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 تصدير

نقل البضائع اخلطرة"  التوصيات الواردة يف دليل االختبارات واملعايري تكمل املنشور املعنون "توصيات بشأن 
والالئحة التنظيمية النموذجية املرفقة بالتوصيات. والطبعة الثالثة املنقحة من دليل االختبارات واملعايري ناجتة عن 

 ).1998القرارات الا اختذتا ننة األمم املتحدة خلااء نقل البضائع اخلطرة ح  دورتا العشرين (

 نقحة يف انزء األول من هذا املنشور.وترد تصويبات الطبعة الثالثة امل 

) (راجع 2000أما التعديالت الواردة يف انزء الثاين فقد اعتمدتا اللننة يف دورتا احلادية والعشرين ( 
). وتتضمن هذه التعديالت أحكامًا جديدة ملعايري التصنيف وإجراءات االختبار ST/SG/AC.10/27/Add.2الوثيقة 

ثيوم. ويتم نشرها بناًء على الطلب الوارد يف قرار جملس األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي اخلاصة ببطاريات اللي
 .2001متوز/يوليه  26املؤرخ يف  2001/34
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 المحتويات

 الصفحة  

 تصويبات على النص اإلنكليزي من الطبعة الثالثة المنقحة لدليـل االختبـارات الجزء األول:

 1  ................................................................. والمعايير   

 4  .......... تعديالت على الطبعة الثالثة المنقحة من دليل االختبارات والمعايير  ثاني:الجزء ال
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 الجزء األول

 تصويبات على النص اإلنكليزي من الطبعة الثالثة المنقحة
 لدليل االختبارات والمعايير

 1الصفحة 
 ال ينطبق على النص العريب.  1-1-2

 2الصفحة 
 ".3-3-0-2"  ِ ب" 1-3-0-2"يستعاض عن   1-3-1

 11الصفحة 
 ".4-1-1-2"  ِ ب "3-1-1-2"يستعاض عن   10-1-2

 16الصفحة 
 ".4-1-1-2"  ِ ب "3-1-1-2"يستعاض عن   10-4-1-1

 29الصفحة 
 " يف السطر األخري حتت عنوان "النتينة".-" تضاف إشارة  11-4-1-5

 104الصفحة 
 ".2-1-5-13"  ِ ب "1-1-5-13"يستعاض عن  13-5-1-2-2

 123الصفحة 
 "غري املعبأة" بعد كلمة "للسلع" حتت عنوان "اسم االختبار". تضاف عبارة(أ) 4يف السطر   1-14اندول 

 124الصفحة 
 ال ينطبق على النص العريب. (ب) و(ج)14-4-1-4

 150الصفحة 
من الالئحة  1-2"يف الفصل   ِ ب من التوصيات" " 4"يف الفصل يستعاض عن عبارة   16-4-1-4

 ة النموذجية".التنظيمي   
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 165الصفحة 
 "(جيم)".  ِ ب "3و 2و 1"يستعاض عن  17-6-1-2-5

 173الصفحة 
 ".3-1-6-16"  ِ ب "1-6-16"يستعاض عن  17-8-1-3-1

 185الصفحة 
 ".1-1-3-2-4-2"  ِ ب "1-3-2-4-2"يستعاض عن   (أ)20-2-3

 186الصفحة 
 ".3-33"الفرع   ِ ب "2-33"الفرع يستعاض عن   20-2-6

 205الصفحة 
 ال ينطبق على النص العريب. 1-2-4-21الشكل 

 241الصفحة 
 ال ينطبق على النص العريب.  25-4-2-5

 265الصفحة 
 ال ينطبق على النص العريب.  26-4-4-2

 309الصفحة 
 )".2-5-32"(انظر الفرع   ِ ب )"6-32"(انظر الفرع يستعاض عن   32-2-5

 310الصفحة 
 ".7-1-3-32"  ِ ب "6-1-3-32"يستعاض عن   32-3-1-5
 يف املائة من  12.6"شريطة أال حيتوي النرتوسليلوز على أكثر من تضاف عبارة  (ج)32-3-1-6

 النرتوجني يف الكتلة انافة" بعد كلمة "النرتوسليلوز".  

