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ل1خلفاعللل
 :تضاف اجلملة اجلديدة التالية يف النهاية 1-1-2
 قد ترد ضمن خمتلف إجراءات االختبار لألغراض اإلرشادية فقط "وأُدرجت األمثلة اليت 
 للتوجيه.". إال تتاح وال

للةةةةةةدورة  INF.61/Add.2والوثيقةةةةةةة غةةةةةة  الر يةةةةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/2014/37)الوثيقةةةةةةة املرجعيةةةةةةة: 
 اخلامسة واألربعني(

 يلي: كما  نصه 3-1-1يضاف بند جديد  1-1-3
 شةةع  أو رتةة الةةيت ينةةون فيهةةا التصةةنيف الصةةحيع ملةةواد و ةةل   احلةةاالتويف  1-1-3"

إيالء كممار ة   لية السلطة املختصة، فمن الطبيعي واملقبوللنقل هو مسؤو غراض اخماطر معينة أل
 لطات خمتصةة أخةرع عنةدما  اليت جتريهاتصنيف ال أو الختبارلنتائج عمليات ااالعتبار الواج  

 .".قدمتُ 
 (ST/SG/AC.10/C.3/86/Add.1)الوثيقة املرجعية: 

لخلجزملخ  للل
ل11خلفاعللل

 يلي: كما  يعدالن  9-11و 3-11الشنالن 
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ل1:لإجاخمخالخإلدرخجلفيلخلاتاال3-11خلشكعل

 

 
 
 
 

 

هل اخلطر الرئيسي إشعاع 
حراري و/أو احرتاق عنيف 
لنن بدون احتمال عصف أو 

 قذف خطر؟
 

هل السلعة مرشحة 
 ؟6-1للشعبة 

 
هل النتيجة انفجار 

 شامل؟
 

 1 لعة أو مادة مقبولة مؤقتاً يف الرتبة 
 (2-11)من الشنل 

 7اجملموعة اختبارات 

 6اختبارات اجملموعة  توض  املادة يف عبوة

 5اختبارات اجملموعة 

 4-1الشعبة  6-1الشعبة 
 4-1الشعبة  5-1الشعبة  جمموعة التوافق قاف

-1الشعبة  جمموعة التوافق خالف قاف
2 

 1ليست الرتبة  1-1الشعبة  3-1الشعبة 

 ةهل املادة مرشح
 ؟5-1للشعبة 

هل اخلطر الرئيسي 
انطالق مقذوفات 

 خطرة؟
 

هل مينن أن يعوق هذا 
اخلطر منافحة النار يف 

 اجلو املباشر؟
 

هل ينطبق احلنم اخلاص 
 3-3؟ ]انظر الفصل 343

 من الالئحة النموذجية[
 

هل هناك تأث ات خطرة 
 خارج العبوة؟

ة السلعأو  هل صنعت املادة
إلحداث تأث  تفج ي عملي 

 ؟ةناريتأث  ألعاب أو 
 

 هل املنتج  لعة مستبعدة حبنم 
)ب( من 1-1-1-2انظر ]طبيعتها؟ 

 [الالئحة النموذجية
 

غ    لعةهل هي 
 ؟حسا ة مطلقاً 

 
متفجر هل هي 

ضعيف احلسا ية 
م  خطر انفجار 

 شامل؟
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ل1:لإجاخمخالخستا  دلزيسننلخلةسكلمنلخلاتاال9-11خلشكعل

 

 
 
 
 
  

 

هل اخلطر الرئيسي إشعاع 
حراري و/أو احرتاق عنيف 
لنن بدون احتمال عصف أو 

 قذف خطر؟
 

هل السلعة مرشحة 
 ؟6-1للشعبة 

 
هل النتيجة انفجار 

 شامل؟
 

 1 لعة أو مادة مقبولة مؤقتاً يف الرتبة 
 (2-11)من الشنل 

 7اختبارات اجملموعة 

 6اختبارات اجملموعة  توض  املادة يف عبوة

 5اختبارات اجملموعة 

 4-1الشعبة  6-1الشعبة 
 4-1الشعبة  5-1الشعبة  جمموعة التوافق قاف

-1الشعبة  جمموعة التوافق خالف قاف
2 

 1ليست الرتبة  1-1الشعبة  3-1الشعبة 

 ةهل املادة مرشح
 ؟5-1للشعبة 

هل اخلطر الرئيسي 
انطالق مقذوفات 

 خطرة؟
 

هل مينن أن يعوق هذا 
اخلطر منافحة النار يف 

 املباشر؟ اجلةوار
 

هل ينطبق احلنم اخلاص 
 3-3؟ )انظر الفصل 343

 من الالئحة النموذجية(
 

هل هناك تأث ات خطرة 
 خارج العبوة؟

ة السلعأو  هل صنعت املادة
إلحداث تأث  تفج ي عملي 

 ؟ةناريتأث  ألعاب أو 
 

هل املنتج  لعة مستبعدة حبنم 
)ب( من 1-1-1-2)انظر  طبيعتها

 ؟الالئحة النموذجية(
 

غ    لعةهل هي 
 ؟حسا ة مطلقاً 

 
متفجر هل هي 

ضعيف احلسا ية 
م  خطر انفجار 

 شامل؟
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للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(

 تعديالت تبعية:  
" بعبةارة 32 ، يستعاض عن عبارة "املربة 2-6يف  2-11الشنل  

 يلي: كما  ، تضاف أ طر نصها2-6". وبعد )أ(32 "املرب 
ينطبةةةةةةةق احلنةةةةةةةم هةةةةةةةل   :)أ(32املرب    -3"  

 ؟343اخلاص 
 ال   اإلجابة: 3-1  

 "32انتقل إىل املرب    اترك هذا املرب : 3-2  
 احلالية وفقاً لذلك. 2و 3ويعاد ترقيم األ طر   

يف الفقةةةةرة األخةةةة ة، تةةةةدرج عبةةةةارة "املتفجةةةةرات العصةةةةفية" بةةةةداًل مةةةةن كلمةةةةة  11-4-2-2
 "املادة" وكلمة "نقالة" بعد كلمة "صهاريج".

للةةةةةةدورة  INF.61/Add.2والوثيقةةةةةةة غةةةةةة  الر يةةةةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/2014/11)الوثيقةةةةةةة املرجعيةةةةةةة: 
 اخلامسة واألربعني(

 بارة "عادة ما" قبل كلمة "جترع".يف اجلملة األوىل، تدرج ع 11-4-3-4
 تعاد صياغة بقية الفقرة على النحو التايل:  
أن جتةةرع هةةذ   أو هةةذا الرتتيةة يلةة م بالضةةرورة دائمةةاً أن يُتبةة   ال "غةة  أنةةه  

 األنواع األربعة مجيعاً إذ:
نُقلةت السةل  املتفجةرة دون  مةا )أ( إذا6مينن التنةالل عةن إجةراء نةوع االختبةار  )أ( 

 )د((؛4-3-4-11عندما تنون العبوة حمتوية على  لعة واحدة فقط )انظر أيضاً الفرع  أو تعبئة
يلةةةي  ممةةةا حتقةةةق أي مةةةا )ب( إذا6مينةةةن التنةةةالل عةةةن إجةةةراء نةةةوع االختبةةةار  )ب( 

 )د((:"4-3-4-11)انظر أيضاً الفرع 

‘ 2‘و‘ 1‘يعةةةاد تةةةرقيم الفقةةةرتني الفةةةرعيتني السةةةابقتني )أ( و)ب( لتصةةةبحا   
 .حتت الفقرة الفرعية اجلديدة )ب(

، الفقرتةةان الفرعيتةةان السةةابقتان ‘2‘و‘ 1‘اجلملتةةان التاليتةةان بعةةد الةةرقمني   
هناية الفقرة )د( تةدرج مجلةة  ويف الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د( على التوايل.)أ( و)ب(، تصبحان 

، مينةن إجةراء 343يلي: "عند اختبار املواد اليت ينطبق عليهةا احلنةم اخلةاص  كما  جديدة نصها
قةةاف منا ةةً ،  4-1)د( إىل أن التصةةنيف 6)د( أواًل. وإذا أشةةارت نتةةائج االختبةةار 6 االختبةةار

 )ب(.".6)أ( و6تبارين مينن التنالل االخ



ST/SG/AC.10/42/Add.2 

GE.15-04277 6 

حتةةةةةةذف اجلملةةةةةةة األخةةةةةة ة الةةةةةةيت تبةةةةةةدأ بعبةةةةةةارة "وتشةةةةةة  نتةةةةةةائج جمموعةةةةةةات   
 ...". )ج(6 االختبارات

بصةةةةةةةةةةيةتها املعدلةةةةةةةةةةة والوثيقةةةةةةةةةةة غةةةةةةةةةة  الر يةةةةةةةةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقةةةةةةةةةةة املرجعيةةةةةةةةةةة: 
INF.61/Add.2 )للدورة اخلامسة واألربعني 

ل11خلفاعللل
دوليةةةةةةة للمةةةةةةادة الوطنيةةةةةةة و التعةةةةةةاريف األوىل، حتةةةةةةذف عبةةةةةةارة "اليف اجلملةةةةةةة   11-1-1

 "و املتفجرة
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 ".تدرج يف النهاية عبارة "، إذا كان معروفاً   11-3-2
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 1-تةةدرج عبةةارة ""منخفضةةة" أو" بعةةد عبةةارة "كانةةت نتيجةةة االختبةةار واو  11-3-2
 هي". 3-واو أو 2-واو أو

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 11-4-1-2-1
ذف عبةةارة "ومسةةحوبة علةةةى البةةارد" ويسةةتعاض عةةةن يف اجلملةةة الثانيةةة، حتةةة  

 ".4" رقم" بال1.1±4.1عبارة "
يف اجلملة الرابعة، يستعاض عن عبةارة "بطبقتةني مةن صةفيحة مةن البةوليثني   

مم" بعبارة "بصفيحة من البال تيك"، وتضاف كلمة "بشدة" بعد كلمة "تثبت"  1.12 نها 
 وحتذف بقية اجلملة.

يلةةي: "و ةة  أن  كمةةا  اخلامسةةة والساد ةةة ليصةةبع نصةةهماتعةةدل اجلملتةةان   
تنةةةةون الصةةةةةفيحة البال ةةةةةتينية متوافقةةةةةة مةةةةة  املةةةةةادة موضةةةةة  االختبةةةةةار. وتتنةةةةةون الشةةةةةحنة املعةةةةة لة 

مةةةن رابةةة  نرتانةةةت يا ةةةي اريريتةةةول/ثالثي  أو (92/2غةةةم مةةةن ا/نسوجني/الشةةةم  ) 161 مةةةن
يف املائةة،  21يف هةذا املخلةوع عةن  تقل نسةبة رابة  نرتانةت يا ةي اريريتةول أال نرتوطولوين على

 .".3كةم/م  21±1 611مم وكثافة  1±21بقطر 
يف اجلملةةةةة السةةةةابعة، يسةةةةتعاض عةةةةن عبةةةةارة "شةةةةحنة ا/نسوجني/الشةةةةم "   

 بنلمة "الشحنات".
يف اجلملةةة الثامنةةة، يسةةتعاض عةةن عبةةارة "وتركةة " بعبةةارة "ومينةةن تركيةة "   

 ".3" رقم" بال1.2±3.2وعبارة "
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للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/6رجعية: )الوثيقة امل
 واألربعني(

 حتذف اجلملة األخ ة. 11-4-1-3-1
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

"أو علةةى". وتعةةدل  يف اجلملةةة األوىل، يسةةتعاض عةةن عبةةارة "وعلةةى" بعبةةارة 11-4-1-4
يلةةةةي: "ويعتةةةةرب أن املةةةةادة غةةةة  قةةةةادرة علةةةةى نشةةةةر  كمةةةةا  اجلملةةةةة الةةةةواردة يف النهايةةةةة ليصةةةةبع نصةةةةها

 االنفجار".
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

ةةة  شةةنلها يف اجلملةة الثالثةةة، تةدرج عبةةارة "أو حلقةةة مةن مةةادة مينةن أن يت 11-6-1-2-2
 )مثل البوليميثينيل(". بعد عبارة "حلقة من الرصاص اللني".

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/6)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(

لل11خلفاعللل
 تدرج يف النهاية عبارة "، إذا كانت معروفة".  12-3-2

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 
 1-تةةدرج عبةةارة ""منخفضةةة" أو" بعةةد عبةةارة "كانةةت نتيجةةة االختبةةار واو  12-3-4
 هي". 3-واو أو 2-واو أو

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 
 يلي: ماك  تعدل ليصبع نصها 12-4-1-2
يف اجلملةةة الثانيةةة، حتةةةذف عبةةارة "ومسةةحوبة علةةةى البةةارد" ويسةةتعاض عةةةن   

 ".4" رقم" بال1.1±4.1عبارة "
يف اجلملة الرابعة، يستعاض عن عبةارة "بطبقتةني مةن صةفيحة مةن البةوليثني   

مم" بعبارة "بصفيحة من البال تيك"، وتضاف كلمة "بشدة" بعد كلمة "تثبت"  1.12  نها
 بقية اجلملة.وحتذف 

يلةةي: "و ةة  أن  كمةةا  تعةةدل اجلملتةةان اخلامسةةة والساد ةةة ليصةةبع نصةةهما  
تنةةةةةون الصةةةةةفيحة البال ةةةةةتيك متوافقةةةةةة مةةةةة  املةةةةةادة موضةةةةة  االختبةةةةةار. وتتنةةةةةون الشةةةةةحنة املعةةةةة لة 

مةةةن رابةةة  نرتانةةةت يا ةةةي اريريتةةةول/ثالثي  أو (92/2غةةةم مةةةن ا/نسوجني/الشةةةم  ) 161 مةةةن
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يف املائةة،  21رابة  نرتانةت يا ةي اريريتةول يف هةذا املخلةوع عةن  تقل نسةبة أال نرتوطولوين على
 .".3كةم/م  21±1 611مم وكثافة  1±21بقطر 

يف اجلملةةةةة السةةةةابعة، يسةةةةتعاض عةةةةن عبةةةةارة "شةةةةحنة ا/نسوجني/الشةةةةم "   
 بنلمة "الشحنات".

