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الف ع 1
يف هناية اجلملة الرابعة ،يستعاض عن عبارة " ،فتعترب االختباارا األخار"....
4-6-4
مبا يلي ." :وما مل يُذكر غري ذلك ،تعترب االختبارا األخر."... .

الجزل األ ل
الف ع 11
تُعدل الفقرة (2-4-5-41ب) ليصبح نصها كما يلي:

"(ب) قا اارو مق ا ا و ق ا اار  55ما اام وارتفاع ا ا  55ما اام ب افا ااة 4 611
ك ا اام 51 ± 3 /ك ا اام 3 /إما ااا م ا اان البنتوالي ا ا ( )51/51أو ما اان ني س ا ااوج /
()5/55؛"

وتُعدل الفقرة (2-4-5-41ج) ليصبح نصها كما يلي:
وتُعدل الفقرة (2-4-5-41ني) ليصبح نصها كما يلي:
مم؛"

"(ني) ققيب مصبوب من مي اكريال عديد املي يل ق ر  55مم وطولا 11

وتُعدل الفقرة (2-4-5-41و) ليصبح نصها كما يلي:

"(و) صفيحة من الفوالذ ال ري ،أبعادنيا  211مم ×  211مم ×  21مم؛"

وحت ا ااذق الفق ا اارة (2-4-5-41ز) ويع ا اااد ت ا اارقيم الفق ا اارة ا الي ا ااة (2-4-5-41ح)
لتصبح (2-4-5-41ز).

الف ع 11
5-2-4-1-41

تعدل املعادلة لتصبح كما يلي."L = ln 2 × (Cp / t1/2)" :

6-2-4-1-41

تعدل ليصبح نصها كما يلي:

تعت اارب ﺃﻭعية ﺩيوﺍﺭ ال ااي ُُت ااأ مبق اادار  111مليلا ا
"6-2-4-1-41
ماان مااادة خاملااة وي ااون مقاادار فقاادنيا للح ارارة  411ملااي وا /ك اام كلفاان أو أقاال
مالئمة هلذا االختبار".
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4-2-4-5-41

تُعدل الفقرة (ب) ليصبح نصها كما يلي:

4-2-4-5-41

تعدل الفقرة (ج) لتصبح كما يلي:

"(ب) قا اارو مق ا ا و ق ا اار  55ما اام وارتفاع ا ا  55ما اام ب افا ااة 4 611
ك ا اام 51 ± 3 /ك ا اام 3 /إما ااا م ا اان البنتوالي ا ا ( )51/51أو ما اان ني س ا ااوج /
()5/55؛"
"(ج) أنبوبااة فوالذيااة غااري ملحوم ااة ق رنيااا ا ااارجي  151 ± 5551ماام ،و ااك
جدارنيا  2515 ± 5515مم ،وق رنيا الداخلي  151 ± 1351مم ،وطوهلا  211مم؛"
4-2-4-5-41

تُعدل الفقرة (ني) ليصبح نصها كما يلي:

4-2-4-5-41

تعدل الفقرة (و) ليصبح نصها كما يلي:

"(ني) ققيب مصبوب من مي اكريال عدياد املي يال ( )PMMAق ار  ٥٩مام
وطول ا  ٠٧م ام .وتاايدي فجااوة ارتفاعهااا  ٠٧ماام إىل حاادو موجااة صااد عنااد نق ااة
االلتق اااا ما ا املتفجا ارا العص اافية ،تا ا اوح قوهت ااا با ا  355و ٤جي اباسا ا ال ،وذل ااك
حبسااب نااو الشااحنة املاحنااة املسااتمدمة (انظاار اجلاادول  4-4-5-٨١والشا ل -41
)2-4-5؛"
"(و) صفيحة من الفوالذ ال ري ،أبعادنيا  211مم ×  211مم ×  21مم؛"
وحتااذق الفقاارة (4-2-4-5-41ز) ويعاااد ت ارقيم الفقاارة ا اليااة (4-2-4-5-41ح)
لتصبح (4-2-4-5-41ز).
ويُعدل اجلدول  4-4-5-41كما يلي:

يف العمود "شةنة ة زة ( بنة ة) ن البنتولب عب بر  ،"05/05تُانقح قيماة "طا
ا اجز" املوجودة أما الفجوة البالغ طوهلا  55مم لتصبح " "1554بدالا من "."1516
ويف العمود "شةنة ةزة ( بنةة) ن البنتولب عب بر  ،"05/05تُانقح قيماة "طا
ا اجز" املوجودة أما الفجوة البالغ طوهلا  61مم لتصبح " "1554بدالا من "."1534
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الجزل الثبني
الف ع 05
يُعدل الش ل (4-21ب) ليصبح كما يلي:
ن الي لل 9
املرب 44
نيل ينظر يف نقل
املادة ذاتية التفاعل أو األكسيد
ينظر سيفوائب وسي ة أو
الفوقي العقوي يفنيلحاويا
نيل ينظر يفيفصهاريج أو يف إعفائها؟