 337الصفحة 
 2-2-5-2"الفقرتني   ِ ب "2-2-2-5-2و 1-2-2-5-2"الفقرتني يستعاض عن   34-1-1

 ".3-2-5-2و   
 ".2-2-2-5-2" بعد "و2-3-2-5-2و 1-3-2-5-2"أو تضاف عبارة   34-2-1
 ".3-0-2"الفرع   ِ ب" 0-2"الفصل يستعاض عن  2-3-34و 34-3-1
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 340الصفحة 
"الفرع  ِ ب "44-1"الفقرة يستعاض عن ، 5-1-4-34يف الفقرة الا تسبق مباشرة  34-4-1-4-2

   2-0-3." 

 364الصفحة 
 ".2-3-2-4-3-38"  ِ ب "2-3-2-3-2-38"يستعاض عن خرية، يف انملة األ 38-3-4-2-2-1

 366الصفحة 
 ".2-3-3-4-3-38"  ِ ب "2-3-2-3-2-38"يستعاض عن يف انملة األخرية،  38-3-4-3-2-1

 369الصفحة 
 ".2-3-5-4-3-38"  ِ ب "2-3-5-3-2-38"يستعاض عن يف انملة األخرية،  38-3-4-5-2-1

 392الصفحة 
"أو املادة الذاتية التفاعل" بعد "األكسيد  عبارة "Mt"مقابل تضاف ، 3قرة يف الف  5التذييل 

 الفوقي العضوي".   

 393الصفحة 
"أو املادة عبارة (الفقرتان األوىل والثانية)  -4ويف الفقرة  "Mt"مقابل  تضافيف املثال،   5التذييل 

 الذاتية التفاعل" بعد "األكسيد الفوقي العضوي".   

 397الصفحة 
 ال ينطبق على النص العريب.  6التذييل 

 399الصفحة 
 "التفاعل الذايت".  ِ ب"التسخني الذايت" يستعاض عن (أ)، 1-5يف الفقرة   6التذييل 
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 الجزء الثاني

 تعديالت على الطبعة الثالثة المنقحة من دليل االختبارات والمعايير

 ختبارات واملعايري:من دليل اال 3-38حيل النص التايل حمل الفرع  3-38الفرع 

 بطاريات الليثيوم38-3"

 الغرض 38-3-1

يعرض هذا الفرع اإلجراءات الا يتعني اتباعها لتصنيف خاليا وبطاريات الليثيوم (انظر رقمي األمم  
 من الالئحة التنظيمية النموذجية). 3-3واألحكام اخلاصة املنطبقة من الفصل  3091و 3090املتحدة 

 المنال 38-3-2

جتـرى على خاليا وبطاريات الليثيوم اختبارات على النحو املطلوب يف احلكمني اخلاصني  38-3-2-1
من الالئحة التنظيمية النموذجية قبل نقل نوع معني من اخلاليا أو  3-3من الفصل  230و 188

 البطاريات. وخاليا أو بطاريات الليثيوم الا ختتلف عن نوع جرى اختباره من حيث أي مما يلي:

يف  20غرام أو  0.1تغري كتلة الكاثود أو األنود أو احمللول الكهربائي بنسبة تزيد عن  (أ) 
 املائة، أّيهما أكا؛

 حدوث تغري له تأثري مادي على نتائج االختبار؛ (ب) 

تعتا نوعًا جديدًا وجترى عليها االختبارات املطلوبة. ويف حالة عدم استيفاء نوع من خاليا أو بطاريات 
ليثيوم واحدًا أو أكثر من شروط االختبار، تتخذ اخلطوات الالزمة لتاليف وجه أو أوجه القصور الا أدت ال

 إىل فشل التنربة وذلك قبل اختبار اخللية أو البطارية من جديد.

 ألغراض التصنيف، تستخدم التعاريف التالية: 38-3-2-2

يثيوم أو احملتوى من مكافئ الليثيوم بالغرام يف اخلاليا الا : جمموع احملتوى من اللاحملتوى اإلمجايل من الليثيوم
 تتكون منها البطارية.
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خلية واحدة أو أكثر موصلة فيما بينها توصيًال كهربائيًا دائمًا بوسائل منها الغالف وأطراف التوصيل  بطارية:
 والعالمات.