يف اجلملةةة الثامنةةة، يسةةتعاض عةةن عبةةارة "وتركةة " بعبةةارة "ومينةةن تركيةة "   
 ".3" رقم" بال1.2±3.2وعبارة "

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/6)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(

 حتذف اجلملة األخ ة. 12-4-1-3-1
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يستعاض عن عبارة "وعلى" بعبارة "أو على".يف اجلملة األوىل،  12-4-1-4
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

ة  شةنلها تيف اجلملة الثالثة، تضاف عبارة "أو حلقة من مادة مينن أن ي 12-6-1-2-2
 )مثل البوليميثينيل(". بعد عبارة "حلقة من الرصاص اللني".

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/6ثيقة املرجعية: )الو 
 واألربعني(

ل13خلفاعللل
وتضةةةاف املةةةدخالت ‘". 1‘)ج(3)ج(" احلاليةةةة إىل "3يعةةةاد تةةةرقيم " 1-13اجلدول  13-2

 اجلديدة التالية بالرتتي  املقابل /ا:
 الفرع ا م االختبار رم  االختبار

 MBOM 13-4-3اختبار جهال الصدم  ‘3‘)أ(3
 ABL 13-2-4اختبار جهال االحتناك  ‘4‘)ب(3
 2-6-13 مئوية °32عند  SBATاختبار الثبات احلراري  ‘2‘)ج(3

 تعديالت تبعية:  
‘" 4‘)ب(3، يسةةةتعاض عةةةن عبةةةارة "االختبةةةار 3-2-13 رقميف جةةةدول ايتويةةةات، الةةة 

 ‘.3‘)ب(3بعبارة "االختبار 
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بعبةةةةةةةةةةارة ‘" 4‘)ب(3يف العنةةةةةةةةةةوان، يسةةةةةةةةةةتعاض عةةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةةارة "االختبةةةةةةةةةةار   13-2-3
 ."‘3‘)ب(3 االختبار"

والوثيقةةةةةةة غةةةةة  الر يةةةةةةة  2014/52-و 2014/51-و ST/SG/AC.10/C.3/2014/48)الوثيقةةةةةة املرجعيةةةةةة: 
INF.61/Add.2 )للدورة اخلامسة واألربعني 

 يلي: كما  نصه 3-4-13يضاف بند فرعي جديد   13-4
 MBOMاختبار جهال الصدم  ‘:3‘)أ(3االختبار   13-4-3"

 مقدمة 13-4-3-1
يسةةةةتخدم هةةةةذا االختبةةةةار لقيةةةةال حسا ةةةةية املةةةةادة للصةةةةدم بنتلةةةةة  ةةةةاقطة   

إذا كانت املادة أخطر من أن تنقل بالشنل الذي اختربت به. وختض  املادة موضة   ما ولتحديد
 ةةاقطة. ويطبةةق االختبةةار  االختبةةار لقةةوة صةةدم رأ ةةية مةةن خةةالل مطرقةةة و ةةيطة عةةن طريةةق كتلةةة

 على املواد الصلبة واملواد شبه الصلبة واملواد السائلة واملساحيق.
 اجلهال واملواد 13-4-3-2

 .MBOMالتصةةةةميم العةةةةام جلهةةةةال الصةةةةدم  1-3-4-13يبةةةةني الشةةةةنل  13-4-3-2-1
 وهناك حاجة إىل املنونات التالية:

وقضةةةةيبني لتوجيةةةةه النتلةةةةة كةةةةةم،   2.1آليةةةةة حتتةةةةوي علةةةةى كتلةةةةة إ ةةةةقاع ولهنةةةةا   
كةةةم حتتةةوي   1.1السةةاقطة، وآليةةة إلمسةةاك النتلةةة السةةاقطة ورفعهةةا وإ ةةقاطها، ومطرقةةة و ةةيطة ولهنةةا 

مينةةةةرون فةةةةوق عينةةةةة  1.2-1.3 ةةةةم ةشةةةةونة  ةةةةطع قةةةةدرها  1.23علةةةةى وليجةةةةة فوالذيةةةةة قطرهةةةةا 
 1.2-1.3 ةةةم( ةشةةةونة  ةةةطع قةةةدرها  3.2موضةةةوعة علةةةى  ةةةندان فةةةوالذي ) ةةةطع األثةةةر قطةةةر  

  .2-3-4-13 ينرون. وترد تفاصيل املساحة املستهدفة يف الشنلم
 طريقة االختبار 13-4-3-3
 الصلبة املواد وض  عينة 13-4-3-3-1
كقاعدة عامة، ختترب املواد بالشنل الذي تقةدم بةه. وينبةةي أن ختتةرب املةواد   

ن ختضةةةة  املةةةةواد املرطَّبةةةةة بأقةةةةل قةةةةدر مةةةةن العنصةةةةر املرطَّةةةة  املطلةةةةوب للنقةةةةل. وينبةةةةةي بعةةةةد ذلةةةةك أ
 للخطوات التالية وذلك حبس  شنلها الفي يائي:

يف طبقةةة واحةةدة، ينةةون  نهةةا  ةةك املةةادة ختتةةرب املسةةاحيق علةةى  ةةندان  )أ( 
احلبيبيةةةةة. وتوضةةةة  حبيبيةةةةات كافيةةةةة علةةةةى السةةةةندان لتةطيةةةةة مسةةةةاحة ت يةةةةد عةةةةن مسةةةةاحة الوليجةةةةة 

  .2 م 1.3 البالةة
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تنةون  ما شنل شرائع رقيقة منتظمة. وعادةاملواد الدافعة الصلبة ختترب يف  )ب( 
 ةةةم. ومينةةةن  1.11±1.12 ةةةم و نهةةةا  1.6يقةةةل طةةةول حافتهةةةا عةةةن  وال الشةةةرائع مربعةةةة،

 احلصول على هذا السمك بسهولة با تخدام أداة قط  مشراحية.

وتُرفةةةة  املطرقةةةةة الو ةةةةيطة. وتوضةةةة  مةةةةادة االختبةةةةار يف و ةةةةط السةةةةندان.     
 دة املوضوعة على السندان.خُتفض املطرقة حبرص على املا

 شبه الصلبة أو وض  عينة املواد السائلة 13-4-3-3-2
 ينبةي أن ختض  املواد للخطوات التالية وذلك حبس  شنلها الفي يائي:  
 ةم فةوق  1.12وفتحةة ثابتةة حجمهةا ختترب املواد السائلة بسمك حمنةوم  )أ( 

)جهةد قابةةل للتعةديل(. ويةةتم  لتوجيةهمسةتوع السةائل با ةةتخدام نةابض بةني طةةوق املطرقةة وطةةوق ا
منا ةباً للمةادة( بفتحةة  ةم ) 1.112التحنم يف  ةك عينةة السةائل بوضة  قطعةة شةريط  نةه 

 ةةةم علةةةى السةةةندان. وتُرفةةة  املطرقةةةة الو ةةةيطة. وتنةةةون فتحةةةة الشةةةريط فةةةوق و ةةةط  1.6قطرهةةةا 
تلمةةةةةةة  وليجةةةةةةةة املطرقةةةةةةةة الو ةةةةةةةيطة الشةةةةةةةريط. ويسةةةةةةةتخدم مقيةةةةةةةال المةةةةةةة   ال السةةةةةةةندان حبيةةةةةةة 

 ةةةم لوضةةة  الفتحةةةة السةةةليمة فةةةوق السةةةائل. ومُلةةةأل فتحةةةة الشةةةريط باملةةةادة السةةةائلة  1.12 حجمةةه
وتسوع با تخدام حافة مستقيمة لضمان عدم وجةود فتحةات هةواء يف العينةة.   خُتفةض املطرقةة 

  م فوق املادة على السندان. 1.12الو يطة حبرص إىل 
إىل ذلةةك( وخُتتةةرب  ومةةا ا/الميةةة حُتضةةر املةةواد شةةبه الصةةلبة )العجةةائن واملةةواد )ب( 

بةةنف  طريقةةة السةةوائل تقريبةةاً؛ غةة  أن  ةةك العينةةة يعتمةةد علةةى حجةةم أكةةرب جسةةيمة. فةة ذا كةةان 
 ةةم، تُنشةةر عينةةة مةةن طبقةةة واحةةدة علةةى  1.112حجةةم أكةةرب جسةةيمة ي يةةد عةةن السةةمك البةةال  

الصةلبة غة  عمليةة تنن خواص التما ك للمةادة شةبه  مل السندان؛ أي  ك املادة احلبيبية. وإذا
 ةم، يسةتخدم عندئةذ أدك  ةةك مينةن احلصةول عليةه. وتوضة  حبيبةةات   1.112لسةمك قةدر  

  م. 1.3كافية على السندان لتةطية مساحة ت يد عن مساحة وليجة املطرقة الو يطة البالةة 
 تشةيل اجلهال 13-4-3-3-3

لبة وشةةبه  ةةم للمةةواد الصةة 13تُرفةة  كتلةةة اإل ةةقاع إىل االرتفةةاع املرغةةوب )  
إذا كةان قةد حةدث  مةا حةظ م للسوائل( وترتك لتهوع على املطرقة الو ةيطة. ويال 11الصلبة و
ضةةوء مينةةن ر.يتةةه. وُيسةةجل نةةوع  أو تفحةةيم أو حريةةق أو ظهةةور /ةة  أو بسةةماع فرقعةةة "تفاعةةل"

و ةةادة جلةةي خفيفةةة إللالةةة أي  أو بقطعةةة قمةةا التفاعةةل الةةذي حةةدث. ويةةتم تنظيةةف األ ةةطع 
 ةو ةيطالاملطرقةة وليجةة السةندان و  ويُفحة و ةيطة. الطرقةة وليجةة امل أو سةندانالمةن  مواد متبقيةة

مةةن األضةةرار الةةيت قةةد تةةؤثر علةةى  ذلةةك غةة  أو ،قطةة  أو ،عالمةةات أو خةةدو ،للبحةة  عةةن أي 
. قبةةل إجةةراء التجربةةة التاليةةة اللتلةةف  ةة  ا ةةتبدا/ هةةذ  األجةة اء إذا تعرضةةتو خشةةونة السةةطع. 

 .نة اختبارلنل عي جتارب ت  وجترع
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 الصيانة واملعايرة 13-4-3-4
للتأكد من أهنا تتحرك حبريةة وأن االحتنةاك ينبةي فح  األج اء املتحركة   

 املوضةوعةطرقةة الو ةيطة املو  اإل قاعاملسافة بني كتلة  وينبةي التحقق مناحلد األدك.  عندبينها 
. منتظمةةسةندان الو  الو ةيطةطرقةة وليجةة املبةني  الةتالم أن تنون منطقة  وينبةيعلى السندان. 

يسةةةتند إىل حجةةةم جلةةةدول لمةةة   وفقةةةاً  تةةةهومعاير بشةةةنل منةةةتظم ختبةةةار جهةةةال االتنظيةةةف وينبةةةةي 
 كحد أدك،    معايرة اجلهال على أ ال  نوي.و اال تخدام. 

 معاي  االختبار وطريقة تقييم النتائج 13-4-3-2
 املواد الصلبة 13-4-3-2-1
( 3-3-3-4-13ر موجبةة """ إذا شةوهد تفاعةل )انظةر تعترب نتيجة االختبةا  

 ةةم وتعتةةرب املةةادة  13يف جتربةةة واحةةدة علةةى األقةةل مةةن التجةةارب السةةت يف حالةةة ارتفةةاع إ ةةقاع قةةدر  
". ومينةةةن البةةةت يف -فةةة ن النتيجةةةة تعتةةةرب  ةةةالبة " وإال أخطةةةر مةةةن أن تنقةةةل بالشةةةنل الةةةذي اختةةةربت بةةةه.

 (.2با تخدام طريقة "برو تون" )انظر التذييل احلاالت اليت تقرتب من احلدود املقررة 
 السوائل 13-4-3-2-2
( 3-3-3-4-13تعترب نتيجة االختبةار موجبةة """ إذا شةوهد تفاعةل )انظةر   

 ةةم وتعتةةرب املةةادة  11يف جتربةةة واحةةدة علةةى األقةةل مةةن التجةةارب السةةت يف حالةةة ارتفةةاع إ ةةقاع قةةدر  
". ومينةةةن البةةةت يف -فةةة ن النتيجةةةة تعتةةةرب  ةةةالبة " الوإ أخطةةةر مةةةن أن تنقةةةل بالشةةةنل الةةةذي اختةةةربت بةةةه.

 (.2احلاالت اليت تقرتب من احلدود املقررة با تخدام طريقة "برو تون" )انظر التذييل 
 أمثلة على النتائج  13-4-3-6

(1)املواد
 النتيجة 

 " هنسوجني )جاف(
 - 2- متفجرات ذات رابطة لدائنية

 - (91/11)ثالثي نرتوطولوين نرتو ليولول/
 " راب  نرتات يا ي اريثريتول )جاف(

 " نرتوغلسرين

 مئوية. °22-16يف املائة ودرجة حرارة  31-11مت احلصول على البيانات عند رطوبة  (1) 
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 كتلة اإل قاع )باء( جهال رف  كتلة اإل قاع وإمساكها وإ قاطها )ألف(

 املطرقة الو يطة )دال( قضبان توجيه كتلة اإل قاع (يم)ج

 وليجة املطرقة الو يطة )واو( موجه املطرقة الو يطة )هاء(

 منظر منرب ملنطقة اال تهداف )حاء( السندان )لاي(

 MBOM:لجه زلخلصل ل1-7-4-13خلشكعل

 ألف

 باء

 جيم

 دال
 هاء

 حاء

 واو

 

 دال

 لاي 
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 اإل قاعكتلة  )ألف(

 املطرقة الو يطة )باء(

 صامولة تثبيت وليجة املطرقة الو يطة )ج(

 وليجة املطرقة الو يطة )دال(

 السندان )هاء(

ل:لتف  نعلكتسالخإلسض طل مناضالخ ستهلخف1-7-4-13خلشكعل
ل"MBOMفيلجه زلخلصل ل

 باء

 

 جيم

 

 ألف

 

 هاء

 

 دال
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للةةةةةةدورة  INF.61/Add.2والوثيقةةةةةةة غةةةةةة  الر يةةةةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/2014/51)الوثيقةةةةةةة املرجعيةةةةةةة: 
 اخلامسة واألربعني(

 يلي: كما  نصه 3-2-13يضاف بند فرعي جديد   13-2
 ABLاختبار جهال االحتناك  ‘:4‘)ب(3االختبار   13-2-4"

 مقدمة  13-2-4-1
 هةةةذا االختبةةةار لقيةةةال حسا ةةةية املةةةادة حلةةة  احتنةةةاك ولتحديةةةد يسةةةتخدم  
الذي اختربت به. وختض  املةادة موضة  االختبةار إذا كانت املادة أخطر من أن تنقل بالشنل  ما

لقوة ضةط رأ ية حتت عجلة غ  دوارة وتنون املادة تتحةرك يف اجتةا  أفقةي علةى  ةندان من لةق. 
 ويطبق االختبار على املواد الصلبة واملواد شبه الصلبة واملساحيق.