 4-44نعم

نيل ينظر يف

 2-44ال

املرب 42

ما نيي قوة
انفجارنيا؟

 4-42غري طعيفة

 3-42منعدمة

املرب 43
االختبار نياا

 2-42طعيفة
 4-43طعيفة

ما نيو تأثري
تسمينها يف حيز م لق
وحمدد؟

 2-43ال تأثري

 4-41نعم

نيل درجة
ح اررة التحلل الذايت املتسار
<  °61مئوية يف عبوة
من 51ك م؟

 2-41ال

املرب 41
االختبار حاا

املرب 45
 4-45نعم

نيل املادة صلبة؟
 2-45ال

املرب 46

نيل استُمدم مادة
ختفيف نق ة غلياهنا < °451
 4-46نعم
مئوية؟
 2-46ال

املمرج نياا

تقبل للنقل يف عبوا ال يزيد وزهنا عن  111ك م
أو حجمها عن  151ل ا

املمرج واو

مي ن النظر يف نقلها يف حاويا
سوائب وسي ة أو صهاريج

املمرج زاي

ينب ي النظر يف إعفائها

 3-3-3-21يف اجلملااة األوىل ،حتااذق عبااارة "وطاقااة التحلاال املصاادر للحارارة" .وتقاااق
اجلملة ال انية اجلديدة التالية" :ومي ن تقدير طاقة التحلل املصدر للحرارة باستمدا تقنياة لقياا
ا رارة ،م ل قيا ا رارة باملسح التفاطلي".
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الف ع 01
5-3-21

تعدل املعادلة حبيث ي ون نصها كما يلي."L = ln 2 × (Cp / t1/2)" :

الجزل الثبلث
يف حمتويا اجلزا ال الث ،يُدرج ما يلي يف بداية املالحظة " :2ما مل يُذكر غري ذلك."،
يف حمتويا اجلزا ال الث ،يقاق ما يلي يف هناية الفر :31

"3-1-31
امل ي (األمم املتحدة)".

االختبار س 3-

اختبااار املاواد الصاالبة امليكساادة بااالوزن

الف ع 20
الفقرا من  1-4-3-32إىل ُ 1-4-3-32حتذق.

الف ع 23
يف اجلملة ال انية ،يستعاض عان "وطريقاة االختباار املوصا باا مبيناة" مباا يلاي:
4-3-31
"وطرق االختبار املوص با مبينة".
تُدرج الفقرة الفرعية اجلديدة :3-1-31
"2-3-23

لبلوةن اليت ي

االختب بر س بن :2-اختب بر الي واد الص ابة الي س ت

 4-3-1-31مقدمة
صمم طريقة االختب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار نيذ لقياﺱ قدﺭﺓ ماﺩﺓ صلبة عل ﺯياﺩﺓ معدﻝ ﺍحترﺍﻕ،
اﺩﺓقابلة لالحا اق عند مزجهما معاﹰ مزجاﹰ كااامالا .وىاار .ﺍختباﺭﺍﺕ علا
ﺃﻭ ﺷدﺓ ﺍحترﺍﻕ ،م ا 
جاﻑبنسبة  ٨:٨ﻭ 4:1بالوﺯﻥ.
ما ا ااادة االختبا ا ااار امل ا ا اراد تقييمها ا ااا بعد خل ها بسليولوﺯ ليفي 
اارن معاادال اح ا اق نيااذين اململااوط باااململو املرجعااي املش ا ل ماان أكساايد ال لساايو
وتقا م
وداادد فاقااد ال تلااة يف اململااوط أثناااا االح ا اق
الفااوقي والسااليولوز بنساابة خل ا  2:4بااالوزنُ .
بواس ا ة مي ازان متصاال بنظااا مناسااب لتسااجيل البيانااا  ،ويُسااجل تبع ا ا للاازمن .ف ا ذا كااان معاادل
االحا اق (غاام ) /مساااوي ا ملعاادل اح ا اق اململااو املرجعااي اموعااة التعبئااة " "3أو أكاارب من ا ،
فيقارن إذن مبعدل اح اق اململو املرجعي ألي من جمموعي التعبئة " "4أو "( "2انظر اجلدول
يف .)1-3-1-31
GE.13-20769
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ويشاري نظاا األمام املتحاادة املنساق عامليا ا لتصانيف املاواد ال يميائياة وتوسايمها أيقا ا إىل
اختبااار التصاانيف نيااذا يف إطااار املاواد الصاالبة امليكساادة ماان الفئااة ا اارية .وبالنساابة لل تيااب وفقاا
لش اادة األكس اادة ،يس ااتمد النظ ااا املنس ااق عامليا اا ث ااال فئ ااا مقابل ااة ُتاما اا اموع ااا التعبئ ااة
املسااتمدمة يف نظااا نقاال البقااائ ا اارة .وني ااذا ،ف ا ن الفئااا  4و 2و 3ماان النظااا املنسااق
عاملي ا مقابلة ُتام ا للمجموعا " "4و" "2و" "3عل التوايل.
ومن املفيد امتالك معلوما أولية عان أي خاصاية مي ان أن ت اون متفجارة مان خاواو
املادة قبل أداا االختبار ،وترد إجرااا الفرز يف التاذييل  .6وال ين باق نياذا االختباار علا املاواد
املتفجرة أو اللهوبة ،كما ال ين بق عل األكاسيد الفوقية العقوية.