) والا تكون وظيفتها الرئيسية battery packsالوحدات الا تسمى عادة "جمموعة بطاريات" (: مالحظة
 توفري مصدر للطاقة ملعدات أخرى تعتا بطاريات ألغراض هذه األحكام.

 : خلية أو بطارية صغرية مدورة يقل ارتفاعها اإلمجايل عن قطرها.خلية أو بطارية الزرّ 

فرق جهد بني طرفيها.  : وحدة كهربائية كيميائية مفردة هلا غالف (وهلا الكرتود إجيايب وآخر سليب) ويوجدخلية
  ومبوجب هذه الالئحة التنظيمية، فإنه بقدر ما تستويف الوحدة الكهربائية الكيميائية ذات الغالف عناصر تعريف ال
"خلية" الوارد هنا، فإ�ا تعتا "خلية" وليس "بطارية"، بغض النظر عما إذا كانت الوحدة مسماة "بطارية" أم 

 نظيمية."خلية" خارج نطاق الالئحة الت

 : خلية موضوعة يف بطارية.اخللية العنصر

 : تتابع الشحن الكامل خللية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن؛ مث تفريغها بالكامل يف عملية واحدة.دورة

: تنفيس أو متزق يف مكان خترتق فيه مادة صلبة من أي جزء من خلية أو بطارية شبكة من السلك التفكك
أسالك يف السنتيميرت) موضوعة على بعد  7أو  6مم يف شبكة كثافتها  0.25طره (سلك الومنيوم ملدَّن ق

 سم من اخللية أو البطارية. 25

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

 : معّرف يف تعريف حمتوى الليثيوم.احملتوى املكافئ من الليثيوم

 : الدورة األولية الا تعقب استكمال مجيع عمليات التصنيع.لدورة األوىلا

: خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن ُشحنت كهربائيًا وأصبحت يف حالة خلية أو بطارية مشحونة بالكامل
 التشغيل التصميمية.

 :خلية أو بطارية مفرغة بالكامل

 ة سعتها املقررة بالكامل؛ أوخلية أو بطارية أولية فرِّغت كهربائيًا إلزال

 خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن فرِّغت كهربائيًا إىل الفولت النهائي احملدد من قبل املصنِّع.
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غرام يف حالة الشحن  500: بطارية يزيد احملتوى اإلمجايل نميع األنودات فيها من الليثيوم عن بطارية كبرية
 الكامل.

غرامًا يف حالة الشحن  12وى األنود فيها من الليثيوم أو مكافئ الليثيوم عن : خلية يزيد حمتخلية كبرية
 الكامل.

 : تسرب املواد من خلية أو بطارية.التسرب

: ينطبق على خاليا وبطاريات فلز الليثيوم وسبيكة الليثيوم، ويعين يف حالة اخللية كتلة الليثيوم حمتوى الليثيوم
يكة الليثيوم، ويف اخللية األولية تقاس الكتلة عندما تكون اخللية يف حالة يف أنود صلبة فلز الليثيوم أو سب

مفرغة وتقاس يف اخللية القابلة إلعادة الشحن يف حالة الشحن الكامل. وحمتوى البطارية من الليثيوم يساوي 
 جمموع غرامات احملتوى من الليثيوم يف اخلاليا املكوِّنة للبطارية.

 0.3ينطبق على خاليا وبطاريات أيونات الليثيوم، ويقاس يف حالة اخللية باعتباره : حمتوى مكافئ الليثيوم
أضعاف السعة املقررة للخلية باألمبري/ساعة وتكون النتينة بالغرام. وحمتوى مكافئ الليثيوم يف البطارية 

 .يساوي جمموع غرامات احملتوى من مكافئ الليثيوم املوجود يف اخلاليا املكوِّنة للبطارية

: خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن يكون االلكرتودات اإلجيايب والسليب خلية أو بطارية أيونات الليثيوم
فيها مركبني مقحمني (يوجد الليثيوم املقحم يف شكل أيوين أو شبه ذري يف شبيكة مادة االلكرتود) بدون 

يثيوم الا تستخدم فيها كيمياء أيونات ليثيوم معدين يف أي من االلكرتودين. وخلية أو بطارية بلمر الل
 الليثيوم، على النحو املوصوف هنا، تنظم باعتبارها خلية أو بطارية أيونات ليثيوم.