 اجلهال واملواد  13-2-4-2

 :واد التاليةحيتاج االختبار إىل األجه ة وامل 13-2-4-2-1
عجلةةة غةة  دوارة مةةن مةةن خةةالل  ةهيدرولينيةةآليةةة قةةادرة علةةى تطبيةةق قةةوة  )أ( 

عجلةةةةة ال وتنةةةةون خشةةةةونة  ةةةةطع كةةةةل مةةةةن. فةةةةوالذي ةةةةندان الفةةةةوالذ علةةةةى عينةةةةة موضةةةةوعة علةةةةى 
 مبقيال روكويل جيم؛ 62و 22وح بني صالدة يرتا رقممينرون و  1.2-1.3قدرها سندان الو 
ب اوية وتركةه منهةا حبية  يفضةي إىل  ةرعة حمةددة نظام بندول مينن وضعه  )ب( 

 ةةم يف اجتةةا   2.2تبلةة   ةةو  حركةةةهةةذا النظةةام مسةةافة  يفتحقةةق ت. و املن لةةقسةةندان العلةةى   ةةلفاً 
 .عجلةالعمودي على القوة املطبقة على 

 طريقة االختبار  13-2-4-3
ختتةرب املةواد كقاعدة عامة، ختترب املواد بالشنل الذي تقةدم بةه. وينبةةي أن  13-2-4-3-1

املرطَّبةةةةة بأقةةةةل قةةةةدر مةةةةن العنصةةةةر املرطَّةةةة  املطلةةةةوب للنقةةةةل. وينبةةةةةي بعةةةةد ذلةةةةك أن ختضةةةة  املةةةةواد 
 للخطوات التالية وذلك حبس  شنلها الفي يائي:

يف طبقةةة واحةةدة، ينةةون  نهةةا  ةةك املةةادة ختتةةرب املسةةاحيق علةةى  ةةندان  )أ( 
لتةطيةةة مسةةاحة يصةةل حجمهةةا تقريبةةاً  احلبيبيةةة، إن أمنةةن. وتوضةة  حبيبيةةات كافيةةة علةةى السةةندان

 ةةم خلةةف نقطةةة الةةتالم  األويل  1.62 ةةم عرضةةاً وتبةةدأ  ةةو  1.62 ةةم طةةواًل يف  1.3إىل 
 بني العجلة والسندان حبي  تنون العجلة متالمسة ملاماً م  العينة عندما تُنّ ل عليها.

املةةةةةةةواد الدافعةةةةةةةة الصةةةةةةةلبة ختتةةةةةةةرب يف شةةةةةةةنل شةةةةةةةرائع رقيقةةةةةةةة منتظمةةةةةةةة يبلةةةةةةة   )ب( 
 ةةم. ومينةةن احلصةةول علةةى هةةذا السةةمك بسةةهولة با ةةتخدام أداة قطةة   1.11±1.12 نهةةا 

 مشراحية.
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ملهةةد املةةواد شةةبه الصةةلبة مبلعقةةة حةةر تصةةبع طبقةةة رقيقةةة ذات  ةةك منةةتظم  )ج( 
  م. 1.112يبل   و 

ترف  عجلة االحتناك وتوض  املةادة موضة  االختبةار علةى السةندان أ ةفل   
عندما تُنّ ل عليها.   تُنّ ل عجلة االحتناك متالمسة ملاماً م  العينة ة لالعجلة حبي  تنون العج

 221حبرص على املادة املوضوعة على السندان وتطبةق القةوة العاديةة املرغوبةة علةى العجلةة وهةي 
م/ثانيةة. ويرفة  البنةدول بال اويةة املرغوبةة  1.2نيةوتن بسةرعة  442 أو م/ثانيةة 2.2نيوتن بسةرعة 

 إذا كةان قةد حةدث "تفاعةل" مةا حةظويالللوصول إىل السرعة املنا ةبة لالختبةار   يةرتك ليهةوع. 
ضةةوء مينةةن ر.يتةةه. وُيسةةجل نةةوع التفاعةةل  أو تفحةةيم أو حريةةق أو ظهةةور دخةةان أو بسةةماع فرقعةةة

علةةى العجلةةة وتنظةةف أي مةةادة لائةةدة مةةن االختبةةار مةةن هةةذ  الةةذي حةةدث. وتُةة ال القةةوة املطبقةةة 
املنطقة. وتفهرل العجلة وترف  من على السةندان مةن أجةل التأكةد مةن ا ةتخدام أ ةطع جديةدة 

 يف كل جتربة.
 الصيانة واملعايرة 13-2-4-4
م/ثانيةةة.  1.2م/ثانيةةة و 2.4ينبةةةي معةةايرة أقصةةى  ةةرعة للسةةندان لتنةةون   

 تهومعاير بشنل منتظم ختبار جهال االتنظيف وينبةي التحقق من قوة العجلة إىل أ فل. وينبةي 
كحةةد أدك،  ةة  معةةايرة اجلهةةال علةةى أ ةةال و اال ةةتخدام. يسةةتند إىل حجةةم جلةةدول لمةة   وفقةةاً 

  نوي.

 ار وطريقة تقييم النتائجمعاي  االختب 13-2-4-2
تعتةةةرب نتيجةةةة االختبةةةار موجبةةةة """ إذا كةةةان أدك ةةةةل احتنةةةاك يف جتربةةةة   

 2.4نيةةةوتن بسةةةرعة  221واحةةةدة علةةةى األقةةةل حيةةةدث فيهةةةا تفاعةةةل مةةةن التجةةةارب السةةةت قةةةدر  
أقةةل وتعتةةرب املةةادة أخطةةر مةةن أن تنقةةل بالشةةنل  أو م/ثانيةةة 1.2نيةةوتن بسةةرعة  442 أو م/ثانيةةة
 ". -ف ن النتيجة تعترب  البة " وإال اختربت به.الذي 
 أمثلة على النتائج 13-2-4-6

(1)املواد
 النتيجة 

 - (2هنسوجني )الرتبة 
 - (3هنسوجني )الرتبة 

 - 2- متفجرات ذات رابطة لدائنية
 - 11- متفجرات ذات رابطة لدائنية

 - (21/21ألومنيوم/ثالثي نرتوطولوين )خليط 
 " (2)يا ي اريثريتول )جاف(راب  نرتات 

يف املائةةة ودرجةةة حةةةرارة  31-11م/ثانيةةة، رطوبةةة نسةةبية  2.4مت احلصةةول علةةى البيانةةات عةةن  ةةرعة  (1) 
 يذكر خالف ذلك. ما مل ،16-24°

 م/ثانية. 1.2م/ثانية و 2.4مت احلصول على البيانات عند  رعة  (2) 
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 العينة )باء( غ  الدوارةالعجلة  )ألف(

 البندول )دال( السندان (جيم)

لABL:لجه زلخ حتك كل1-4-5-13خلشكعل

 ألف
 باء 

 
 دال
 

 جيم
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  م 3.12 × م كحد أقصى  2.1عجلة غ  دوارة قطرها  )ألف(
 العينة موض  االختبار )باء(

  م كحد أقصى 1.6 × م  2.3 × م  12 ندان حجمه  )جني(

ل".ABL:لتف  نعلعجسال سنلخللجه زلخ حتك كل1-4-5-13خلشكعل

بصةةةةةةةةةيةتها املعدلةةةةةةةةةة والوثيقةةةةةةةةةة غةةةةةةةةة  الر يةةةةةةةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/2014/48)الوثيقةةةةةةةةةة املرجعيةةةةةةةةةة: 
INF.61/Add.2 )للدورة اخلامسة واألربعني 

اختبةةةةار  ‘:1‘)ج(3االختيةةةةار يلةةةةي: " كمةةةةا  تعةةةةديل العنةةةةوان ليصةةةةبع نصةةةةه  13-6-1
 وتعديل جدول ايتويات تبعاً لذلك. مئوية° 32 عندالثبات احلراري 

 يلي: كما  نصه 2-6-13يضاف بند فرعي جديد   13-6
 ةمئوي° 32عند  SBATاختبار الثبات احلراري  ‘:2‘)ج(3االختبار   13-6-2"

 مقدمة 13-6-2-1
يستخدم هذا االختبار لقيال ثبةات املةادة عنةد إخضةاعها لظةروف حراريةة   

 إذا كانت املادة أخطر من أن تنقل.  ما مرتفعة لتحديد
 اجلهال واملواد 13-6-2-2

  :حيتاج االختبار إىل األجه ة واملواد التالية 13-6-2-2-1
مةم داخةل أنبوبةة أكةرب حجمةاً  111×13لجاجيةة للعينةات حجمهةا  أنابي  )أ( 

بعةةالل مةم  111×13مةةم. وحتةاع كةةل أنبوبةة مةةن األنابية  الةةيت يبلة  حجمهةةا  111×22حجمهةا 
وتوضةة  يف األنبوبةةة األكةةرب حجمةةاً. وحتةةاع األنبوبةةة ال جاجيةةة النبةة ة بعةةالل لع /ةةا بشةةنل أكةةرب حراريةةاً 

 من كتل الفرن املعدنية. وتةلق أنبوبة العينات ال جاجية ب حنام ملن  هروب الةالات.

 ألف

 

 باء

 
 جيم
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كتلةةة معدنيةةة متعةةددة الفتحةةات مع ولةةة جيةةداً مينةةن تسةةخينها بسةةخانات  )ب( 
 توماتينيةةةاً و ة. و ةةة  أن ينةةةون التسةةةخني أمئويةةة° 261تقةةةل عةةةن  ال درجةةةة حةةةرارة مقاومةةةة حةةةر

 °1.2±حمنوماً بشنل موثوق حبي  مينن االحتفاظ بدرجة احلةرارة املرغةوب فيهةا يف حةدود  أو
وينبةةي أن تنةون النتلةة املسةخنة اةا ةايةة مسةتقلة ضةد التسةخني ال ائةد للنتلةة يف حالةة  مئويةة.

 ةةم وأن  2عطةةل نظةةام املراقبةةة األويل. وينبةةةي أن ينةةون قطةةر كةةل فتحةةة يف النتلةةة املعدنيةةة قةةدر  
  م. 11ينون عمقها 

 كيبةة، للرت التلقائي لدرجةة احلةرارة،  ينبةي أن ينون الثابت ال م  للتناق  )ج( 
 التنةةةةةاق علةةةةةى ويةةةةةتم احلصةةةةةول ى األقةةةةةل. دقةةةةةائق علةةةةة 11قةةةةةدر  )أ( و)ب(  تنياملبينةةةةةة يف الفقةةةةةر 

 غرامةات مةن مةادة خاملةة )علةى  ةبيل املثةال السةلينا اجملففةة، 2عن طريق تسخني  ، ،التلقائي
 مم( إىل 111×13أنبوبة االختبار البال  حجمها العينة ) ةالسيلينون( يف أنبوب أو األلومينا، أو

عينةةةة ال ةوضةةة  أنبوبةةةوت. SBATأكثةةةر أعلةةةى مةةةن درجةةةة حةةةرارة ثابةةةت  أو ةمئويةةة° 21درجةةةة حةةةرارة 
هةةو  كمةةا  عةة ل داخلةةي وخةةارجية املةة ودة بنبةة  ة ال جاجيةةال ةنبوبةةاأل)يف  SBATيف جهةةال  املسةةخنة

ثابتةة. ويةتم تسةجيل الالعينة إىل درجة حةرارة الفةرن تنخفض درجة حرارة  وف و (. موضع  ابقاً 
وحيةدث درجةة احلةرارة أ ةي الشةنل و ةينون التنةاق  التلقةائي لالتربيةد.  أثنةاءدرجة حةرارة العينةة 

 :للمعادلة التالية وفقاً 
  

درجةةة  Taهةةي درجةةة احلةةرارة املرجعيةةة اخلاملةةة وتتةةة  مةة  الوقةةت، و Tحيةة    
 الثابةةةت الةةة م  للتنةةةاق  الوقةةةت و tدرجةةةة احلةةةرارة املرجعيةةةة األصةةةلية، و Tiة، وتةةةحةةةرارة الفةةةرن الثاب

 التلقائي لدرجة احلرارة.
 األلومينةةةةةةةةا، أو )علةةةةةةةةى  ةةةةةةةةبيل املثةةةةةةةةال السةةةةةةةةلينا اجملففةةةةةةةةة،مةةةةةةةةادة خاملةةةةةةةةة  )د( 
أنبوبةةةةةةةة )تسةةةةةةةتخدم كمرجةةةةةةة  وتوضةةةةةةة  أيضةةةةةةةاً يف األنابيةةةةةةة  ال جاجيةةةةةةةة املع ولةةةةةةةة  السةةةةةةةيلينون( أو

بةةةةنف  تركيبةةةةة العةةةة ل  (مةةةةم 111×22داخةةةةل أنبوبةةةةة أكةةةةرب حجمهةةةةا  مةةةةم 111×13 حجمهةةةةا
 العينة. مثل
م دوجةةات حراريةةةة مةةة ودة بنظةةام لتسةةةجيل البيانةةةات لتسةةجيل درجةةةة حةةةرارة  )ه( 

امل دوجةةات احلراريةةة لقيةةال درجةةة  أو املةةادة املرجعيةةة والعينةةة )العينةةات( فضةةاًل عةةن املةة دوج احلةةراري
 حرارة الفرن والتحنم فيها.

 طريقة االختبار 13-6-2-3
مم  32كمية ملأل األنبوبة حر ارتفاع  أو توض  يسة غرامات من العينة 13-6-2-3-1

أيهما أقل داخل إحدع أنابي  العينات. وملأل أنبوبة ثانية من أنابي  العينات بنف  النمية من 
األنبوبةةة الثانيةةة يةةتم إغةةالق إحةةدع هةةاتني األنبةةوبتني ب حنةةام يف حةةني حينةةم إغةةالق  وال العينةةة.

