "أو حلقة من مادة مناسبة ميكن أن يتغري شكلها (مثل بوت أكسي متيلني)".
يف الفقرة ( 4- 1الفقرة  4سابقا) ،تحدرج بعد عبارات "اليت تستخدم يف الشالالت" صيغة "أو إلحداث أتثري مسعي" .ويحستعاض عن لفظة
عدل اجلدول ليصبح كاآليت:
"را عة" بلفظة "دا عة" .ويح ّ
الرتكيب (النسبة املئوية من الكتلة)
وق كلورات البواتسيوم/أملنيوم ( )23 /77
ااوق كل ااورات البواتس اايوم/نرتات الباريوم/أملنيوم/املغنا اااليوم
( )15 /45 /20 /20
وق كلورات البواتسيوم/بنزوات البواتسيوم ( )29 /71
وق كلورات البواتسيوم/هيدروجني تري تاليت البواتسايوم/
التيتانيوم ( )13/25/62
ااوق كلااورات البواتساايوم/أملنيوم (/)P2000أملنيااوم ()P50
( )31 /16 /53
ا ا ا ا ااوق كلا ا ا ا ااورات البواتسا ا ا ا اايوم/أملنيوم (/) P2000أملني ا ا ا ا ااوم
(/) P50كربيتات األنتيمون ()5 /30 /15/50
وق كلورات البواتسيوم /حم نبايت ( )20 /80
وق كلورات البواتسيوم /حم نبايت ( )40 /60
وق كلورات البواتسيوم /حم نبايت ( )50 /50
ااوق كلا ااورات البواتس اايوم/نيرتات البواتسا اايوم /حم نبا ااايت
( )21 /26 /53
ااوق كلا ااورات البواتس اايوم/نيرتات البواتسا اايوم /حم نبا ااايت
( ( ) 21 /26 /53قلب بذور القطن)
وق كلورات البواتسيوم /حم نبايت/أملنيوم ()18 /23/59

االستخدام أو التأثري
مسعي ( رقعة)
مسعي ( رقعة)

الوقت األدىن الذي تستغرقه زايدة
الضغط من  690إىل 2 070
كيلو ابسكال (ميلي اثنية)
0.48
2.15

النتيجة
مكون ومضي
مكون ومضي

مسعي (صفري)
مسعي (صفري)

0.89
1.67

مكون ومضي
مكون ومضي

شالالت

2.73

مكون ومضي

شالالت

1.19

مكون ومضي

انفجار
انفجار
انفجار
انفجار

0.85
2.80
9.26
1.09

مكون ومضي
مكون ومضي
ليس مكوان ومضيا
مكون ومضي

انفجار

7.39

ليس مكوان ومضيا

انفجار

1.14

مكون ومضي

يحدرج قسم جديد  2يكون نصه كاآليت:

"- ٢

اختبار املكون الومضي املعتمد يف الوالايت املتحدة

١- ٢

مقدمة

يحستخدم هذا االختبار لتعيني ما إذا كانت املواد النارية يف شكل مسحوق أو الوحدات النارية حسب ما تعرض
يف األلعاب النارية ،اليت تحستخدم يف الشالالت أو إلحداث أتثري مسعي أو تحستخدم كحشوة انفجارية أو كشحوة دا عة ،تحعترب " مكوانت
ومضية" ألغراض تعيني األلعاب النارية يف جدول التصنيع اال رتاضي لأللعاب النارية  5- ٥- ٣- ١- ٢من الالوحة النموذجية.

28

٢- ٢

اجلهاز واملواد
يتكون جهاز االختبار من العناصر التالية:

أنبوبة للعينة من الورق املقو أو األلواح الليفية ال يقل قطرها الداخلي عن  ٢٥ملم وال يتجاوز طوهلاا ١54
ملم ،وال يتجاوز مسك جدارها  ٣.٨ملم ،وتكون األنبوبة مغلقة من ايتها ابستخدام قرص أو سدادة أو غطاء من الورق املقو يكفي
لتثبيت العينة؛
صفيحة شاهدة من الفوالذ يبلغ مسكها  ١.٠ملم ويبلاغ طاول كال ضالع يهاا  ١٦٠ملام مبواصافات
) (EN10025أو ) ST37-2 (DIN17100أو ) SPCC (JIS G 3141أو ما يكا ئ ذلك ،ويرتاوح حاد امتاداد الصافيحة (أو مقاومتهاا للتمازق)
بني  ١٨٥و ٣٥٥ن/.ملم مربع ،وقوة الشد القصو بني  ٣٣٦و ٣٧٩ن/ملم مربع ،ونسبة االستطالة بعد التشظي بني  26و 46يف
املاوة؛
S235JR