 2-3-1-31املواد
 4-2-3-1-31يلز توفري أكسيد كلسيو فاوقي نقاي تقنيا ا ومساحوق ساحق ا دقيقا ا بنسابة
تركي ااز تبل ااغ  15يف املائ ااة  1.. ±يف املائ ااة لي ااون امليكس ااد املرجع ااي .وتركي ااز الش ا اوائب ،م اال
ال لوريدا أو املركبا املنتجة للميا يف أثناا االح اق ،جيب أن ي ون منمفقا ،حياث مي ان
أن تاايثر نيااذ امل اواد يف أساالوب اح ا اق ال ومااا املرجعيااة .ومي اان اسااتمدا أكساايد ال لساايو
الفوقي امل ابق للمواصفا املذكورة أدنا دون معاجلة مسبقة إطافية(:)1
 15 :CaO2يف املائة  155 ±يف املائة
نييدروكسيد ال لسيو ( :)Ca(OH)2من  21يف املائة إىل  25يف املائة
كربونا ال لسيو ( :)CaCO3من صفر يف املائة إىل  5يف املائة
ال لوريد 511 :ج/مليون كحد أقص
حجم اجلسيما  :عل األقل  55يف املائة <  15مي روم ا ،وم وناهتا
عل األقل  51يف املائة <  21مي روم ا

 2-2-3-1-31ويستمدﻡ كماﺩﺓ قابلة لالحترﺍﻕ سليولوﺯ ليفي َّ
جمف ا ا ااف تترﺍﻭﺡ ﺃطوﺍﻝ
وجيفا ا ا ا ا ااف ح ا ا ا ا ا ا
ﺃلياف ب  51و251مي رﻭمترﺍﹰ ﻭي وﻥ متوس ق رنيا  25مي رﻭمترﺍﹰُ .
هاا عان  25مام ،عناد درجاة 415º
ثبا الوزن (ملدة  1ساعا عل األقل) ،يف طبقاة ال يزياد
ودفظ يف جمفف (دتاوي علا ماادة جمففاة) حا ياربد وي اون جاانيزا لالساتمدا  .وجياب
مئويةُ ،
أن ي ااون اوتااو .ماان املاااا أقاال ماان  155يف املائااة ماان الااوزن اجلاااق .ﻭﺇﺫﺍ لااز ﺍألمر ،ميتااد زماان
ﺍلتجفيف ﺇىل ح ﺍلوصوﻝ ﺇىل نيذ النس ا اابة .وجي ا ااب أن ت ا ااون ال اف ا ااة الظانيري ا ااة للس ا االيولوز
املستمد يف االختبار عل قدر (عال مبا في ال فاية) يتيح إدخال خملو اختبار جمموعة التعبئة
" 3151( "3غم  154 ±غم) بال امل يف القم املمروطي.
__________

( )1مي ن ا صول ،من جهة االتصال الوطنية ،عل تفاصيل االختبارا املستمدمة يف أملانيا (انظر التذييل .)1
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 3-2-3-1-31وينب ي فحﺺ مادة االختبار ،بش لها ﺍلذﻱ ستُقد با  ،لل شف عن
ﺃية جسيماﺕ ﺩقيقة يقل ق رنياا عان 511مي رﻭمتر .ﻭﺇﺫﺍ كاﻥ نيذا املسحوق يش ل ﺃك ر
من  41يف املائة (بالوزن) من اإلمجايل ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ كان املادة سهلة ﺍلتفتي  ،ﻭجب طحنعينة
االختبا ااار بأكملها للحصوﻝ عل مسحوﻕ يق ا اال ق ا اار عا اان  511مي ا ااروم قبل االختب ا ااار
لتقليل حجم اجلسا اايما ﺃثناﺀ املناولا ااة ﻭﺍلنقل  .وألن حجا اام اجلسا اايما يا اايثر عل ا ا ا ا اواو
امليكساادة للمااادة ،جيااوز تصاانيف ميكسااد خشاان حتا جمموعااة التعبئااة " ،"3يف حا أن درجااة
أرف من املادة نفسها قد تظهر معدل اح اق أسر وقاد تسافر عان تصانيفا خمتلفاة يف إطاار
النظااا املنسااق عاملي ا ا ،وقااد تناادرج حت ا فئااا تعبئااة ب اارض النقاال ألﺷ ا ال خمتلفااة ماان املااادة
نفسها.
()2