بطريقةةة أخةةرع. وبالنسةةبة ألنبوبةةة العينةةة املةلقةةة ب حنةةام، يُةةربط املةة دوج احلةةراري  أو ةطةةاء ملولةة ب
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 ةبالنسبة ألنبوبة العينة املفتوحة، مينن ربط امل دوج احلةراري جبانة  األنبوبة أما جبدار أنبوبة العينة.
 إدخاله يف العينة. أو

وبةةة عينةةة بعةةالل وتوضةة  يف األنبوبةةة األكةةرب البةةال  حتةةاع بعةةد ذلةةك كةةل أنب 13-6-2-3-2
مةةةم الةةةيت تنةةةون هةةةي األخةةةرع مع ولةةةة مةةةن جةةةدارات فتحةةةات فةةةرن جهةةةال  111×22حجمهةةةا 
غرامةات تقريبةاً يف إحةدع  2. وينبةي أن توض  العينة املرجعيةة الةيت تبلة  كميتهةا SBATاالختبار 

سةةتخدمة للعينةةة. وُتسةةخن العينةةات أيضةةاً بةةنف  تركيبةةة العةةالل امل SBATفتحةةات جهةةال االختبةةار 
 ةاعة. وتسةجل درجةات حةرارة العينةةة  42مئويةة وحُيةتفظ اةا اةذ  احلةةرارة ملةدة  °33-32حةر 

 واملادة املرجعية طوال االختبار.
بعةةد ا ةةتنمال االختبةةار، مينةةن احلصةةول علةةى بيانةةات اختبةةار إضةةافية عةةن  13-6-2-3-3

د املالمةةةع احلراريةةةة للعينةةةة )قيةةةال التحلةةةل املةةةاص طريةةةق ليةةةادة درجةةةة حةةةرارة اجلهةةةال خطيةةةاً لتحديةةة
يالحةظ مةن ا رافةات درجةة حةرارة العينةة عةن درجةة احلةرارة  كمةا  للحرارة والتحلل الطارد للحةرارة،

 املرجعية(.
 معاي  االختبار وطريقة تقييم النتائج 13-6-2-4
رة العينةةةة تعتةةةرب نتيجةةةة االختبةةةار موجبةةةة """ إذا شةةةوهد ارتفةةةاع درجةةةة حةةةرا 13-6-2-4-1

مئويةة خةةالل  °1.2تلةك غةة  املةلقةة ب حنةةام ي يةد عةةن  أو املوضةوعة يف األنبوبةةة املةلقةة ب حنةةام
 يش  إىل تسخني ذايت. مما  اعة 42فرتة االختبار البالةة 

إذا كانةةةةت نتيجةةةةة االختبةةةةار موجبةةةةة """، تعتةةةةرب املةةةةادة غةةةة  ثابتةةةةة حراريةةةةاً  13-6-2-4-2
 ألغراض النقل.

 على النتائج أمثلة 13-6-2-2
 النتيجة  املواد

 - مئوية °1.2أقل من  راب  نرتات يا ي اريثريتول
 - مئوية °1.2أقل من  هنسوجني

 - مئوية °1.2أقل من  ثالثي نرتوطولوين 
 - مئوية °1.2أقل من  الرتكيبة باء املسرتدة

 - مئوية °1.2من أقل  نرتوغلسرين يف املائة 41يتنج عنه دخان ثنائي القاعدة،  ال مسحوق
 - مئوية °1.2أقل من  مسحوق أ ود
 - مئوية °1.2أقل من   تيفنات الباريوم

فوق كلورات  يف املائة 31-61مادة وقود داف  يركات الصواريي، 
 مادة رابطة( يف املائة 31-12ألومنيوم،  يف املائة 16-2األمونيوم، 

 - مئوية °1.2أقل من 

 " مئوية °1.2فوق  ا تيليد النحالمادة معّ لة حتتوي على 
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 خراطيش تسخني )باء( النتلة املعدنية )ألف(

 فتحة العينة )دال( الوعاء ال جاجي )ج(

 املادة العاللة )واو( حاوية العينة ال جاجية )هاء(

 SBAT:لكتسالخلتسرننلفيلجه زلخ  تا رل1-1-6-13خلشكعل

 
 

 ألف

 

 هاء

 

 دال

 

 جيم

 

 باء

 

 واو
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 النتلة املعدنية )باء( العاللالةطاء  )ألف(

 الوعاء ال جاجي )دال( امل دوج احلراري )ج(

 حاوية العينة ال جاجية )واو( فتحة العينة )هاء(

 العينة )حاء( املادة العاللة )لاي(

 "SBAT:لفت  الجه زلخ  تا رل1-1-6-13خلشكعل

للةةةةةةدورة  INF.61/Add.2والوثيقةةةةةةة غةةةةةة  الر يةةةةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/2014/52)الوثيقةةةةةةة املرجعيةةةةةةة: 
 اخلامسة واألربعني(

 باء
 

 دال
 

 جيم
 

 حاء
 

 هاء
 

 لاي
 

 واو
 

 ألف
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ل16خلفاعللل
 يلي: كما  يعدل ليصبع  16-2-2
اجلملةةة  ويف يف اجلملةةة األوىل، تةةدرج عبةةارة "عةةادة مةةا" قبةةل كلمةةة "جتةةرع".  

 الثانية، يستعاض عن عبارة "دائماً حاجة دائماً" بعبارة "دائماً اتباع هذا الرتتي  أو".
اجلملتةةةةان الثالثةةةةة والرابعةةةةة تصةةةةبحان فقةةةةرتني فةةةةرعيتني جديةةةةدتني )أ( و)ب(   

 )د((".2-2-16هناية كل منهما تضاف العبارة التالية: "انظر أيضاً الفرع  ويف على التوايل.
السةةةةةابقتان )أ( و)ب( تصةةةةةبحان الفقةةةةةرتني الفةةةةةرعيتني  الفقرتةةةةةان الفرعيتةةةةةان  

 حتت الفقرة الفرعية اجلديدة )ب(.‘ 2‘و‘ 1‘اجلديدتني 
والفقةةةرتني الفةةةرعيتني السةةةابقتني )أ( ‘ 2‘و‘ 1‘اجلملتةةةان التاليتةةةان للةةةرقمني   

هنايةةةة الفقةةةرة )د( تةةةدرج مجلةةةة  ويف و)ب( تصةةةبحان الفقةةةرتني الفةةةرعيتني )ج( و)د( علةةةى التةةةوايل.
، مينةن إجةراء 343يلي: "عند اختبار املواد اليت ينطبق عليهةا احلنةم اخلةاص  كما  دة نصهاجدي

منا ةة ،  قةةاف 4-1)د( إىل أن التصةةنيف 6)د( أواًل. وإذا أشةةارت نتةةائج االختبةةار 6االختبةةار 
 )ب(.".6)أ( و6مينن التنالل عن االختبارين 

جمموعةةةةةةةةة  حتةةةةةةةةذف اجلملةةةةةةةةة األخةةةةةةةة ة الةةةةةةةةيت تبةةةةةةةةدأ بعبةةةةةةةةارة "تشةةةةةةةة  نتةةةةةةةةائج  
 )ج(...".6 االختبارات

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(

 يلي: كما  ليصبع يعدل 16-4-1-2
 يلي: كما  جُتم  الفقرتان الفرعيتان )أ( و)ب( ويعدل الن  ليصبع  
جهةةةةال إشةةةةعال ينفةةةةي  أو السةةةةلعة أو "جهةةةةال تفجةةةة  لبةةةةدء إشةةةةعال املةةةةادة )أ( 

 (؛".3-3-1-4-16و 2-3-1-4-16السلعة )انظر  أو لضمان إشعال املادة
 يعاد ترقيم الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د( إىل )ب( و)ج( على التوايل.  
يف الفقةةةرة الفرعيةةةة )ب(، وهةةةي الفقةةةرة الفرعيةةةة )ج( السةةةابقة، تةةةدرج عبةةةارة   

 "مواد".(" بعد كلمة 4-3-1-4-16")انظر 
يف الفقةةرة الفرعيةةة )ج(، وهةةي الفقةةرة الفرعيةةة )د( السةةابقة، يسةةتعاض عةةن   
 ".3" رقم" بال3.1" رقمال

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(
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 يلي: كما  يعدل ليصبع 16-2-1-2
 يلي: كما  )أ( و)ب( ويعدل الن  ليصبع جُتم  الفقرتان الفرعيتان  
جهةةةةال إشةةةةعال ينفةةةةي  أو السةةةةلعة أو "جهةةةةال تفجةةةة  لبةةةةدء إشةةةةعال املةةةةادة )أ( 

 (؛"2-1-2-16و 4-1-2-16السلعة )انظر  أو لضمان إشعال املادة
 يعاد ترقيم الفقرتني الفرعيتني )ج( و)د( إىل )ب( و)ج( على التوايل.  
الفقةةةرة الفرعيةةةة )ج( السةةةابقة، تةةةدرج عبةةةارة يف الفقةةةرة الفرعيةةةة )ب(، وهةةةي   

 (" بعد كلمة "مواد".3-1-2-16")انظر 
 ينطبق على الن  العريب[. ال ]تعديل الفقرة الفرعية )د( السابقة 

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(

 اجلملة، حتذف عبارة "أو أي تأث  خط  آخر".يف هناية  16-6-1-1
للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 

 واألربعني(

 يستعاض عن كلمة "األرض" بعبارة " طع الوقود يف بداية االختبار". )ج(16-6-1-2
للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 

 واألربعني(
 يلي: كما  يعدل ليصبع )ح(16-6-1-2
كةةةةةةام ات فيةةةةةةديو قةةةةةةادرة علةةةةةةى تسةةةةةةجيل األحةةةةةةداث الضةةةةةةرورية ألغةةةةةةراض  ")ح( 

التصنيف. وينبةي أن ينون نوع النةام ات وعةددها وموضةعها منا ةباً لتسةجيل مجية  األحةداث 
 اليت  ري تقييمها".
 (ST/SG/AC.10/C.3/86/Add.1)الوثيقة املرجعية: 

بعةةةةةةةةةةد الفقةةةةةةةةةةرة الفرعيةةةةةةةةةةة )ح(، يف الفقةةةةةةةةةةرة األخةةةةةةةةةة ة، تضةةةةةةةةةةاف مجلةةةةةةةةةةة يف  16-6-1-2
يلةةي: "وقةةد تنةةون هنةةاك حاجةةة إىل أجهةة ة أخةةرع عنةةد تنفيةةذ اإلجةةراء الةةوارد  كمةةا نصةةها النهايةةة

 ."9-3-1-6-16 يف
للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 

 واألربعني(

 يلي: كما  يعدل ليصبع 16-6-1-3-1
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السةل  غة  املعبةأة، باحلالةة والشةنل  أو يوض  العدد املطلةوب مةن العبةوات 16-6-1-3-1"
 مةن بعضةها بقةدر اإلمنةان. املقدمة اما للنقل، على الشبنة املعدنية حبي  تنون العبوات قريبةة

السل  غ  املعبأة على  و يوفر أقصى  أو حالة توق  حدوث تأث ات اجتاهية، توجه العبوات ويف
احتمال ألن ختبط الشظايا السةتائر الشةاهدة وأن تنةون تةدفقات اللهة  املنفصةلة موجهةة أفقيةاً. 

 ام مةةن الفةةوالذ لتثبيتهةةا أثنةةاء السةةل  غةة  املعبةةأة حبةة أو وإذا دعةةت الضةةرورة، مينةةن إحاطةةة العبةةوات
السل  غ  املعبأة. ومن بني  أو االختبار. ويوض  الوقود حتت الشبنة حبي  حتيط النار بالعبوات

مة يج مةنهم ينةتج درجةة حةرارة  أو غةال أو  ةائل أو طرق التسخني املالئمةة إشةعال حريةق ةشة 
تؤثر على صةحة  وال ئوية عاديةم °211مئوية. وتعترب تقلبات درجة احلرارة دون  °211قدرها 

 االختبار.".

 (ST/SG/AC.10/C.3/86/Add.1)الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  يعدل ليصبع 16-6-1-3-2
السةل  غة   أو ينبةي أن يؤدي احلريةق بةالوقود اخلشةىل إىل احةرتاق العبةوات 16-6-1-3-2"

)ه((. ومينةةةةةن 2-1-6-16املعبةةةةأة بنثافةةةةةة ومةةةةةدة كةةةةافيتني لتتفاعةةةةةل املتفجةةةةةرات ملامةةةةاً )انظةةةةةر 
 نةةوع خشةة  آخةةر وحةةد  أو أشةةنال أخةةرع منهةةا، أو جمففةةة خشةةبية شةةرائع أو لوحةةات تنةةدي 

قاعةةدة حةةر مةةن األرض، و واحةةد مةةرت  علةةى ارتفةةاعحتةةت الشةةبنة  غربةةاللتشةةنيل مةة يج منهةةا  أو
علةةى واحةةد مةةرت  إىلغةة  املعبةةأة. وينبةةةي أن ميتةةد اخلشةة   السةةل  أو حتمةةل العبةةواتالشةةبنة الةةيت 

 املنتج".بالنار  حبي  حتيطغ  املعبأة  السل  أو األقل بعد العبوات
 (ST/SG/AC.10/C.3/86/Add.1)الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل أول ثالث مجل ليصبع نصها 16-6-1-3-2
م مةةن حافةةة 4"تثبةةت السةةتائر الشةةاهدة رأ ةةياً يف كةةل ربةة  دائةةرة علةةى بعةةد   

وينبةي أن توضة  الصةفائع حبية  تنةون مراك هةا يف مسةتوع مركة  السل  غ  املعبأة.  أو العبوات
حبيةة  تنةةون مالمسةةة لةةألرض إذا كةةان ارتفةةاع ذلةةك املركةة  يقةةل  أو السةةل  غةة  املعبةةأة أو العبةةوات
 م.". 1.1عن 

 (ST/SG/AC.10/C.3/86/Add.1)الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  تعدل اجلملة األخ ة ليصبع نصها 16-6-1-3-6
االنتظةةةار لفةةةةرتة مأمونةةةة، حتةةةةددها اجلهةةةة القائمةةةةة باالختبةةةار، قبةةةةل  "ويرعةةةى  