أدناه. وبغية قياس كمية الكتلة  1: نقصان يف الكتلة يتناوز األرقام الواردة يف اندول نقصان الكتلة
 املفقودة، يطبق اإلجراء التايل.

 )2ك - 1(ك           
ــــ   =) %فقدان الكتلة ( ـ ـ ـ  x 100ـ

 1ك           

هو الكتلة بعد االختبار. وعندما ال تتناوز الكتلة املفقودة  2هو الكتلة قبل االختبار وك 1حيث إن ك
 يعتا أنه "مل تقع نقصان يف الكتلة". 1األرقام الواردة يف اندول 
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 : حدود نقصان الكتلة1الجدول 

 تلةحدود نقصان الك للخلية أو البطاريةك الكتلة 
 %0.5 < غرام واحدك 

 %0.2 غرامات 5<  كغرام واحد < 
 %0.1 غرامات 5 ≥ك 

 : خلية أو بطارية ليست مصممة حبيث تشحن أو يعاد شحنها كهربائيًا.خلية أو بطارية أولية

ومتساويان ومتوازيان، : خلية أو بطارية طرفاها شكالن مستطيالن متشابان خلية أو بطارية منشورية
 وجوانبها متوازية األضالع.

: وسائل مثل الفيوزات والديودات وحمددات التيار الا تقطع تدفق التيار، أو جتعل التيار وسائل احلماية
 يتدفق يف اجتاه واحد فقط، أو حتد من تدفق التيار يف دائرة كهربائية.

عة، كما قيست بتعريضها حلمل ودرجة حرارة ونقطة لقطع : سعة خلية أو بطارية، باألمبري ساالسعة املقررة
، حيددها املنتج.  التيار، عند فولت معنيَّ

 : خلية أو بطارية مصممة حبيث يعاد شحنها كهربائيًا.خلية أو بطارية قابلة إلعادة الشحن

أو : عطل ميكانيكي يف غالف خلية أو بطارية ناتج عن سبب داخلي أو خارجي يسفر عن كشف التمزق
 تسرب وليس قذف مواد صلبة.

: وصلة مباشرة بني الطرف املوجب والطرف السالب خللية أو بطارية تعتا مقاومتها لتدفق التيار دائرة الِقصر
 صفرًا يف الواقع.

: بطارية مكونة من خاليا صغرية ال يتناوز إمجايل حمتوى مجيع أنودات اخلاليا من الليثيوم بطارية صغرية
 الة الشحن الكامل.غرام يف ح 500

 غرامًا يف حالة الشحن الكامل. 12: خلية ال يتناوز حمتوى األنود فيها من الليثيوم خلية صغرية

 : نظام كهربائي كيميائي وتصميم فيزيائي معينان للخاليا أو البطاريات.النوع

 يًا.: خلية أو بطارية أولية مل تفرَّغ كليًا أو جزئخلية أو بطارية أولية غري مفرَّغة
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: تنفيس الضغط الداخلي الزائد من خلية أو بطارية بطريقة تتمشى وأغراض تصميمها ملنع التمزق التنفيس
 أو التفكك.

عندمـا خيتا نوع خليـة أو بطارية مبوجـب هذا الفرع انزئـي، يكون عدد وحالة اخلاليا  38-3-3
 والبطاريات الا ختتا كما يلي:

 ، خيتا ما يلي:5إىل  1ريات أولية يف إطار االختبارات من عند اختبار خاليا وبطا (أ) 

 عشر خاليا وهي غري مفرغة، ’1’
 وعشر خاليا وهي مشحونة بالكامل، ’2’
 وأربع بطاريات وهي غري مفرغة، ’3’
 وأربع بطاريات وهي مشحونة بالكامل. ’4’

، خيتا 5إىل  1ات من عند اختبار خاليا وبطاريات قابلة إلعادة الشحن يف إطار االختبار  (ب)
 يلي: ما