 3-3-1-31اجلهاز

 4-3-3-1-31يلااز تااوفري ميازان مناسااب لا مااا يااتالا ماان ن اااق ودقااة وقاادرة علا نقاال
اجل البيان ااا
البيان ااا َّ ،
وجمه ااز مبم اارج توص اايل ( USBأو  )RS232إلتاح ااة مج ا البيان ااا  .وتس ا َّ
امل لوبة (الزمن وال تلة) ،ويفقل أن ي ون ذلك بتواتر ال يقال عان  5بياناا يف ال انياة .ومي ان
اسااتمدا أي برجميااة قااادرة عل ا تسااجيل خمرجااا املي ازان .ويوص ا بااالتحقق ماان الت اواتر الاازم
للربجمية ،وقد ت ون مراقبة الزمن بواس ة ساعة إيقاق أمرا مفيدا.
 2-3-3-1-31ويلزﻡ توفري مصدﺭ ﺇﺷعاﻝ يت وﻥ من س ا االك مصا ا اانو من فلا ا ااز خاما ا اال
متصل مبصدﺭ طاقة كهربائيااة قااادر عل ا اوافظااة عل ا تبديااد ال اقااة عل ا النحااو املب ا أدنااا .
وتتوقااف املقاومااة ال هربائيااة عل ا املااادة املصاانو منهااا الساالك .ويوص ا باسااتمدا ساالك ماان
الني ل/ال رو أو األلوكرو با واو التالية :
(ﺃ)

ﺍل وﻝ =  31سم  ٨ ±سم؛

(ﺏ)

ﺍلق ر = أقل من  4مم؛

(ﺝ)

ﺍل اقة ﺍل هربائية ﺍملبدﺩﺓ يف ﺍلسلك =  451وا  ٠ ±ﻭﺍﺕ.

وجيااب أن يُش ا ل الساالك عل ا النحااو املب ا يف الش ا ل  .2-3-1-31وماان األةيااة
مب ان أن ت ون توصيلة ال اقة م سلك التسم عل قدر من املروناة ي فاي لتجناب أي تاأثري
عل عمل امليزان ب ريقة سليمة.
 3-3-3-1-31ويلزﻡ توفري قم بزﺍﻭية 61 مئوية ،م لق يف طرف الق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايق ،ﻭق ر
لتحقرياململو يف نييئة كومة خمروطية مق وعة ق ر قاعدهتا 11مم،

ﺍلدﺍخلي  11مم ،ﻭﺫلك
توط فوﻕ لوحة طعيفة ﺍلتوصيل للحرﺍﺭﺓ.
__________

( )2مي اان ا صااول علا معلومااا تقنيااة عاان تصااميم مناسااب وتاادريب بالفيااديو ماان جهااة االتصااال الوطنيااة املعنيااة
بتفاصيل االختبار يف أملانيا (التذييل .)1
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 1-3-3-1-31ويلااز تااوفري لوحااة اختبااار عازلااة لتجنااب فقاادان ال اقااة بساابب التوصاايل
ا ا اراري .واللوح ااة املناس اابة هلذﺍ ال اارض أبعادني ااا  451مم ×  451مم ،و ه ااا  ٦مم عل ا ا
األقا ا ا ا اال ،ﻭتوصيليتها ﺍ رﺍﺭية عند ﺩﺭجة صفر مئوية 1523ﻭﺍﺕ/ﻡ.٨-ﻙ ٨-أو أقا ا ا ا اال .ﻭمي ن
ﺍستمدﺍﻡ لوحاﺕ ﺃخرﻯ ﺫﺍﺕ توصيلية حرﺍﺭية مماثل ا ااة .ولزي ا ااادة عم ا اار لوح ا ااة االختب ا ااار ،مي ا اان
ت يتها بصحيفة رفيعة من خزق ل نفس التوصيلية ا رارية.
 5-3-3-1-31ويلزﻡ تااوفري خزﺍنة أخباارة ،ﺃﻭ من قااة مناساابة التهويااة من ﺃﻱ نااو آخاار،
عل ﺃﻥ ت وﻥ سرعة تياﺭ اهل ا ا ا ا ا ا ا اواافيها  155متر/ثانية ﺃﻭ ﺃقل .ﻭينبﻐي ﺃﻥ يكوﻥ ن بﻡ شفﻂ

األلخ قبدراً عاع احتجبة

األلخ ﺍلسب ة.

 6-3-3-1-31وإلنش اااا الدعام ااة الالزم ااة لتجرب ااة ا اارق علا ا امليا ازان يل ااز ت ااوفري لوح ااة
تشا ل قاعاادة ماان مااادة صاالبة (حديااد صاالب أو مااادة مناساابة أخاار ،).ولوحااة ت بيا ماان مااادة
مقاومة للحرارة (يوص باستمدا نفس مادة لوحة االختبار) ،وققبان توجي .
 1-3-3-1-31وجيب من تيار اهلواا الناجم عن التهوية من التأثري عل امليازان ،وبالتاايل
من ت يري نتيجة االختبار .وأفقل وسيلة لذلك نيي استمدا حاجز للهواا دمي معدة االختبار
بال امل من االجنرافا النامجة عن التهوية أو الوس .