 االقرتاب من منطقة االختبار.".
 (ST/SG/AC.10/C.3/86/Add.1)الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  نصها 9-3-1-6-16تضاف فقرة جديدة    16-6
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األمم  رقم)صة ة ال  لحةلأل خراطيشللمواد املرشحة للتصنيف كبالنسبة  16-6-1-3-9"
قيةةال متخصةة  مةةن طاقةةة ه باال تعاضةةة عنةة أو (، مينةةن حتسةةني هةةذا االختبةةار1112املتحةةدة 
علةةى احلةةاالت الةةيت ينةةون فيهةةا اخلطةةر ذلةةك ينطبةةق و . 9 التةةذييلهةةو موضةةع يف  كمةةا  االنتثةةارات

 .". ابقة ملواد متفجرة مماثلةاختبارات هو معروف من  كما  مثالً ، قذفالسائد هو خطر 
 (ST/SG/AC.10/C.3/2014/109عية: )الوثيقة املرج

 يلي: كما  تعدل الفقرة ليصبع نصها 16-6-1-4-6
 1-1يق  أي مةن األحةداث الةيت تسةتوج  أن يةدرج املنةتج يف الشةعبة  مل إذا 16-6-1-4-6"
جمموعةة توافةةق خةالف اجملموعةةة قةاف )انظةةر  ويف 4-1الشةةعبة  أو 3-1الشةعبة  أو 2-1الشةعبة  أو

إذا  إال جمموعةة التوافةق قةاف، ويف 4-1(، ف ن املنةتج يةدرج يف الشةعبة 3-11يف الشنل  32املرب  
للمةةةواد بالنسةةةبة مةةن اللةةةوائع النموذجيةةةة ينطبةةق. و  3-3الةةةوارد يف الفصةةةل  343كةةان احلنةةةم اخلةةاص 
(، مينةةةةن اال ةةةةتناد 1112األمةةةةم املتحةةةةدة  رقةةةةم)صةةةةة ة ال  ةةةةلحةلأل خةةةةراطيشاملرشةةةةحة للتصةةةةنيف ك

جةةةول، إلدراج املنةةةتج يف جمموعةةةة  2ركيةةةة تهةةةا احلطاقتتجةةةاول  ال جةةةود انتثةةةاراتالةةةيت تفيةةةد بو دلةةةة األ إىل
 التوافق قاف.".

 (ST/SG/AC.10/C.3/2014/109)الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  يعدل ليصبع 16-3-1-2
 يلي: كما  الفقرتان الفرعيتان )أ( و)ب( ويعدل الن  ليصبع جُتم  
جهةةةةال إشةةةةعال ينفةةةةي  أو السةةةةلعة أو "جهةةةةال تفجةةةة  لبةةةةدء إشةةةةعال املةةةةادة )أ( 

 (؛".2-3-1-3-16السلعة )انظر  أو لضمان إشعال املادة
 يعاد ترقيم الفقرة الفرعية )ج( إىل )ب(. 
" 3.1" رقميف الفقرة الفرعية )ب(، وهي الفقةرة الفرعيةة )ج( السةابقة، يسةتعاض عةن الة 
 ".3" رقمبال

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2ثيقة غ  الر ية والو  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(

 يستعاض عن عبارة "قادر على إشعال" بنلمة "يشعل". )ب(16-3-1-4

للدورة اخلامسة  INF.61/Add.2والوثيقة غ  الر ية  ST/SG/AC.10/C.3/2014/4)الوثيقة املرجعية: 
 واألربعني(
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ل11خلفاعللل
للةةةةةةدورة  INF.61/Add.4والوثيقةةةةةةة غةةةةةة  الر يةةةةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/2014/11)الوثيقةةةةةةة املرجعيةةةةةةة: 
 اخلامسة واألربعني(

يف الفقةةرة األخةة ة، تةةدرج عبةةارة "املتفجةةرات العصةةفية" بةةداًل مةةن كلمةةة "املةةادة"   12-1
 وكلمة "نقالة" بعد كلمة "صهاريج".

بةةةداًل  تةةةدرج عبةةةارة "املتفجةةةرات العصةةةفية" 1-12احلاشية )ب( للجدول   12-2
 من كلمة "املادة" وكلمة "نقالة" بعد كلمة "صهاريج".

 يلي: كما  يعدل ليصبع 12-3-1
يةةذكر خةةالف ذلةةك يف هةةذ  االختبةةارات، يتعةةني اختبةةار املةةادة بالشةةنل  مل مةةا 12-3-1"

مةةن هةةذا  4-2-1أقصةةى درجةةة حةةرارة قةةد تطةةرأ خةةالل النقةةل )انظةةر  ويف الةةذي تقةةدَّم بةةه للنقةةل،
 الدليل.".

  ينطبق التعديل على الن  العريب.ال 12-4-1
 يلي: كما  جُتم  الفقرتان ليصبع نصهما  2-1-1-4-12و 12-4-1-1
إذا كانةةت املةةادة املرشةةحة ألن تصةةنف  مةةا يسةةتخدم هةةذا االختبةةار لتحديةةد 12-4-1-1-1"

هةةةالم، املسةةةتخدمة كمةةةادة و ةةةيطة يف صةةةن   أو معلَّةةةق أو "كنةةةرتات األمونيةةةوم بشةةةنل مسةةةتحل 
العصفية" ثابتة حرارياً عند درجات احلرارة اليت مينن أن حتصل أثنةاء النقةل. وبالطريقةة املتفجرات 
ينةةةون وعةةةاء االختبةةةار  ال (،4-4-22يةةةتم اةةةا هةةةذا النةةةوع مةةةن االختبةةةار )انظةةةر  مةةةا الةةةيت عةةةادة

للعبةةوات وحاويةةات السةةوائ  الو ةةيطة  إال ملةةي لةةرت مةةن املةةادة ممةةثالً  211املعةة ول املمتلةةم بنميةةة 
هالمةةةةات نةةةةرتات األمونيةةةةوم،  أو معلقةةةةات أو يج الصةةةةة ة. وبالنسةةةةبة لنقةةةةل مسةةةةتحلباتوالصةةةةهار 

يستخدم هذا االختبار لقيال ثباهتا احلراري أثناء نقلها بالصهاريج إذا أجري االختبار عند درجة 
درجةةة  أو مئويةةة عةةن أقصةةى درجةةة حةةرارة مينةةن أن حتصةةل أثنةةاء النقةةل، °21حةةرارة ت يةةد مبقةةدار 

 التحميل إذا كانت أعلى من ذلك.". احلرارة أثناء
تةةةةدرج عبةةةةارة ")مبسةةةةاعدة مروحةةةةة إذا دعةةةةت احلاجةةةةة(" بعةةةةد عبةةةةارة "غرفةةةةة  12-4-1-2-1

اختبةةةار" وعبةةةارة "يةةةتم الةةةتحنم فيهةةةا برتمو ةةةتات" بعةةةد كلمةةةة "منا ةةةبة". ويسةةةتعاض عةةةن كلمةةةة 
 "."ديوار" بعبارة "اختبار مع ولة" وعبارة "وبأجه ة قيال" بعبارة "ومبعدات تسجيل

 يلي )تظل اجلملة األخ ة دون تةي (: كما  يعدل ليصبع 12-4-1-2-2

ينبةةةةةي أن  ةةةةرع االختبةةةةار بعةةةةد تقيةةةةيم للمخةةةةاطر، مةةةة  وضةةةة  يف االعتبةةةةار  12-4-1-2-2"
احتمةةال حةةةدوث حريةةةق و/أو انفجةةةار يف غرفةةةة االختبةةار، وتطبيةةةق تةةةداب  املراقبةةةة املنا ةةةبة حلمايةةةة 

أكثةر مةن اختبةار واحةد يف نفة  الوقةت. و ة  أن ينةون األشخاص واملمتلنات. ومينن إجراء 
 جهال التسجيل مبيتاً يف منان منفصل خمص  للمراقبة.".
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  يلي: كما  يعدل ليصبع 12-4-1-2-3
يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبةارة "مينةن ا ةتخدام فةرن للتجفيةف يةتم الةتحنم فيةه  

ه كافيةةاً" بعبةةارة "مينةةن ا ةةتخدام برتمو ةةتات )مبسةةاعدة مروحةةة إذا دعةةت احلاجةةة( وينةةون حجمةة
  فيه النفاية" وعبارة "وعاء ديوار" بعبارة "أوعية االختبار املع ولة.". مبا غرفة اختبار كب ة

يف اجلملةةة الثانيةةة، يسةةتعاض عةةن كلمةةة "الفةةرن" بعبةةارة "غرفةةة االختبةةار"، وكلمةةة "ديةةوار"  
  ".°2±" بعبارة "°1±بعبارة "االختبار املع ول" وعبارة "

 يف اجلملة الثالثة، يستعاض عن كلمة "فرن" بعبارة "غرفة االختبار".  
 وحتذف اجلملتان األخ تان. 

يف اجلملةةة األوىل، يسةةتعاض عةةن كلمةةة "ديةةوار" بعبةةارة "االختبةةار املع ولةةة"  12-4-1-2-4
 اجلملةةة الثانيةةة، يسةةتعاض عةةن كلمةةة "ديةةوار" ويف مليلةةرت". 211وتةةدرج كلمةةة " ةةو" قبةةل عبةةارة "

 بنلمة "االختبار". وحتذف اجلملة األخ ة.
يستعاض عن كلمة "ينبةي" بنلمة " ة " وكلمةة "ديةوار" بعبةارة "اختبةار  12-4-1-2-2

اجلملةة الثالثةةة، يسةتعاض عةةن عبةارة "ومينةن حتديةةد" بعبةارة "وحتةةدد" وتعةدل النهايةةة  ويف معة ول".
اجلملةةةة  ويف ثةةةل امليةةةا  املقطةةةرة."يلةةةي: "ملئةةةه مبةةةادة  ةةةائلة خاملةةةة معروفةةةة، م كمةةةا  ليصةةةبع نصةةةها

 األخ ة، يستعاض عن عبارة "ومينن حساب" بعبارة "وحُيس ".
 يستعاض عن كلمة "ديوار" بعبارة "االختبار املع ولة". 12-4-1-2-6
 حتذف الفقرة. 12-4-1-2-3
يلةةةةي: "ومُيةةةةأل وعةةةةاء  كمةةةةا  تعةةةةدل اجلملتةةةةان الثانيةةةةة والثالثةةةةة ليصةةةةبع نصةةةةهما 12-4-1-3-1

 ةةةو  أو تقريبةةةاً مةةةن حجةةةم وعةةةاء االختبةةةار، يف املائةةةة 21باملةةةادة موضةةة  االختبةةةار حةةةر  االختبةةةار
 مليلرت." ويستعاض عن كلمة "ديوار" بنلمة "االختبار". 411
حتةةةةةذف عبةةةةةارة "تسةةةةةّخن العّينةةةةةة و" مةةةةةن اجلملةةةةةة األوىل. وحتةةةةةذف اجلملةةةةةة  12-4-1-3-2

 األخ ة.

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 12-4-1-3-3
يف هناية االختبار، ُترتك العينة لتربد وتُرف  من غرفة االختبار ويتّم الةتخّل   12-4-1-3-3"

 منها حبرص يف أقرب وقت ممنن.".
 مئويةةةة °6تةةةدرج عبةةةارة "يف غضةةةون فةةةرتة مةةةدهتا  ةةةبعة أيةةةام" بعةةةد عبةةةارة " 12-4-1-4-1
 أكثر". أو

 حيذف الشنل. 1-1-4-12الشنل 
 بنلمة "معّ لة".يستعاض عن كلمة "ما ة"   12-2-1-1
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يستعاض عن كلمة ")ما ة(" بنلمة ")معّ لة(" وعبةارة "شةحنة االختبةار"  12-2-1-2-1
 بعبارة "عينة املادة" تدرج كلمة "شحنة" قبل كلمة "قابلة".

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها )أ(12-2-1-2-1
 مفجرات ذات قوة كافية لبدء الشحنة املعّ لة؛". ")أ( 

 يلي: كما  ليصبع نصها تعدل )ب(12-2-1-2-1

مةةةةةم  92مةةةةةم وارتفاعةةةةةه  92شةةةةةحنات معةةةةةّ لة تتةةةةةألف مةةةةةن قةةةةةرص قطةةةةةر   ")ب( 
مةةةن البنتوليةةةت )رابةةة  نرتانةةةت يا ةةةي  3كةةةةم/م  21±بتفةةةاوت قةةةدر   3كةةةةم/م 1 611 وكثافةةةة

الرتكيبةة  أو مةن رابة  نرتانةت يا ةي اريريتةول(، يف املائةة 21اريريتول/ثالثي نرتوطولوين حبةد أدك 
 مةةةةةةةةةةةةةن ا/نسةةةةةةةةةةةةةوجني( يف املائةةةةةةةةةةةةةة 21ني/ثالثي نرتوطولةةةةةةةةةةةةةوين، حبةةةةةةةةةةةةةد أدك بةةةةةةةةةةةةةاء )هنسةةةةةةةةةةةةةوج

 من ا/نسوجني(؛". يف املائة 92ا/نسوجني/الشم  )حبد أدك  أو
 حتذف عبارة "غ  ملحومة". )ج(12-2-1-2-1
 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها )د(12-2-1-2-1
 عينات من املواد )الشحنات القابلة(؛". ")د( 

 اجلملة األخ ة.حتذف  )ه(12-2-1-2-1
 مم". 211تدرج كلمة " و" قبل عبارة " )و(12-2-1-2-1
مةةم"، وتضةاف عبةةارة "مقابةل الشةةحنة  22تةدرج كلمةةة " ةو" قبةةل عبةارة " (ل)12-2-1-2-1

 املعّ لة؛".
 يلي: كما  ( نصهاحتضاف فقرة جديدة ) 12-2-1-2-1
يقةةةةل  ال مبةةةةا يشةةةةبهها تتحمةةةةل التجميةةةة  فةةةةوق األرض مةةةةا أو كتةةةةل خشةةةةبية (ح") 

 مم.". 111 عن
 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 12-2-1-3-1
يوضة  املفّجةر والشةةحنة املعةّ لة وفجةوة امليتةةاكريالت عديةد امليثيةل والشةةحنة  12-2-1-3-1"

هةةو مبةةني يف  كمةةا  القابلةةة فةةوق و ةةط الصةةفيحة الشةةاهدة علةةى أن تشةةرتك كلهةةا يف حمةةور واحةةد،
ب حنةةةةام بطبقةةةةة واحةةةةدة مةةةةن شةةةةريط الصةةةةق مةةةةن . ويةلةةةةق قةةةةاع األنبوبةةةةة 1-1-2-12الشةةةةنل 
 يعادلةةه، الحتةةواء عينةةة املةةادة الةةيت حُتّمةةل حبةةرص لتجنةة  تنةةوين فراغةةات يف العينةةة مةةا أو القمةةا ،

بني العينة وجدار األنبوبة. وينبةي أن ينون  طع العينة على مستوع مسةاوياً حلافةة األنبوبةة.  أو
ملفّجةر والشةحنة املعةّ لة وأ ةطوانة امليتةاكريالت وينبةي توخي احلرص لضمان التالم  اجليةد بةني ا

عديد امليثيل والشحنة القابلة. وينبةي أن تنون درجة حرارة عينةة املةادة بةنف  درجةة احلةرارة اجلةو 
املباشر. وينبةي تثبيت النتلة اخلشبية الةيت ملسةك املفّجةر والشةحنة املعةّ لة وأ ةطوانة امليتةاكريالت 
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فوالذيةةةة تثبيتةةةاً جيةةداً يف حمةةةور واحةةد )مةةةثاًل با ةةةتخدام قطعةةة مةةةن شةةةريط عديةةد امليثيةةةل واألنبوبةةة ال
 الصق يف كل نقطة ملتقى(.".