شعل كهرابوي ،أي رأس صمامة كهرابوية مثال ،أبسالك من الرصاص ال يقل طوهلا عن  ٣٠سم؛
حم ّ

جلبة من الفوالذ اللني للحيز املغلق (يبلغ وز ا حنو كلغم) قطرها اًارجي  ٦٣ملم وال يقل طوهلا عن  ١٦٥ملم،
وهبا ثقب داوري ذي قاع مسطح يبلغ قطره الاداخلي  ٣٨ملام وعمقاه الاداخلي  ١٥٥ملام ،وهباا ح ّاز أو أخادود يف نصاع قطار ايتهاا
املشعل املكونة من الرصاص (وميكن تثبيت اجللبة الفوالذية يف مقب احليز املغلق لتيسري املناولة)؛
املفتوحة يكفي ملرور أسالك ّ
حلقة والذية ارتفاعها  ٥٠ملم وقطرها الداخلي  ٩٥ملم؛
قاعدة معدنية صلبة ،أي صفيحة مربعة يبلغ مسكها  ٢٥ملم ويبلغ كل ضلع يها  ١٥٠ملم.
٣- ٢

إجراء االختبار

قبال االختباار ،ححتفاظ املاواد النارياة ملادة  ٢٤سااعة يف جمفاع عناد درجاة حارارة باني  ٢٠و ٣٠درجاة س .وياتم
١- ٣- ٢
مسبقا وزن مقدار  ٢٥غراما من الكتلة الصا ية من املادة النارية املختربة ،اليت تكون يف شكل مسحوق أو حبيبات أو مطلية عل ى ركيزة
ما ،وتوضع املادة بعناية يف أنبوبة للعينة من األلواح الليفية يكون طر ها السفلي مغلقا ابستخدام قرص أو سدادة أو غطاء من الورق املقو
أو الورق .وبعد ملء األنبوبة ،يوضع القرص أو السدادة أو الغطاء من الورق املقو أو الورق برقّة ملنع تسرب العينة خالل الن قل إىل حمطة
االختبار .وخيتلع ارتفاع املادة املوجودة يف األنبوبة حسب كثا تها .وينبغي أوال دمج العينة وذلك ابلطرق برقة على األنبوبة اليت ت كون
حوضعت على سطح مينع حدوث الشرارات .وجيب أن تكون الكثا اة النهاوياة للماادة النارياة يف األنبوباة قريباة قادر اإلمكاان مان الكثا اة
املسجلة عندما تكون املادة يف جهاز لأللعاب النارية.
وتوضع الصفيحة الشاهدة على حلقاة سااندة .وحساب احلالاة ،يحنازع القارص أو السادادة أو الغطااء مان الاورق
٢- ٣- ٢
املشعل الكهرابوي على رأس املادة النارية املختربة ويثبَّت عند عمق  10ملم .مث يوضع ،أو يعاد
املقو أو الورق من أنبوبة العينة ويوضع ّ
وضع ،القرص أو السدادة أو الغطاء من الورق املقو أو الورق ،وبذلك يحثبَّت موضع املشعل يف أنبوبة العينة وكذلك عمق رأس الفتيلة.
ويتم ثين األسالك وإنزاهلا على طول احلاوط اجلانيب ،مث يتم ثنيها من جديد ابراه اًارج يف الطرف السفلي من األنبوبة .وتوضع أنبوبة
العينة عموداي وتحرَّكز وسط الصفيحة الشاهدة .وتوضع جلبة احليز املغلق الفوالذية وق أنبوبة العينة املكونة من األل واح الليفية .وتوضع
احز املوجود يف الطرف السفلي جللبة احليز املغلق ،وهكذا تكون جاهزة لوصلها بدارة اإلشعال .وأخريا ،يتم
املشعل حبيث متر عرب الا ا ّ
أسالك ّ
تصحيح تراصع اجللبة الفوالذية والصفيحة الشاهدة حىت تكوانن على نفس احملور مع احللقة الفوالذية .انظر الشكل ألع  ١٠- ٧كمثال
على جهاز االختبار .مث يوضع القرص أو الغطاء أو السدادة من الورق املقو أو الورق يف الطرف السفلي ألنبوبة العينة بشكل دقيق ملنع
أي جوة هواوية بني الصفيحة الشاهدة والطرف السفلي للمادة املختربة.
وبعد ذلك يتم إشعال اجلهاز الكهرابوي من موقع آمن .وبعد اإلشعال ،واالنتظار مدة زمنية معقولة ،تحسرتجع
٣- ٣- ٢
الصفيحة الشاهدة وتحفحص .وينبغي إجراء االختبار ثالث مرات ما مل ي تم احلصول على نتيجة موجبة يف االختبارين األول والثاين.