 1-3-3-1-31وال بااد ماان أن ت ااون ال ومااة املمروطيااة او قااة موطااوعة دائماا يف مركااز
امليزان .ومن املهم أيق ا محاياة امليازان مان ا ارارة واجلسايما او قاة يف أثنااا االختباار .ولتحقياق
ذلااك ،يوص ا با صااائﺺ العامااة التاليااة (تشااري ا ااروق با األق اوا إىل الشا ل -3-1-31
:)4
تُس ااتمد لوحت ااان لق اامان ال ب ااا دائما ا ا يف علا ا نف ااس امل ااان علا ا امليا ازان
(أ)
و ماية امليزان .وت ون لوحة القاعدة (حاا) أكارب مان امليازان ،وت اون مصانوعة مان ماادة صالبة.
ويوص ا باسااتمدا بعااِّ املنظمااا املركبااة عل ا اجلانااب الساافلي ماان اللوحااة لتقلياال االنيت ازازا
الص ااادرة ع اان الوس ا  .ويُ بَّا ا م اان قق اايب إىل  1قق اابان توجيا ا حديدي ااة (زاي) عل ا اللوح ااة
الساافلية كمااا نيااو مب ا يف الش ا ل  4-3-1-31لقاامان ثب ااا لوحااة الت بي ا (واو) ولوح ااة
االختبااار (جاايم) يف نفااس امل ااان دائم اا عل ا املي ازان يف أثناااا االختبااار .وجيااب أن ت ااون لوحااة
القاعادة علا قادر ماان الصااالبة ي فاي جلعاال ققاابان التوجيا دائماا يف وطا ثابا (كااأن ت ااون
من صلب ا  1مام أو مان متعادد األمياد ا  46مام) .وجياب أن ي اون امليازان موطاوع ا
دائم ا يف نفس الوط املركزي عل لوحة القاعدة؛
(ب) وت ااون لوحااة الت بيا (واو) مصاانوعة ماان مااادة مقاومااة للحارارة وطااعيفة توصاايل
ا ارارة ،مماثلااة يف خواصااها للوحااة االختبااار (انظاار  .)1-3-3-1-31وجيااب أن ت ااون ال قااوب
امل قوبة يف لوحة الت بي من أجل الققبان أوس من الققبان نفسها حبوايل  1مم؛
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(ج) وجيب أن ت ون الققبان م بتة دائم ا يف مركز ال قوب ملن أي تالمس با لوحاة
الت بيا (واو) والققاابان ،حا ال يتااأثر عماال امليازان .وجيااب ت بيا بعااِّ العالمااا املرجعيااة علا
لوحة الت بي (واو) لت بي لوحة االختبار (جيم) يف امل ان الصحيح يف مركز امليزان؛
امن عل ا
(د) وجيااب أن ت ااون الوصاالة ال هربائيااة ب ا مصاادر التيااار والساالك املسا َّ
قدر من املرونة ي في لتجنب التدخل م حرية حركة كفة امليزان النامجة عن املقاومة أو التحارك.
ومي اان حتقيااق ذلااك باسااتمدا ساالك ماارن ودعامااة قريبااة ماان لوحااة االختبااار .وياايدي ميل الساالك
ب الدعامة ولوحة االختبار إىل مرونة إطافية؛
(ني) ومي اان أن ي ااون حااجز اهلاواا جاازاا ال يتجازأ ماان الصااحيفة الساافل أو مي اان
وطااع حااول معاادة االختبااار بال اماال .وجيااب أال ت ااون نيناااك ث ارا يف باااطن حاااجز اهل اواا.
وجيب أن ي ون حاجز اهلواا م لقا وأن ي ون أعل من املعدة مبقدار  41سم ملن تيارا اهلواا
من أعل .

 1-3-1-31اإلجراا
يلز توفري العينا التالية:
العينة

امل ونا

نسبة ا ل بالوزن

خملو ماديت االختبار 4:4
خملو ماديت االختبار 4:1
اململو املرجعي اموعة التعبئة ""4
اململو املرجعي اموعة التعبئة ""2
اململو املرجعي اموعة التعبئة ""3

مادة االختبار والسليولوز
مادة االختبار والسليولوز
املادة املرجعية والسليولوز
املادة املرجعية والسليولوز
املادة املرجعية والسليولوز