 عشر خاليا، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل، ’1’
 وعشر خاليا، يف الدورة األوىل، وهي مفرغة بالكامل، ’2’
 وأربع بطاريات، يف الدورة األوىل، وهي مشحونة بالكامل، ’3’
 وأربع بطاريات، يف الدورة األوىل، وهي مفرغة بالكامل، ’4’
 ع بطاريات بعد مخسني دورة تنتهي حبالة الشحن الكامل،وأرب ’5’
 وأربع بطاريات بعد مخسني دورة تنتهي وهي مفرغة بالكامل. ’6’

 ، خيتا ما يلي:6عند اختبار اخلاليا األولية والقابلة إلعادة الشحن يف االختبار  (ج)

 ،للخاليا األولية، مخس خاليا غري مفرغة ومخس خاليا مفرغة بالكامل ’1’
 وللخاليا املكوِّنة للبطاريات األولية، مخس خاليا غري مفرغة ومخس خاليا مفرغة بالكامل، ’2’
من السعة  %50وللخاليا القابلة إلعادة الشحن، مخس خاليا يف الدورة األوىل بنسبة  ’3’

 دورة تنتهي وهي مفرغة بالكامل، 50املقررة يف التصميم، ومخس خاليا بعد 
وِّنة للبطاريات القابلة إلعادة الشحن، مخس خاليا يف الدورة األوىل بنسبة وللخاليا املك ’4’

دورة تنتهي وهي مفرغة  50من السعة املقررة يف التصميم ومخس خاليا بعد  50%
 بالكامل.
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بالنسبة إىل اخلاليا املنشورية، تلزم عشر خاليا اختبارية لكل حالة من حاالت الشحن قيد  
عن االختبارات اخلمسة املوصوفة أعاله، حبيث ميكن تنفيذ اإلجراء على مخس خاليا االختبار، وذلك بدًال 

على احملاور الطوالنية، وبصفة منفصلة على مخس خاليا على احملاور األخرى. ويف كل حالة، ال ختضع خلية 
 االختبار إال لعملية تفتيت واحدة.

 ، خيتا ما يلي:7ختبار عند اختبار البطاريات القابلة إلعادة الشحن يف اال (د) 

 أربع بطاريات قابلة إلعادة الشحن يف الدورة األوىل وهي مشحونة بالكامل، ’1’
 وأربع بطاريات قابلة إلعادة الشحن بعد مخسني دورة تنتهي حبالة الشحن بالكامل. ’2’

 لي:، خيتا ما ي8عند اختبار اخلاليا األولية والقابلة إلعادة الشحن يف االختبار  ) (ه 

 عشر خاليا أولية وهي مفرغة بالكامل، ’1’
 وعشر خاليا قابلة إلعادة الشحن يف الدورة األوىل وهي مفرغة بالكامل، ’2’
 وعشر خاليا قابلة إلعادة الشحن بعد مخسني دورة تنتهي وهي مفرغة بالكامل. ’3’

جمموعة بطاريات يزيد  بعد أن جتتاز البطاريات مجيع االختبارات املنطبقة توصل كهربائيًا لتشكل 
غرام، وال حاجة إىل اختبار هذه الموعة إذا جهزت  500إمجايل حمتوى مجيع أنوداتا من الليثيوم على 

بنظام قادر على رصد جمموعة البطاريات وعلى منع حاالت قصر الدائرة أو اإلفراط يف التفريغ بني بطاريات 
  جمموعة البطاريات.الموعة وأي إفراط يف احلرارة أو يف الشحن يف

 طريقة االختبار 38-3-4

. وينبغي إجراء 8إىل  1ُجترى على كل نوع من أنواع اخلاليا والبطاريات االختبارات من  
باستخدام  8و 6بالتتابع على اخللية أو البطارية ذاتا. وينبغي إجراء االختبارين  5إىل  1االختبارات من 

باستخدام بطاريات غري متضررة سبق  7رى. وجيوز إجراء االختبار خاليا أو بطاريات مل ختتا بطرق أخ
 ألغراض اختبار البطاريات املدورة. 5إىل  1استخدامها يف االختبارات من 
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 : حماكاة االرتفاع1االختبار  38-3-4-1

 الغرض 38-3-4-1-1

 حياكي هذا االختبار النقل انوي يف ظروف الضغط املنخفض. 