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 12-2-1-3-2
يف ذلك الصفيحة الشاهدة، فةوق  مبا تُرف  تركيبة جهال االختبار بناملها، 12-2-1-3-2"

بةةةني األرض والسةةةطع السةةةفلي مةةةم  111تقةةةل عةةةن  ال األرض حبيةةة  تنةةةون هنةةةاك فجةةةوة هوائيةةةة
هةو مبةني  كمةا  يشةااها، مةا أو للصفيحة الشاهدة املرفوعة على حافتني فقط من النتل اخلشبية،

. وتوضةةة  النتلتةةةان بطريقةةةة تضةةةمن وجةةةود فةةةرا  حتةةةت األنبوبةةةة علةةةى 1-1-2-12يف الشةةةنل 
هةةةةال الصةةةفيحة الشةةةاهدة. ولتسةةةةهيل مجةةة  بقايةةةا الصةةةةفيحة الشةةةاهدة، ينبةةةةي أن تنةةةةون تركيبةةةة ج
 االختبار بناملها يف وض  رأ ي )مينن ا تخدام مي ان كحويل مثاًل للتأكد من ذلك(.".

 حتذف اجلملة األوىل. 12-2-1-3-3
تةةةدرج عبةةةارة "وانتشةةةر" بعةةةد عبةةةارة "انفجةةةاراً قةةةد حةةةدث". ويعةةةدل و ةةةط  12-2-1-4

 أي جتربةةة الةةيت تنفجةةر وحتةةدث ثقبةةة يف الصةةفيحة الشةةاهدة يف اجلملةةة الثانيةةة ليصةةبع نصةةه: "...
 ...". مينن تصنيفها ال

والبيانةةةةات الةةةةواردة  1-1-2-12يسةةةةتعاض عةةةةن الشةةةةنل  1-1-2-12، الشنل 12-2
 )وال يتة  عنوان الشنل(:أدنا  بالشنل التايل 
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 املعّ لةالشحنة  (جيم) املا ك اخلشىل للمفّجر )باء( املفّجر )ألف(

 األنبوبة فوالذية )واو( املادة موض  االختبار )هاء( الفجوة من ميتاكريالت عديد امليثيل )دال(

   النتل اخلشبية )حاء( الصفيحة الشاهدة )لاي(

 حيذفان. 2-1-2-12والشنل  1-1-2-12اجلدول 
 يلي: كما  تعدل هناية الفقرة األوىل ليصبع نصها 12-6-1-2-1
 ثقةةةوب/ةةةذا االختبةةةار يةةةتم ا ةةةتخدام بفتحةةةات عديةةةدة خمتلفةةةة األحجةةةام. و ومتةةةوفرة  "... 
 يلي: كما  رهااقطأ

 1.2 مم لصفيحة اإلغالق املستخدمة يف عملية معايرة التدفئة؛ 

 2.1 .مم لصفيحة اإلغالق املستخدمة يف االختبار 
 .".1-1-6-12أما أبعاد الطوق امللول  والصامولة )و يلة اإلغالق( فمبيَّنة يف الشنل  

 دال
 

 باء
 

 جيم
 

 هاء
 

 واو
 

 ألف
 

 حاء
 

 لاي
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 غم". 1.2±26.2حتذف بقية اجلملة بعد عبارة " )أ(12-6-1-2-1
يستعاض عن عبارة "غال الربوبان" بعبةارة "وقةود غةالي )علةى  ةبيل املثةال  12-6-1-2-2

يعاد/ةةةا" بعةةةد عبةةةارة "الفثةةةاالت ثنائيةةةة  مةةةا اجلملةةةة الثانيةةةة. وتةةةدرج عبةةةارة "أو وحتةةةذفالربوبةةةان(". 
 "وتدرج من فتحة الصفيحة" بعد عبارة "من حافّتها".البوتيل" وتدرج عبارة 

يف اجلملةةةة األوىل، توضةةة  نقطةةةة لنهايةةةة اجلملةةةة بعةةةد عبةةةارة "صةةةندوق واق  12-6-1-2-3
ملحةةوم" ويسةةةتعاض عةةةن اجلةةة ء املتبقةةةي مةةةن اجلملةةة بعبةةةارة "ويةةةرد ترتيةةة  منا ةةة  لبنةةةاء الصةةةندوق 

اض عةةةةةةن عبةةةةةةارة "ترتيةةةةةة  اجلملةةةةةةة الرابعةةةةةةة، يسةةةةةةتع ويف .".2-1-6-12وأبعةةةةةةاد  يف الشةةةةةةنل 
 الشعالت" بعبارة "ترتي  منا   للشعالت".

 يلي: كما  نصها 4-2-1-6-12تضاف فقرة جديدة    12-6
ينبةي توف  كام ا فيديو لتسجيل االختبار وضةمان تشةةيل كةل الشةعالت  12-6-1-2-4"

املةةواد الصةةلبة أثنةةاء االختبةةار. ومينةةن أن تقةةدم النةةام ا أيضةةاً أدلةةة علةةى انسةةداد الفتحةةات بسةةب  
 املوجودة يف العينة.".

مةةةم" وعبةةةارة "مةةةاّدة  2يسةةةتعاض عةةةن كلمةةةة "منا ةةة " بعبةةةارة "حجمهةةةا  12-6-1-3-1
تشحيم قوامها ثنائي كربيتيد املوليبينوم" بعبارة "ُمرّك  مرتف  درجة احلرارة ومقاوم للتجعيةد )علةى 

 . بيل املثال ماّدة تشحيم قوامها ثنائي كربيتيد املوليبينوم("
 حتذف اجلملة األوىل. 12-6-1-3-2
 يف النهاية، تضاف عبارة "لضمان ا رتداد مجي  القط ". 12-6-1-3-3
يسةةةةتعاض عةةةةن عبةةةةارة ""عةةةةدم حةةةةدوث انفجةةةةار"" بعبةةةةارة "عةةةةدم حةةةةدوث  12-6-1-3-4

(("" وعبةةةةارة ""حةةةةدوث انفجةةةةار"" بعبةةةةارة "حةةةةدوث انفجةةةةار )نتيجةةةةة -انفجةةةةار )نتيجةةةةة  ةةةةالبة )
 موجبة )"((""

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 12-6-1-3-2
 ( يف ثالث جتارب.- رع هذا االختبار لتحقيق نتيجة  البة ) 12-6-1-3-2"
هالمات نرتات األمونيوم واحتمال وجود نسة   أو معلقات أو مستحلباتنظراً لطبيعة  

يةؤدي  مينةن أن ممةا مئوية خمتلفة من املواد الصلبة، قد حيدث انسداد يف الفتحةات أثنةاء االختبةار
إىل نتيجةةةة خاطئةةةة موجبةةةة """. وإذا شةةةوهد ذلةةةك، مينةةةن إعةةةادة إجةةةراء االختبةةةار )مرتةةةان كحةةةد 

 أقصى(.".
 إذا 1-2يلةةةةةي: "... الشةةةةةعبة  كمةةةةةا  تعةةةةةدل هنايةةةةةة الفقةةةةةرة ليصةةةةةبع نصةةةةةها 12-6-1-4
 ( يف يسة اختبارات كحد أقصى.".-تتحقق ثالث نتائج  البة ) مل

 هما بالشنلني التاليني:يستعاض عن 2-1-6-12و 1-1-6-12الشنالن 
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مم( بأ طع  11صامولة )قطر فتحتها ب =  )الف(
 41مستوية ملفتاح صواميل مقال 

 صفيحة اا فتحة )باء(
 مم( 2.1 أو 1.2)قطرها أ = 

 36أ طع مستوية ملفتاح صواميل مقال  )دال( طوق ملول  )جيم(
 أنبوبة )واو( الشفة )هاء(

 :لمجةوعالأناولالخ  تا ر1-1-6-11خلشكعل

 باء
 

 جيم
 

 دال
 

 واو
 

 هاء
 

 ألف
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 :لجه زلخلتسرنن1-1-6-11خلشكعل

 بعد الشنل القائم، تضاف الصور التالية: 3-1-6-12الشنل 
لكونننأمثسالعسنلنت وجلخ تا رلل"
لل ليااألأيلتغننالعسنلخ ناولال":سنن"

ل
لخنفت حلق علخ ناولالإلنلخلر رجل"ألف":

 /  رائد
 

قضةةةةبان معدنيةةةةة حلمةةةةل 
 جمموعة أنبوبة االختبار

 شعلة
 

 شعلة
 

 شعلة
 

 شعلة
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ل
لخنفت حلق علخ ناولال جلخره لإلنلخلر رجل"ل م":

 
لم جوز لل"جن ":
لخنشض قلجلخرلخ ناولالل"دخل":

  

لخنشض قلجلخرلخ ناولالإلنلقا تننلل"ه م":

  

أكثالمنلخلضابلخلكانا لفيلم  ةهة ل خلتةيلقةلللأ لإلنلث ثخنشض قلجلخرلخ ناولالل" خ ":
لت علفيلل ضلخل   المّتصساللا طه للشاي الضنضا
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لتتقثال سنسالخإلغ قل ل لخنكس رلخ ناولالإلنلخل ليللمنلخلضابلخلصغنا لأس س   ل"زخي":

  

 
 

يلةي: "وينبةةي أن  كمةا  ليصةبع نصةهاتضاف اجلمل التاليةة يف النهايةة   )أ(12-3-1-2
يعادلةه. وتنةون كةل  مةا أو املنظمة الدولية لتوحيد املقةايي تنون مجي  أعمال اللحام وفقاً ملعيار 

 (A53 Grade B) 21مةةةةةةةةةةن الفةةةةةةةةةةوالذ النربةةةةةةةةةةو  املصةةةةةةةةةةنف يف اجلةةةةةةةةةةدول املنونةةةةةةةةةةات الفوالذيةةةةةةةةةةة 
 يعادله؛". ما أو

"النار". وتدرج كلمة " و" قبل عبارة يستعاض عن كلمة "الوقود" بنلمة  )ب(12-3-1-2
وينبةةةي أن تنةةون الشةةبنة مرتفعةةة  يلةةي: "... كمةةا  م". وتعةةدل هنايةةة الفقةةرة ليصةةبع نصةةها 1.1"

 م يف بداية االختبار".1.2الوقود بنحو   طععن 
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يلةةي: "كميةة كافيةةة مةن الوقةةود إلحةةداث  كمةا  تعةدل بةةدايتها ليصةبع نصةةها )ج(12-3-1-2
مئويةةةةة )تقةةةال عنةةةةد القاعةةةدة اخلارجيةةةةة لألنبوبةةةة( ويظةةةةل  °211إىل  حريةةةق تصةةةل درجةةةةة حرارتةةةه

 أةةةرة أو دخةةان أو النهايةةة تضةةاف العبةةارة التاليةةة: "ويالحةةظ ذلةةك بطةةرد مةةواد ويف ...". مشةةتعالً 
مئويةة  °211إىل ذلك، من أعلى األنبوبة. وتعترب تقلبات درجةة احلةرارة املؤقتةة دون  وما /  أو

 االختبار.".تؤثر على صحة  وال عادية
لتشةةةةةري  اخلشةةةةة   يلةةةةةي: "... كمةةةةةا  تعةةةةةدل هنايةةةةةة الفقةةةةةرة ليصةةةةةبع نصةةةةةها )د(12-3-1-2

 واملشعالت؛".
 يلي:  كما  تعدل ليصبع نصها )ه(12-3-1-2
 كام ا فيديو لتسجيل األحداث باأللوان؛". ")ه( 

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها )و(12-3-1-2
مئويةةةةة وأكثةةةةر،  °211حةةةةر و ةةةةائل لقيةةةةال درجةةةةات احلةةةةرارة وتسةةةةجيلها  ")و( 

 مب دوج حراري يوض  عند القاعدة اخلارجية من األنبوبة؛".
 يلي: كما  تضاف فقرة فرعية جديدة )ل( نصها 12-3-1-2
 و يلة لقيال  رعة الرياح مثل املرياح.". ")ل( 

يتجةةةةةاول  مةةةةةا يف اجلملةةةةةة الرابعةةةةةة، تةةةةةدرج عبةةةةةارة "، وميتةةةةةد يف كةةةةةل اجتةةةةةا  إىل 12-3-1-3-1
اجلملةةة األخةة ة،  ويف بعةةد عبةةارة "حتةةت الشةةبنة" وكلمةةة "ملامةةاً" بعةةد كلمةةة "باألنبوبةةة".األنبوبةةة" 

 حتذف عبارة "با تخدام شرائع من اخلش  اجملّفف".
 يلي: كما  تعدالن ليصبع نصهما 3-3-1-3-12و 12-3-1-3-2
م/ثانيةة  6ينبةي عدم إجراء االختبار يف ظروف تتجاول فيها  رعة الريةاح  12-3-1-3-2"