4:4
4:1
4:3
4:4
2:4

ُ 4-1-3-1-31دقَّر  3151غم  154 ±غم من كال مان املماالي املرجعياة و 3151غام
 154 ±غاام ماان خملااوطمي مااادة االختبااار .ﻭجيب ﺃﻥ ختل كل كمية خل اﹰ مي اني ياﹰ كااامالا بقدﺭ
ﺍإلم اﻥ ملاادة ال تقاال عاان دقيقااة واحاادة ،ول اان دون تعريقااها إلجهااادا زائاادة .وجيااب حتقااري كاال
خملو عل حدة ،واستمدام بأسر ما مي ن ،وعد أخذ من كمية خملوطة كبرية.
 2-1-3-1-31ويش ا ا ا ا ا ا ا ل ﺍململوﻁ باستمدﺍﻡ ﺍلقم ﺍملمرﻭطي لت وين كومة عل ﺷ ل
خمرﻭﻁ مق وﻉ ق ر قاعدت  11مم .وت َّون ال ومة بال رق عل القم طرقا خفيفا بعد ملئا ؛
وي ا القم ا بلوحااة االختبااار  -متقاامنة الصااحيفة (إن وجااد )  -ويقلمااب االثنااان .وي اارق
طرقا خفيفا عل القم قبل نزع  .ومن املفا ض أن ت اي ال وماة حينئاذ سلك اإلﺷاعال ﺍمللتف
املوطاو عل لوحاة االختباار .وجياب إجاراا االختبااار حتا القا اجلاوي علا أن ت اون درجااة
حرارة ال رفاة  21مئوياة  5 ±مئوياة ،وأن ت اون الرطوباة النسابية أقال مان  61يف املائاة للحاد
من امتصاو السليولوز للرطوبة يف أثناا املناولة.
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صاال
 3-1-3-1-31ويصافَّر امليازان املوطااو يف من قااة التهويااة كمااا نيااو مبا أعااال  .ويو َّ
سلك اإلﺷا ااعال بالتياﺭ ال هربا ااائي ط ا اوال ما اادة االختبا ااار ،أو ملا اادة ثا ااال دقا ااائق ﺇﺫﺍ مل يشتعل
اململااو ﻭدترﻕ .وجيااب أن يباادأ مجا البيانااا قبياال تشا يل مصاادر ال اقااة ببقا ثاوان ،وجيااب
مواصلت ح انتهاا التفاعل أو ح ي ون فقدان املادة طوال دقيقة واحدة أقل من  4غم .وإذا
ان ساار ساالك التساام  ،وجااب ت ارار االختبااار لقاامان عااد تااأثري كساار الساالك عل ا نتيجااة
االختبار.
5-3-1-31

معايري االختبار وطريقة تقييم النتائج

4-5-3-1-31

تُقيَّم النتائج عل أسا ما يلي:

(أ)

مقاﺭنة املعدل ﺍملتوس لالح اق م متوس معدال ﺍحترﺍﻕ املمالي ﺍملرجعية؛

(ب)

ما ﺇﺫﺍ كاﻥ خملوﻁ مادة االختبار ﻭﺍلسليولوﺯ يشتعل ﻭدترﻕ.

2-5-3-1-31

ومي ن تقسيم اح اق ال ومة املمروطية إىل ثال ف ا :

(أ)

ف ة البداية :ب صفر يف املائة و 21يف املائة من فقدان ال تلة ال لية؛

(ب)

ف ة االح اق الرئيسية :ب  21يف املائة و 11يف املائة من فقدان ال تلة ال لية؛

(ج)

هناية التفاعل :ب  11يف املائة من فقدان ال تلة وانتهاا التفاعل.

ويف ف ة االح اق الرئيسية ،ي ون فقدان ال تلة ثابت ا ل ل وحدة زمنية .وهلذا مي ن اساتمدا االحنادار
ا ي (عل أسا هنج املربعا الص ر ).للتحقق من جودة البيانا ااموعة.
 3-5-3-1-31ويتوق ا ااف مع ا اادل االحا ا ا اق عل ا ا ا ك اف ا ااة االحا ا ا اق وكمي ا ااة الس ا االيولوز يف
اململ ااو  .وبالت ااايل فه ااو د اادَّد كمعام اال نس اابت  61يف املائ ااة م اان كمي ااة الس االيولوز ال لي ااة يف ال وم ااة
املمروطية وزمن االح اق الرئيسي  .t20-80والزمن  t20-80نياو الازمن با  21يف املائاة و 11يف املائاة
م اان فق اادان ال تل ااة ال لي ااة .وفق اادان ال تل ااة ال لي ااة ني ااو الف اارق يف ال تل ااة قب اال اإلﺷ ااعال وعن ااد انته اااا
التفاعل الرئيسي ،وددَّد كنسبة من معدل فقدان لل تلة أقل من  4غم يف الدقيقة الواحدة.
ودسب بذلك معدل االح اق  BR20-80بواس ة املعادلة التالية:
ُ
0.6  mcellulose
t 2080