 ختبارإجراء اال 38-3-4-1-2

أو أقل ملا ال يقل عن ست ساعات  kPa 11.6ختزن خاليا وبطاريات االختبار حتت ضغط  
 درجات مئوية). 5 ±درجة  20بدرجة حرارة حميطة (

 الشرط 38-3-4-1-3

تستويف اخلاليا والبطاريات هذا الشرط إذا مل حيدث نقصان يف الكتلة، وتسرب، وتنفيس، وتفكك،  
يف املائة من  90تقل فولطية الدائرة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار عن ومتزق، وحريق، وإذا مل 

فولطيتها قبل إجراء هذا االختبار مباشرة. والشرط املتعلق بالفولطية ال ينطبق على خاليا وبطاريات االختبار 
 وهي مفرغة بالكامل.

 : اختبار حراري2االختبار  38-3-4-2

 الغرض 38-3-4-2-1

هذا االختبار سالمة إحكام منع التسرب والوصالت الكهربائية الداخلية. وجيرى هذا االختبار  يقيم 
 بإحداث تغريات سريعة وبالغة يف درجات احلرارة.

 إجراء االختبار 38-3-4-2-2

 2 ± 75ختزن خاليا وبطاريات االختبار ملا ال يقل عن ست ساعات بدرجة حرارة اختبارية تساوي  
درجة مئوية. والفرتة  2 ± 40 -مث ختزن ملا ال يقل عن ست ساعات بدرجة حرارة اختبارية تساوي درجة مئوية، 

مرات ختزن بعدها  10دقيقة. ويكرر هذا اإلجراء  30الزمنية القصوى بني درجات احلرارة القصوى لالختبار هي 
جات مئوية). أما فرتة تعريض در  5 ± 20ساعة بدرجة حرارة حميطة ( 24مجيع خاليا وبطاريات االختبار ملدة 

 ساعة. 12اخلاليا والبطاريات الكبرية لدرجات احلرارة القصوى فينبغي أال تقل عن 
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 الشرط 38-3-4-2-3

تستويف اخلاليا والبطاريات هذا الشرط إذا مل حيدث نقصان يف الكتلة، وتسرب، وتنفيس، وتفكك،  
يف املائة من  90حة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار عن ومتزق، وحريق، وإذا مل تقل فولطية الدائرة املفتو 

فولطيتها قبل إجراء هذا االختبار مباشرة. والشرط املتعلق بالفولطية ال ينطبق على خاليا وبطاريات االختبار 
 وهي مفرغة بالكامل.

 : االهتزاز3 االختبار 38-3-4-3

 الغرض 38-3-4-3-1

 ناء النقل.حياكي هذا االختبار االهتزاز يف أث 

 إجراء االختبار 38-3-4-3-2

تثبت اخلاليا والبطاريات تثبيتًا حمكمًا يف منصة آلة االهتزاز دون تشويه اخلاليا وذلك كي ينتقل  
هرتز  200و 7يرتاوح بني  ياالهتزاز انتقاًال دقيقًا. ويكون االهتزاز يف شكل موجة جيبية مبدى لوغاريتم

ساعات لكل وضع  3مرة ملدة إمجالية قدرها  12قيقة. وتكرَّر هذه الدورة د 15هرتز يف فرتة  7ويعود إىل 
من األوضاع الثالثة املتعامدة للخلية. وجيب أن يكون أحد اجتاهات االهتزاز عاموديًا بالنسبة إىل سطح 

 الطرف.