 با تمرار.
 يلي: مبا تسجل املشاهدات املتعلقة 12-3-1-3-3
 ؛2-3-1-3-12 رعة الرياح يف بداية االختبار وفقاً للفرع  )أ( 
أن يصةبع مةن الواضةع أن املةادة إىل  أو دقيقةة 31تقل عن  ال مدة احلريق )ب( 

اخلارجيةةة  مئويةةة عنةةد القاعةةدة °211، والوصةةول إىل قةةد تعرضةةت للحريةةق لفةةرتة تنفةةي لتأثرهةةا بةةه
 من األنبوبة؛

 درجة احلرارة عند القاعدة اخلارجية من األنبوبة؛ )ج( 
 )ج(؛2-1-3-12هو موصوف يف  ملا تفاعل املادة م  احلريق وفقاً  )د( 



ST/SG/AC.10/42/Add.2 

37 GE.15-04277 

 يةةدل علةةى حةةدوث انفجةةار )مثةةل اننسةةار األنبوبةةة إىل قطعتةةني مةةا وجةةود )ه( 
 أكثر(؛ أو
 منطقة احلريق؛ تناثر شظايا من ج ء األنبوبة املوجود يف )و( 
انفصةةال األنبوبةةة عةةن  أو يةةدل علةةى ملةة ق )مثةةل اننسةةار األنبوبةةة مةةا وجةةود )ل( 

 صفيحة القاعدة عند اللحام(.".
 حتذف الفقرات. 6-3-1-3-12إىل  12-3-1-3-4
 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها  12-3-1-4
 معاي  االختبار وطريقة تقييم النتائج  12-3-1-4"
يحاً إذا حتققةةةت معةةةاي  املشةةةاهدات املبينةةةة يف الفةةةرع يعتةةةرب االختبةةةار صةةةح   

 )أ( إىل )د(.12-3-1-3-3
تعترب نتيجة االختبار موجبة """ وينبةي عدم نقل املادة يف صهاريج نقالة    

  إذا شةةوهد أي انفجةةار و/أو اننسةةار يف األنبوبةةة، 1-2بوصةةفها مةةادة خطةةرة مصةةنفة يف الشةةعبة 
 و(.)ه( و)3-3-1-3-12هو حمدد يف  كما
ُيشةةةةةةةةاهد أي انفجةةةةةةةةار و/أو  مل " إذا-تعتةةةةةةةةرب نتيجةةةةةةةةة االختبةةةةةةةةار  ةةةةةةةةالبة "   

هةةو حمةةدد  كمةةا  انفصةةا/ا عةةن الصةةفيحة النهايةةة، أو يف األنبوبةةة. ويةةدل اننسةةار األنبوبةةة اننسةةار
 ".".-)ل(، على أن النتيجة  البة "3-3-1-3-12 يف
مالءمةةةةة املةةةةادة  "...يلةةةةي:  كمةةةةا  تعةةةةدل هنايةةةةة الفقةةةةرة األوىل ليصةةةةبع نصةةةةها  12-3-2-1

هةالم، املسةتخدمة كمةادة  أو معلَّةق أو املرشحة ألن تصنف "كنرتات األمونيوم بشنل مستحل 
و ةةيطة يف صةةن  املتفجةةرات العصةةفية" للنقةةل يف صةةهاريج نقالةةة بوصةةفها مةةادة خطةةرة مصةةنفة يف 

 .".1-2 الشعبة
وينبةةةي أن تنةةون مجيةة  يلةةي: " كمةةا  تةةدرج مجلةةة رابعةةة جديةةدة نصةةها  )أ(12-3-2-2

يعادله. وتدرج كلمة "ملاماً" بعةد   ما أو املنظمة الدولية لتوحيد املقايي أعمال اللحام وفقاً ملعيار 
 كلمة "يتسعان".

قاعةةةةةةدة صةةةةةةلبة مماثلةةةةةةة" قبةةةةةةل عبةةةةةةارة "طةةةةةةول ضةةةةةةلعها  أو تةةةةةةدرج عبةةةةةةارة "، )ب(12-3-2-2
 مم". 411 لهاء
النهايةةة، تضةةاف عبةةارة:  ويف مةةم". 121"تةةدرج كلمةةة "تقريبةةاً" بعةةد عبةةارة  )ج(12-3-2-2

 "أو القاعدة الصلبة املماثلة".
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يسةتعاض عةن عبةارة "غةال الربوبةان" بعبةارة "وقةود غةالي يف اجلملة األوىل،  )د(12-3-2-2
"أو قاعةدة صةلبة مماثلةة" بعةد عبةارة اجلملة الثانية، تةدرج عبةارة  ويف )على  بيل املثال الربوبان(".

 "النتلة اخلر انية".
 يلي: كما  تضاف فقرة فرعية جديدة )ه( نصها  12-3-2-2
 °211كميةةة كافيةةة مةةن الوقةةود إلحةةداث حريةةق تصةةل درجةةة حرارتةةه إىل  ")ه( 

إذا  أو دقيقةة علةى األقةل، 61مئوية )تقال عنةد القاعةدة اخلارجيةة لألنبوبةة( ويظةل مشةتعاًل ملةدة 
للحريةةةق لفةةةرتة تنفةةةي لتأثرهةةةا بةةةه، لةةة م األمةةةر، إىل أن يصةةةبع مةةةن الواضةةةع أن املةةةادة قةةةد تعرضةةةت 

إىل ذلةةك، مةةن أعلةةى األنبوبةةة. وتعتةةرب  ومةةا /ةة  أو أةةةرة أو دخةةان أو ويالحةةظ ذلةةك بطةةرد مةةواد
 تؤثر على صحة االختبار؛". وال مئوية عادية °211تقلبات درجة احلرارة املؤقتة دون 

 يعاد ترقيم الفقرات )ه( إىل )ك( تبعاً لذلك. 
يسةةةتعاض عةةةن كلمةةةة "الربوبةةةان" يف اجلملةةةة األوىل،  السابقة)و(، وهي )ه( 12-3-2-2

مةم" ويسةتعاض  611اجلملة الثالثة، تةدرج كلمةة " ةو" قبةل عبةارة " ويف بعبارة "الوقود الةالي".
اجلملةةة الرابعةةةة، تةةدرج كلمةةةة  ويف عةةن عبةةةارة "وارتفاعةةه" بعبةةةارة "وينبةةةي أن ينةةةون ارتفاعةةه  ةةةو".

 مم". 121" و" قبل عبارة "
يسةةةةتعاض عةةةةن كلمةةةةة "بروبةةةةان" يف اجلملةةةةة األوىل،  )ل(، وهي )و( السابقة12-3-2-2

بنلمة "وقودي". وحتذف اجلملة الثانية ويستعاض عن كلمة "بروبان" بعبارة "الةال الوقودي" يف 
غم/دقيقةةة  61األمةةاكن األخةةرع يف الفقةةرة )ثةةالث مةةرات(. ويسةةتعاض عةةن عبةةارة "القيةةال حةةر 

 غم/دقيقة". 61قيال حر من الربوبان" بعبارة "ال
 (".2)211تدرج عبارة "يبل   و" قبل عبارة " )ح(، وهي )ل( السابقة12-3-2-2
 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها )ل(، وهي )ك( السابقة12-3-2-2
هةةةةةالم املرشةةةةةحة  أو معلَّةةةةةق أو مةةةةةادة نةةةةةرتات األمونيةةةةةوم بشةةةةةنل مسةةةةةتحل  ")ل( 

 ".للتصنيف كمتفجرات عصفية اليت يتعني اختبارها؛
 يلي: كما  تضاف فقرة فرعية جديدة )م( نصها  12-3-2-2
 و يلة لقيال  رعة الرياح يف بداية االختبار مثل املرياح؛". ")م( 

 اجلملة األخ ة بوصفها الفقرة الفرعية )ن(. رقمت  12-3-2-2
 مم"(". 432يف اجلملة األوىل، تدرج عبارة "يبل   و" قبل عبارة " 12-3-2-3-1
يف اجلملةةة األوىل، حتةةذف عبةةارة "مسةةتخدمة يف صةةن  املتفجةةرات العصةةفية  12-3-2-3-3
(ANE.") 
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"أو قاعةدة صةلبة مماثلةةة" بعةد عبةارة "النتلةةة تةدرج عبةةارة يف اجلملةة األوىل،  12-3-2-4-1
اجلملةةةة الثانيةةةة يسةةةتعاض عةةةن كلمةةةة "الربوبةةةان" بعبةةةارة "الةةةةال الوقةةةودي" وعبةةةارة  ويف اخلر ةةةانية".

 ة" بعبارة "القاعدة الصلبة"."النتلة اخلر اني
 مةةةةةم". 432يف اجلملةةةةةة الثانيةةةةةة، تةةةةةدرج عبةةةةةارة "يبلةةةةة   ةةةةةو" قبةةةةةل عبةةةةةارة " 12-3-2-4-2
 اجلملة األخ ة، يستعاض عن كلمة "الربوبان" بنلمة "الةال". ويف
 مم". 21تدرج عبارة "تبل   و" قبل عبارة " )ج(12-3-2-4-3
 ينطبق على ن  اللةة اإلننلي ية. ال التعديل على الفقرة األخ ة 12-3-2-4-3
يف اجلملة األوىل، يسةتعاض عةن كلمةة "الربوبةان" بعبةارة "الةةال الوقةودي".  12-3-2-4-4

تتخذ احتياطةات  ما مل م/ثانية، 6يلي: "...  رعة الرياح  كما  وتعدل هناية الفقرة ليصبع نصها
 حلرارة.".إضافية للحماية من تّيارات ا/واء اجلانبية لتفادي تشتت ا

 يف اجلملة األوىل، يستعاض عن كلمة "الربوبان" بعبارة "الةال الوقودي". 12-3-2-4-2
 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 12-3-2-4-3
 يلي: مبا تسجل املشاهدات املتعلقة 12-3-2-4-3"
 ؛4-4-2-3-12 رعة الرياح يف بداية االختبار وفقاً للفرع  )أ( 
أن يصةبع مةن الواضةع أن املةادة إىل  أو دقيقةة 61تقةل عةن  ال مدة حريةق )ب( 

مئويةةة عنةةد القاعةةدة اخلارجيةةة  °211، والوصةةول إىل قةةد تعرضةةت للحريةةق لفةةرتة تنفةةي لتأثرهةةا بةةه
 من األنبوبة؛

 درجة احلرارة عند القاعدة اخلارجية من األنبوبة؛ )ج( 
 )ه(؛2-2-3-12هو موصوف يف  ملا تفاعل املادة م  احلريق وفقاً  )د( 
 يةةدل علةةى حةةدوث انفجةةار )مثةةل اننسةةار األنبوبةةة إىل قطعتةةني مةةا وجةةود )ه( 
 أكثر(؛ أو
 تناثر شظايا من ج ء األنبوبة املوجود يف منطقة احلريق؛ )و( 
انفصةةال األنبوبةةة عةةن  أو يةةدل علةةى ملةة ق )مثةةل اننسةةار األنبوبةةة مةةا وجةةود )ل( 

 صفيحة القاعدة عند اللحام(.".
 يلي: اكم  تعدل ليصبع نصها 12-3-2-4-2
 معاي  االختبار وطريقة تقييم النتائج 12-3-2-4-2"
يعتةةةرب االختبةةةار صةةةحيحاً إذا حتققةةةت معةةةاي  املشةةةاهدات املبينةةةة يف الفةةةرع    

 )أ( إىل )د(.12-3-2-4-3
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تعترب نتيجة االختبار موجبة """ وينبةي عدم نقل املادة يف صهاريج نقالة    
  إذا شةةوهد أي انفجةةار و/أو اننسةةار يف األنبوبةةة، 1-2بوصةةفها مةةادة خطةةرة مصةةنفة يف الشةةعبة 

 )ه( و)و(.3-4-2-3-12هو حمدد يف  كما
ُيشةةةةةةةةاهد أي انفجةةةةةةةةار و/أو  مل " إذا-تعتةةةةةةةةرب نتيجةةةةةةةةة االختبةةةةةةةةار  ةةةةةةةةالبة "   

هةةو حمةةدد  كمةةا  انفصةةا/ا عةةن الصةةفيحة النهايةةة، أو يف األنبوبةةة. ويةةدل اننسةةار األنبوبةةة اننسةةار
 ".".-تيجة  البة ")ل(، على أن الن3-4-2-3-12 يف
 حتذف الفقرة. 12-3-2-2
  .2-2-3-12يعاد ترقيم الفقرة لتصبع  12-3-2-6

لخلجزملخلث نيلل
ل11خلفاعللل

يف النهاية، يستعاض عن عبارة "مينن ا تخدام اختبار من اختبارات اجملموعةة  21-1-2
 ألف" بعبارة "ينبةي إجراء اختبار من اختبارات اجملموعة ألف".

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 ".2-حُيذف صف رم  االختبار "ألف 1-21، اجلدول 21-1
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يف النهاية، تدرج عبارة "، إذا كانت معروفة". 21-3-2
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي:  كما  تعدل ليصبع نصها 21-4-3-2
نةةة" وعبةةارة   يف اجلملةة الثانيةةة، يسةةتعاض عةةن عبةةارة "ومسةحوبة علةةى البةةارد" بعبةةارة "وملدَّ
 ".4" رقم" بال4.1±1.1"
بقتةةةةةةةني مةةةةةةةن صةةةةةةةفيحة مةةةةةةةن البةةةةةةةوليثني يف اجلملةةةةةةةة الرابعةةةةةةةة، يسةةةةةةةتعاض عةةةةةةةن عبةةةةةةةارة "بط 

مم" بعبارة "بصفيحة من البال تيك"، وتضاف كلمة "بشدة" بعد كلمة "تثبت"  1.12  نها
 وحتذف بقية اجلملة.

يلةةةةةي: "و ةةةةة  أن تنةةةةةون  كمةةةةةا  تعةةةةةدل اجلملتةةةةةان اخلامسةةةةةة والساد ةةةةةة ليصةةةةةبع نصةةةةةهما 
غةةم  161الشةحنة املعة لة مةن الصةفيحة البال ةتيك متوافقةة مة  املةادة موضة  االختبةار. وتتنةون 

 مةةن رابةة  نرتانةةت يا ةةي اريريتةةول/ثالثي نرتوطولةةوين علةةى أو (92/2مةةن ا/نسوجني/الشةةم  )
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مم  1±21يف املائة، بقطر  21تقل نسبة راب  نرتانت يا ي اريريتول يف هذا املخلوع عن  أال
 .".3كةم/م  21±1 611وكثافة 

ة ا/نسوجني/الشةةةةةةةم " بنلمةةةةةةةة يف اجلملةةةةةةةة السةةةةةةةابعة، يسةةةةةةةتعاض عةةةةةةةن عبةةةةةةةارة "شةةةةةةةحن 
 "الشحنات".