BR2080 

حيث:
BR20-80

=

= mcellulose
t20-80

ال لية بال واين.
10

=

معدل االح اق ب  21يف املائة و 11يف املائة بال را /ثانية
كتلة السليولوز يف اململو بال را
زم اان االح ا اق ب ا  21يف املائ ااة و 11يف املائ ااة م اان فق اادان ال تل ااة
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وجيب فحﺺ ا كل اختباار احا اق بوطا رسام بيااين لفقادان ال تلاة تبعا ا للازمن .ومي ان أيقا ا
استمدا الرسم البياين يف اختاذ القرارا  ،وجيب استمدام يف حالة الشك .وجياب أن يبلاغ معامال
ارتبا ( )R²منحىن ال تلة ل ل اختبار اح اق  1555عل األقال با فقادان لل تلاة نسابت تا اوح
ب ا  21يف املائااة و 11يف املائااة ،وإال لااز ت ارار ىربااة االختبااار .وجيااب إج اراا سااة اختبااارا
صااحيحة عل ا كاال خملااو مرجعااي وخملااو مل اواد االختبااار .وجيااب أال يتجاااوز االحن اراق املعياااري
ملعدال االح اق يف إطار نيذ االختبارا ا مسة نسبة  41يف املائة يف اامو .
 1-5-3-1-31تتم اال معااايري االختبااار لتحديااد جمموعااا التعبئااة ب اارض النقاال اسااتنادا
إىل خصائﺺ املادة امليكسدة فيما يلي:
جمموعا ا ااة التعبئا ا ااة " :"4أي ما ا ااادة ختترب بنسبة  4:1ﺃﻭ  ٨:٨من العينا ا ااة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ
معدلﺍحترﺍﻕ متوس اﹰ أكرب من املعادل ﺍملتوس الحا اق خملاو بنسبة 4:3
(بالوﺯﻥ) وتُظهر 
(بالوﺯﻥ) من أكسيد ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ.
جمموعة التعبئة " :"2أي ماادة ختترب بنسبة  4:1ﺃﻭ  ٨:٨من العيناة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ (بالوﺯﻥ)
وتُظه اار مع اادلﺍحترﺍﻕ متوس اﹰ م افئ ا اا أو أك اارب من املع اادل ﺍملتوس الح ا ا اق خملوﻁ بنسبة 4:4
(بالوﺯﻥ) من أكسيد ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ دون استيفاا ملعايري جمموعة التعبئة "."4
جمموعة التعبئة " :"3أي ماادة ختترب بنسبة  4:1ﺃﻭ  ٨:٨من العيناة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ (بالوﺯﻥ)
وتُظه اار مع اادلﺍحترﺍﻕ متوس اﹰ م افئ ا ا ا أو أك اارب من املع اادل ﺍملتوس الح ا ا اق خملوﻁ بنسبة 4:2
(بالوﺯﻥ) من أكسيد ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ دون استيفاا ملعايري جمموعي التعبئة " "4و"."2
خاﺭﺝ ﺍلشعبة :٨-٩ﺃﻱ ماﺩﺓ ختترب يف خمل ا ا ا ا ا ا ااو بنسبة  4:1ﻭيف خملوﻁ بنسبة ٨:٨
من امل ا ا ا ااادة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ (بالوﺯﻥ)ﻭال د ا ا ا ااد هلا ﺃﻱ ﺍﺷتعاﻝ ﻭﺍحترﺍﻕ ﺃﻭ تُظه ا ا ا اار متوس ا ا ا ا ا
معاادال اح ا اق أقاال من متوس ا معاادال اح ا اق خملااو بنسبة ( 2:4بالوﺯﻥ) من أكساايد
ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ.
وبالنسا اابة للم ا اواد الا ااي ت وﻥ هلا خماطر ﺃخرﻯ ،كأﻥ ت وﻥ سامة ﺃﻭ مسا ااببة للت كا اال،
ي بَّق ﺍلفرﻉ  ٣-٧-٢من الالئحة التنظيمية النموذجية.
ويف مصا ا لحا النظ ااا املنس ااق عاملي ا اا ،ت ااون مع ااايري االختب ااار املس ااتمدمة لتحدي ااد
التصنيف بفعل ا صائﺺ امليكسدة ملادة صلبة مناظراة لتلك املستمدمة يف النقل:
الفئ ااة  :4أي م ااادة ختترب بنسبة  4:1ﺃﻭ  ٨:٨من العين ااة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ (بالوﺯﻥ)
معدلﺍحترﺍﻕ متوس اﹰ أكرب من املعادل ﺍملتوس الحا اق خملاو بنسبة ( 4:3بالوﺯﻥ)
وتُظهر 
من أكسيد ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ.
الفئااة  :2أي مااادة ختترب بنسبة  4:1ﺃﻭ  ٨:٨من العينااة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ (بالوﺯﻥ)
معدلﺍحترﺍﻕ متوس اﹰ م افئ ا أو أكرب من املعدل ﺍملتوس الح اق خملوﻁ بنسبة 4:4
وتُظهر 
(بالوﺯﻥ) من أكسيد ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ دون استيفاا ملعايري الفئة "."4
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الفئا ا ااة  :3أي ما ا ااادة ختترب بنسبة  4:1ﺃﻭ  ٨:٨من العينا ا ااة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ (بالوﺯﻥ)
وتُظهاار معاادلﺍحترﺍﻕ متوس اﹰ م افئ اا أو أكاارب من املعاادل ﺍملتوس الح ا اق خملوﻁ بنسبة 4:2
(بالوﺯﻥ) من أكسيد ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ دون استيفاا ملعايري الفئت " "4و"."2
ليس ا ا ا ا ا ما ا ا ا ااادة صا ا ا ا االبة ميكسا ا ا ا اادة :ﺃﻱ ماﺩﺓ ختترب يف خملا ا ا ا ااو بنسبة  4:1ﻭيف خملوﻁ
بنسبة  ٨:٨من العين ا ااة ﺇىل ﺍلسليولوﺯ (بالوﺯﻥ)ﻭال د ا ااد هلا ﺃﻱ ﺍﺷتعاﻝ ﻭﺍحترﺍﻕ ،ﺃﻭ تُظه ا اار
متوس ا معاادال اح ا اق أقاال من متوس ا معاادال اح ا اق خملااو بنسبة ( 2:4بالوﺯﻥ) من
أكسيد ال لسيو الفوقي وﺍلسليولوﺯ.
 5-5-3-1-31إذا اﺷااتُب يف وجااود نتيجااة موجبااة خاطئااة ،فيجااب أيق ا ا مراعاااة النتااائج املتحصاال
ع ليها من اختبار املادة ونيي خملوطة مبادة خاملة و/أو من االختبار يف مناخ خامل عند تفسري النتائج.
 6-5-3-1-31وإذا كان ﺷا ل منحاىن فقادان ال تلاة يشاري إىل أن االختباار غاري صاا ،
فيجب فحﺺ إجراا ا ل أو ظروق االختبار الي أثر عل حرية حركة كفة امليزان.
6-3-1-31