دل مبع ،gn 1على النحو التايل: حيافظ على ذروة تسارع مقدارها  يويكون مدى الرتدد اللوغاريتم 
ملم إمجايل  1.6ملم ( 0.8هرتز. مث يبقى على سعة االهتزاز البالغة  18  هرتز وينتهي ب 7  تردد يبدأ ب

هرتز تقريبًا). مث حيافظ على ذروة  50( gn 8مدى االهتزاز) ويزاد الرتدد ح  يبلغ معدل تسـارع ذروته 
 هرتز. 200ح  يزداد الرتدد إىل  gn 8التسارع البالغة 

 الشرط 38-3-4-3-3

تستويف اخلاليا والبطاريات هذا الشرط إذا مل حيدث نقصان يف الكتلة، وتسرب، وتنفيس، وتفكك،  
يف املائة من  90ومتزق، وحريق، وإذا مل تقل فولطية الدائرة املفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار عن 

ولطية ال ينطبق على خاليا وبطاريات االختبار فولطيتها قبل إجراء هذا االختبار مباشرة. والشرط املتعلق بالف
 وهي مفرغة بالكامل.
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 : الصدمة4االختبار  38-3-4-4

 الغرض 38-3-4-4-1

 حياكي هذا االختبار اآلثار املمكنة يف أثناء النقل. 

 إجراء االختبار 38-3-4-4-2

ند مجيع أسطح تثبت خاليا وبطاريات االختبار إىل آلة االختبار بواسطة حامل تثبيت صلب يس 
وفرتة  gn 150التثبيت لكل بطارية اختبار. وختضع كل خلية أو بطارية لصدمة بنصف جيب بتسارع ذروته 

أجزاء من ألف من الثانية. وختضع كل خلية أو بطارية لثالث صدمات يف االجتاه اإلجيايب تليها  6نبض تبلغ 
امدة من مواضع تثبيت اخللية أو البطارية، وذلك ملا ثالث صدمات يف االجتاه السليب يف املواضع الثالثة املتع

 صدمة. 18جمموعه 

وفرتة نبض تبلغ  gn 50إال أن اخلاليا الكبرية والبطاريات الكبرية ختضع لصدمة بنصف جيب بتسارع ذروته  
ث جزءًا من األلف من الثانية. وختضع كل خلية أو بطارية لثالث صدمات يف االجتاه اإلجيايب تليها ثال 11

 18صدمات يف االجتاه السليب لكل واحد من املواضع الثالثة املتعامدة لتثبيت اخللية، ويبلغ جمموع الصدمات 
 صدمة.

 الشرط 38-3-4-4-3

تستويف اخلاليا والبطاريات هذا الشرط إذا مل حيدث نقصان يف الكتلة، وتسرب، وتنفيس، وتفكك،  
يف املائة من  90ملفتوحة لكل خلية أو بطارية بعد االختبار عن ومتزق، وحريق، وإذا مل تقل فولطية الدائرة ا

فولطيتها قبل إجراء هذا االختبار مباشرة. والشرط املتعلق بالفولطية ال ينطبق على خاليا وبطاريات االختبار 
 وهي مفرغة بالكامل.

 : الدائرة القصرية اخلارجية5االختبار  38-3-4-5

 الغرض 38-3-4-5-1

 ختبار دائرة قصرية خارجية.حياكي هذا اال 
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 إجراء االختبار 38-3-4-5-2

تكون خلية أو بطارية االختبـار ذات درجة حرارة ثابتة حبيث تبلـغ درجة حرارة الغالف اخلارجي هلا  
درجة مئوية مث ختضع اخللية أو البطارية بعد ذلك حلالة دائرة قصرية مبقاومة خارجية يقل إمجالّيها  2 55±
درجة مئوية. وتستمر حالة الدائرة القصرية هذه ملا ال يقل عن ساعة  2± 55بدرجة حرارة  أوم 0.1عن 

درجة مئوية. وينبغي مراقبة  2± 55واحدة بعد عودة درجة حرارة الغالف اخلارجي للخلية أو البطارية إىل 
 اخللية أو البطارية لست ساعات أخرى قبل أن يعتا االختبار منتهيًا.

 شرطال 38-3-4-5-3

درجة مئوية ومل  170تستويف اخلاليا والبطاريات هذا الشرط إذا مل تتناوز درجة حرارتا اخلارجية  
 حيدث تفكك ومتزق وحريق خالل ست ساعات بعد انتهاء االختبار.

 : أثر الصدم6االختبار  38-3-4-6

 الغرض 38-3-4-6-1

 حياكي هذا االختبار أثر تصادم. 