29

٤- ٢

معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج

تحعترب النتيجة موجبة " ،"+واملواد النارية اليت تكون يف شكل مسحوق أو الوحدات النارية حسب ما تحعرض يف
األلعاب النارية اليت تحستخدم يف الشالالت ،أو تحستخدم إلحداث أثر مسعي ،أو تحستخدم كحشوة انفجارية أو حشوة را عة ،تحعترب مكوان
ومض اايا يف احلاالت التالية:
(أ)
(ب)

خترم أو اخرتاق؛
إذا ظهر على الصفيحة الشاهدة ،خالل أي رربة ،أثر متزق أو انثقاب أو ّ

أو إذا زاد متوسط العمق األقصى لتثلّم الصفاوح الشاهدة على  ١٥ملم يف االختباارات الثالثاة
مجيعها.
أمثلة على النتائج

الرتكيب (النسبة املئوية من الكتلة)
وق كلورات البواتسيوم/أملنيوم ( )23 /77
وق كلورات البواتسيوم/نرتات الباريوم/أملنيوم /املغنااليوم
( )15 /45 /20 /20
وق كلورات البواتسيوم/بنزوات البواتسيوم ( )29 /71
ا ا ا ا ااوق كلا ا ا ا ا ااورات البواتس ا ا ا ا اايوم/هيدروجني تري تاليا ا ا ا ا اات
البواتسيوم/التيتانيوم ()13 /25/62
وق كلورات البواتسيوم/أملنيوم (/)P2000أملنيوم ()P50
( )31 /16 /53
ا ا ا ااوق كل ا ا ا ااورات البواتسا ا ا اايوم/أملنيوم (/) P2000أملني ا ا ا ااوم
(/) P50كربيتات األنتيمون ()5 /30/15/50
وق كلورات البواتسيوم /حم نبايت ()20/80
وق كلورات البواتسيوم /حم نبايت ()40/60
وق كلورات البواتسيوم /حم نبايت ()50/50
اوق كلاورات البواتسايوم/نيرتات البواتسايوم /حام نبااايت
( )21 /26 /53
اوق كلاورات البواتسايوم/نيرتات البواتسايوم /حام نبااايت
( ( ) 21 /26 /53قلب بذور القطن)
ا ا ا ا ا ا ااوق كل ا ا ا ا ا ا ااورات البواتس ا ا ا ا ا ا اايوم /حم نبا ا ا ا ا ا ا ااايت/أملنيوم
( )18 /23 /59

االستخدام أو التأثري
مسعي ( رقعة)
مسعي ( رقعة)

مشاهدة اللوحة الشاهدة أو
متوسط عمق التثّلم (ملم)
خترم
ّ
٣/١١

النتائج
مكون ومضي
ليس مكوان ومضيا

مسعي (صفري)
مسعي (صفري)

خترم
ّ
خترم
ّ

مكون ومضي
مكون ومضي

شالالت

خترم
ّ

مكون ومضي

شالالت

خترم
ّ

مكون ومضي

انفجار
انفجار
انفجار
انفجار

خترم
ّ
١٧.٧
٦.٧
متزق

مكون ومضي
مكون ومضي
ليس مكوان ومضيا
مكون ومضي

انفجار

١٢.٧

ليس مكوان ومضيا

انفجار

خترم
ّ

مكون ومضي
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حاء
دال
ايء
جيم
زاي
ألع

حاء

طاء

ابء
هاء

واو

(ألع)
(جيم)
(هاء)
(زاي)

أنبوبة للعينة من الورق املقو أو األلواح
الليفية
شعل كهرابوي
حم ّ
حلقة والذية
املادة املختربة

(طاء) أخدود يف اجللبة ملرور األسالك

(ابء) صفيحة شاهدة والذية
(دال)
(واو)
(حاء)
(ايء)

جلبة للحيز املغلق من الفوالذ اللني
قاعدة معدنية صلبة
قرص أو غطاء أو سدادة من الورق املقو
أو الورق
مقب ملحوم (اختياري)

الشكل ألف ."١٠- ٧
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