م ال عل النتائج

مالحظة :جيااب فهاام األم لااة املقدمااة يف نيااذا اجلاادول بوصاافها أم لااة لالستشااهاد ،حيااث إن النتااائج املتحصاال
عليهااا م ا ميكسااد مع ا سااتتوقف عل ا حجاام اجلساايما ومااا إلي ا  .ولاايس ال اارض ماان نتااائج
االختب ااار هل ااذ األم ل ااة ني ااو ت اوين أس ااا للتص اانيفا (انظ اار أيق ا ا الفق اارة 4-2-1-41-2
ما اان الفصا اال  41-2يف اجلا اازا  2ما اان النظا ااا املنسا ااق عاملي ا اا ،والفقا اارة  4-4-2-5-2ما اان
الفصل  5-2من الالئحة التنظيمية النموذجية ،عل التوايل).
املادة

ثنائي كروما األمونيو
ن ا األمونيو (رباعي اهليدرا )
ن ا ال وبال (سداسي اهليدرا )
ن ا الني ل
ن ي البوتاسيو
فوق كلورا البوتاسيو
فوق كلورا البوتاسيو
برمن نا البوتاسيو
كلورا الصوديو
ن ي الصوديو
ن ا الصوديو
ن ا الس ونيو (ال مائية)
(أ)
(ب)
()4
()2
12

حجم اجلسيما  ،القيماة الوساي ة
(ق[ 51مي روم ])
311
4 151
4 211
4 211
211
221
31
211
221
321
211
251

جمموعة التعبئة الناىة

( )4

جمموعة التعبئة ""3
جمموعة التعبئة ""3
( )4
خاﺭﺝ ﺍلشعبة ٨-٩
( )4
خاﺭﺝ ﺍلشعبة ٨-٩
(()2أ)
جمموعة التعبئة ""4
( )4
جمموعة التعبئة ""2
( )2
جمموعة التعبئة ""2
(()2()4أ)
جمموعة التعبئة ""4
(()2أ)
جمموعة التعبئة ""4
(()4ب)
جمموعة التعبئة ""2
(()4ب)
جمموعة التعبئة ""2
( )4
خاﺭﺝ ﺍلشعبة ٨-٩
( )4

جمموعة التعبئة " "2حاليا
جمموعة التعبئة " "3حالي ا
ﺷركة Solvay
امل تب االحتادي لبحو واختبارا املواد ()BAM
GE.13-20769

ST/SG/AC.10/40/Add.2

دال
باا
ألف

جيم

واو
زاي

نياا

حاا

باا
ألف

(ألف)
(باا)
(جيم)
(دال)
(نياا)
(واو)
(زاي)
(حاا)

GE.13-20769

جيم

ال ومة املمروطية
سلك التسم
لوحة االختبار
حاجز اهلواا
ميزان جمهز مبمرج توصيل
لوحة الت بي
ققبان لت بي لوحة الت بي (واو) ولوحا االختبار (جيم) يف أماكن حمددة عل امليزان
لوحة القاعدة

الشك  :1-2-3-23خ ﻂ شك ت تبببل اختببر األ م اليتةت

O.3
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ST/SG/AC.10/40/Add.2

ألف

باا

جيم

(ألف) ال ومة املمروطية
(باا) سلك التسم
(جيم) لوحة االختبار

الشك  :0-2-3-23لوحة االختببر ساك اإلشةبل

الف ع 21
2-6-1-3-31
ق رنيا عن  4151مم".

يف العنوان ،يستعاض عن "الي يزيد ق رنيا عل  21مم" ب "الي ال يقل

 3-6-1-3-31يف العنوان ،يستعاض عن "الي يزيد ق رنيا عل  21مم" ب "الي ال يقل
ق رنيا عن  4151مم".
وبعااد العن اوان يف الفق ارت  2-6-1-3-31و ،3-6-1-3-31تقاااق مالحظااة
جديدة نصها كما يلي:

"مالحظة :يشري الق ر نينا إىل بارام التصميم (عل سبيل امل ال يعترب الق ار
البالغ  41 651خلية  4151مم).".

14

GE.13-20769