 رإجراء االختبا 38-3-4-6-2

 15.8توضع عينة االختبار وهي خلية أو خلية مكوِّنه على سطح سوي. ويوضع قضيب قطره  
 سنتيمرتا على العينة. 2.5± 61ات من ارتفاع مكيلوغرا  9.1ميلميرتاً عا مركز العينة. وتلقى كتلة وز�ا 

السوي ختضع خلية أسطوانية أو منشورية للصدم حبيث يكون حمورها الطوالين موازيًا للسطح  
ميليمرتًا واملوضوع يف  15.8وعاموديًا بالنسبة للمحور الطوالين لسطح القضيب املقّوس الذي يبلغ قطره 

درجة حول حمورها الطوالين حبيث خيضع للصدم  90مركز عينة االختبار. وجيب أيضًا إدارة اخللية املنشورية 
 دم عينات منفصلة لكل صدمة.انانبان العريض والضيق. وختضع كل عينة لصدمة واحدة. وتستخ

تصدم خلية يف شكل قطعة نقدية أو زر حبيث يكون السطح السوي للعينة موازيًا للسطح السوي  
 ميليمرتًا موضوعًا يف مركزها. 15.8ويكون سطح القضيب املقّوس الذي يبلغ قطره 
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 الشرط 38-3-4-6-3

درجة مئوية  170ناوز درجة حرارتا اخلارجية تستويف اخلاليا واخلاليا املكوِّنة هذا الشرط إذا مل تت 
 ومل حيدث تفكك أو حريق خالل ست ساعات بعد انتهاء االختبار.

 : الشحن الزائد7االختبار  38-3-4-7

 الغرض 38-3-4-7-1

 يقّيم هذا االختبار قدرة البطارية القابلة إلعادة الشحن على حتمل الشحن الزائد. 

 إجراء االختبار 38-3-4-7-2

كون تيار الشحن ضعف تيار الشحن املتواصل األقصى املوصى به من املصنِّع. وتكون الفولطية ي 
 الدنيا لالختبار كما يلي:

فولطًا، تكون فولطية  18عندما ال تزيد فولطية الشحن املوصى با من املصنِّع عن  (أ)
 لطًا.فو  22االختبار الدنيا أقل مبرتني من فولطية الشحن القصوى للبطارية أو 

فولطًا، تعادل فولطية االختبار  18عندما تزيد فولطية الشحن املوصى با من املصنِّع عن  (ب)
 .1.2الدنيا حاصل ضرب فولطية الشحن القصوى يف 

 ساعة. 24جترى االختبارات بدرجة احلرارة احمليطة. وفرتة االختبار هي  

 الشرط 38-3-4-7-3

شحن هذا الشرط إذا مل حيدث تفكك أو حريق خالل سبعة تستويف البطاريات القابلة إلعادة ال 
 أيام بعد انتهاء االختبار.

 : التفريغ القسري8 االختبار 38-3-4-8

 الغرض 38-3-4-8-1

 يقّيم هذا االختبار قدرة خلية أولية أو خلية قابلة إلعادة الشحن على حتمل تفريغ قسري. 
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 إجراء االختبار 38-3-4-8-2

يغًا قسريًا بدرجة احلرارة احمليطة عن طريق وصلها على التوايل مبصدر تيار متواصل تفرغ كل خلية تفر  
صنِّع. 12قوته 

ُ
 فولطًا يبدأ بقوة مساوية لتيار التفريغ األقصى احملدد من جانب امل

ويتم احلصول على تيار التفريغ احملدد بوصل محل مقاوم ذي حنم وسعة مناسبني توصيًال متواليًا  
تبار. وتفرغ كل خلية تفريغًا قسريًا لفرتة زمنية (ساعات) تساوي السعة املقررة هلا مقسومة على خبلية االخ

 تيار االختبار األويل (باألمبري).

 الشرط 38-3-4-8-3

تستويف اخلاليا األولية أو القابلة إلعادة الشحن هذا الشرط إذا مل حيدث تفكك أو حريق خالل  
 ر.".سبعة أيام بعد انتهاء االختبا

- - - - - 

 

 