يف اجلملةةةةةة الثامنةةةةةة، يسةةةةةتعاض عةةةةةن عبةةةةةارة "وتركةةةةة " بعبةةةةةارة "ومينةةةةةن تركيةةةةة " وعبةةةةةارة  
 ".3" رقم" بال3.2±1.2"

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 حتذف اجلملة األخ ة. 21-4-3-3-1
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية ة: )الوثيقة املرجعي

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها  21-4-4-2
 يف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة "ومسحوبة على البارد" بعبارة "وملدَّنة". 
يف اجلملةةةةةةةة الرابعةةةةةةةة، يسةةةةةةةتعاض عةةةةةةةن عبةةةةةةةارة "بطبقتةةةةةةةني مةةةةةةةن صةةةةةةةفيحة مةةةةةةةن البةةةةةةةوليثني  

بعبارة "بصفيحة من البال تيك"، وتضاف كلمة "بشدة" بعد كلمة "تثبت" مم"  1.12  نها
 وحتذف بقية اجلملة.

يلةةةةةي: "و ةةةةة  أن تنةةةةةون  كمةةةةةا  تعةةةةةدل اجلملتةةةةةان اخلامسةةةةةة والساد ةةةةةة ليصةةةةةبع نصةةةةةهما 
غةةم  211الصةفيحة البال ةتيك متوافقةة مة  املةادة موضة  االختبةار. وتتنةون الشةحنة املعة لة مةن 

مةةةةةةةةةةةةةن رابةةةةةةةةةةةةة  نرتانةةةةةةةةةةةةةت يا ةةةةةةةةةةةةةي اريريتةةةةةةةةةةةةةول/ثالثي  أو (92/2مةةةةةةةةةةةةةن ا/نسوجني/الشةةةةةةةةةةةةةم  )
يف املائةة،  21تقل نسةبة رابة  نرتانةت يا ةي اريريتةول يف هةذا املخلةوع عةن  أال على نرتوطولوين

 .".3كةم/م  21±1 611مم وكثافة  1±61بقطر 
يف اجلملةةةةةةةة السةةةةةةةابعة، يسةةةةةةةتعاض عةةةةةةةن عبةةةةةةةارة "شةةةةةةةحنة ا/نسوجني/الشةةةةةةةم " بنلمةةةةةةةة  

 "الشحنات".
" 3.2" رقماألخ ة، يستعاض عن عبارة "وترك " بعبةارة "ومينةن تركية " والةيف اجلملة  
 ".3" رقمبال

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 
 حتذف اجلملة الرابعة.  21-4-4-3
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية:  

ل13خلفاعللل
  يستعاض عن عبارة "هل من املمنن أن ينشر" بعبارة "هل ينشر". 23-2-1
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 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

"، حتةةةةت عنةةةةوان "الفةةةةرع"، يسةةةةتعاض عةةةةن الرتقةةةةيم 2-يف حالةةةةة "جةةةةيم 1-23، اجلدول 23-1
 ".2-4-23" بالرتقيم "23-4-3"

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 مم". 29مم" بعبارة " 22يف اجلملة السابعة، يستعاض عن عبارة " 23-4-1-2-1
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

يلةةي: "وتسةةتخدم حلقةةة مةةن  كمةةا  تعةةدل بدايةةة اجلملةةة الثالثةةة ليصةةبع نصةةها 23-4-1-2-2
 ..." وتظل بقية اجلملة دون تةي . املطاع أو الرصاص الذي مينن أن يتة  شنله

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 مم". 13عد عبارة "تدرج كلمة "تقريباً" ب 23-4-1-2-6

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 23-4-1-2-3
بالنسةةبة للعينةةات السةةائلة، تسةةتخدم قطعةةة واحةةدة مةةن التةليةةف الرقيةةق مةةن  23-4-1-2-3"

يةتالم  هةذا القمةا   ال القمةا  املشةرَّب حبية يعاد/ا، لتةطيةة  ما أو مادة كلوريد البويل فينيل،
بعينةةة السةةائل. ويثبةةت طرفةةا توصةةيل  ةةلك املقاومةةة يف هنةةاييت قةةاب  اإلشةةعال حبيةة  ينةةون طةةرف 

 رأل القما  املشرَّب أعلى من رأل قاب  اإلشعال.".
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 23-4-1-3-1
 يف اجلملة الساد ة، تدرج عبارة "أو املطاطية" بعد كلمة "الرصاصية". 
 يف اجلملة قبل األخ ة، يستعاض عن عبارة "مولد مفجر" بعبارة "مصدر طاقة". 
يف اجلملةة األخةة ة، تةدرج عبةةارة "للحصةول علةةى البيانةات" بعةةد كلمةة "و ةةيلة" وحتةةذف  

 ة الواردة بني قو ني.اجلملة األخ  
 ال تنطبق التعديالت التبعية على الن  اإلننلي ي. 

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

عةةةةةةةدل نةةةةةةة  الرتقةةةةةةةيم ")الم(" ليصةةةةةةةبع "العةةةةةةةالل" والرتقةةةةةةةيم ي 1-1-4-23، الشنل 23-4
 .")دال(" ليصبع "حلقة مينن أن يتة  شنلها"

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 
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يلةي: "وال تنةون فتحةات املشةاهدة  كمةا  تضاف مجلةة ثانيةة جديةدة نصةها 23-4-2-2-1
 ضرورية عند ا تخدام امل دوجات احلرارية لقيال معدل االحرتاق.".

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

يلةةةي: "... مةةةدة النصةةةف  كمةةةا  تعةةةدل هنايةةةة اجلملةةةة الثانيةةةة، ليصةةةبع نصةةةها 23-4-2-2-2
( 3 ةم 262مم أدك من احلافةة )أي  21مادة أخرع منا بة ممتلئة حر ارتفاع  أو للتربيد باملاء

  اعات.". 2يف وعاء ديوار، املةلق بسدادة حمنمة اإلغالق، أطول من 
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

يلةةي: "... ديةوار بنميةةة مةةن  كمةةا  تعةدل هنايةةة اجلملةة الثالثةةة ليصةةبع نصةها 23-4-2-3-2
 مم من احلافة.". 21املادة حر ارتفاع 
 ورة اخلامسة واألربعني(للد INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يف اجلملة الثانية، يستعاض عن عبارة "وينبةي" بعبارة "و  ". 23-4-2-3-3
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

أمام فوق أكسي ثا  كربونات ثنائي  يتيل، حتةت العنةوان "نتةائج" يعةدل   23-4-2-2
 "ال". الن  ليصبع

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

ل15خلفاعللل
يف اجلملة اخلامسة، تدرج نقطة لنهاية اجلملة بعد عبارة "الفةوالذ النرومةي  22-4-1-2-1

التصةنيف، يلةي: "وألغةراض  كمةا  املقاوم للحرارة". وتعدل بقية الةن  قبةل اجلملةة األخة ة ليصةبع
 12.1و 2.1و 2.1و 3.1و 2.2و 2.1و 1.2و 1.1يلةةي:  كمةةا  تسةةتخدم ثقةةوب أقطارهةةا

مم. وباإلضافة إىل ذلك، مينن ا تخدام أقطةار أخةرع لتقيةيم األخطةار.". وتظةل بقيةة  21.1و
 الفقرة دون تةي .
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يعاد/ا". ما يف اجلملة قبل األخ ة، تدرج يف النهاية عبارة "أو 22-4-1-2-2
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 22-4-1-3-1
صةةةلبة و ةةة  صةةة  املةةةواد المةةةم مةةةن قاعهةةةا.  61ملةةةأل األنبوبةةةة إىل ارتفةةةاع  22-4-1-3-1"

مةةم ووضةةعها بعةةد ذلةةك داخةةل  61املصةةبوبة حسةة  األبعةةاد الداخليةةة لألنبوبةةة الفوالذيةةة بارتفةةاع 
 (1)نيةوتن 21األنبوبة. وملأل املساحيق على ثةالث ليةادات متسةاوية وُتنةب  با ةتخدام قةوة تبلة  
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بةذل عنايةة مةم مة   61وتعبأ السوائل واملواد ا/المية يف األنبوبة لتصل إىل ارتفةاع  بني كل ليادة.
خاصةةةة يف حالةةةة املةةةواد ا/الميةةةة ملنةةة  تنةةةون فراغةةةات. وحتةةةدد النتلةةةة اإلمجاليةةةة املسةةةتخدمة ملةةةلء 
األنبوبةةة حةةر هةةذا املسةةتوع وتسةةتخدم هةةذ  النميةةة مةةن املةةادة الصةةلبة ملةةلء األنبوبةةة يف كةةل جتربةةة 

ذات قطةر  وميةرر الطةوق امللولة  مةن أ ةفل األنبوبةة إىل أعالهةا وتوضة  صةفيحة اةا فتحةةجترع. 
منا ةة  وحتنةةم الصةةامولة باليةةد بعةةد ا ةةتخدام مةةادة تشةةحيم أ ا ةةها ثنةةائي كربيتيةةد املوليبةةدينوم. 

يف  أو ومةةةن الضةةةروري التأكةةةد مةةةن عةةةدم وجةةةود أي جةةة ء مةةةن املةةةادة حمبو ةةةاً بةةةني الشةةةفة والقةةةرص
 اللول . أ نان

 تظل دون تةي . 1احلاشية  
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: اتعدل ليصبع نصها كم 22-4-1-3-2
 مم" بعبارة "ذات قطر معني".  21.1يف اجلملة األوىل، يستعاض عن عبارة "قطرها 
يسةتمر إجةراء جمموعةة التجةارب  يلةي: "... كمةا  تعدل هناية اجلملة الثانية ليصبع نصةها 

احلجةم حةر احلصةول علةى نتةائج  ةالبة فقةط يف ثالثةة اختبةارات بتجارب وحيدة بأقطار مت ايةدة 
 على نف  املستوع.".

مةةم" بعبةةارة  21.1يف اجلملةةة الثالثةةة، يسةةتعاض عةةن عبةةارة "عنةةدما ينةةون قطةةر الفتحةةة  
" بعبةةةةةةةةةارة 1.2و 2.1و 3.1و 2.1و 2.1و 12.1"يف التجربةةةةةةةةةة األوىل" وعبةةةةةةةةةارة "أقطارهةةةةةةةةةا 

 "بأقطار متناقصة احلجم".
" 1-2-1-4-22ة الرابعة، حتذف عبارة "حس  التسلسل املبةني يف الفقةرة يف اجلمل 

 ويستعاض عن كلمة "املستوع" بنلمة "القطر".
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: مبا وبياناته 1-1-4-22يستعاض عن الشنل   22-4-1-1
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 41مم( بأ طع مستوية ملفتاح صواميل مقال  21.1 أو مم 11صامولة )قطر فتحتها ب =  )ألف(

 مم( 21.1إىل  1.1صفيحة اا فتحة )قطر فتحتها أ =  )باء(

 شفة )جيم(

 أنبوبة )دال(

 طوق ملول  )هاء(

 36أ طع مستوية تستوع  مفتاح صواميل مقال  )واو(

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

يلةةةي: "وباإلضةةةافة إىل ذلةةةك، مينةةةن  كمةةةا  تةةةدرج مجلةةةة ثالثةةةة جديةةةدة نصةةةها 22-4-2-2-1
 ا تخدام أقطار أخرع لتقييم األخطار.".

 ألربعني(للدورة اخلامسة وا INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 باء
 

 جيم
 

 دال
 

 ألف
 

 واو
 

 هاء
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يعاد/ةةةا،" بعةةةد عبةةةارة "فثةةةاالت  مةةةا أو يف اجلملةةةة الرابعةةةة، تةةةدرج عبةةةارة "، 22-4-2-2-2
 ".بوتيل ثنائي

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

قطر حتذف اجلملة الثالثة ونصها "وتستخدم يف البداية الصفيحة اليت يبل   22-4-2-3-1
 اجلملةةةةة الرابعةةةةة، يسةةةةتعاض عةةةةن كلمةةةةة "املرك يةةةةة" بنلمةةةةة "املختةةةةارة". ويف مةةةةم." 16.1فتحتهةةةةا 

 هناية اجلملة السابعة، يستعاض عن عبارة "وموضوع داخل" بعبارة "مينن وضعه داخل". ويف
 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

يلةةةي: "وتبةةةدأ جمموعةةةة التجةةةارب  كمةةةا  عةةةدل اجلملةةةة األوىل ليصةةةبع نصةةةهات 22-4-2-3-3
حالةةةة عةةةدم ملةةة ق القةةةرص عنةةةد  ويف بتجربةةةة وحيةةةدة با ةةةتخدام صةةةفيحة بفتحةةةة ذات قطةةةر معةةةني.

ا تخدام هذ  الفتحة، جترع جتارب وحيدة با تخدام صفائع ذات أقطار متناقصةة احلجةم حةر 
 مل ق القرص.".

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2غ  الر ية  الوثيقة)الوثيقة املرجعية: 

مم" بعبارة "أكثةر ولنةن  6.1يف وصف "متو ط"، يستعاض عن عبارة " 22-4-2-4-2
مةم" بعبةارة "أكثةر ولنةن  2.1وصف "ضعيف"، يسةتعاض عةن عبةارة " ويف مم". 9.1أقل من 
 مم". 3.2أقل من 

 للدورة اخلامسة واألربعني( INF.61/Add.2الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

ل3خلجزمللل
ل31خلفاعللل

 يلي: كما  نصه 4-2-3-32يدرج بند فرعي جديد   32-3-2
احلسا ةةية للتوريةةد واال ةةتخدام  ةخطةةة تصةةنيف املتفجةةرات الصةةلبة املن وعةة  32-3-2-4"

ع( تنقةل  م )مبا يف ذلك التخ ين( وفقاً للنظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد النيميائية وو هةا )ن
 .".21إىل الفرع 

 (ST/SG/AC.10/C.3/2014/2)الوثيقة املرجعية: 

ل33خلفاعللل
 يلي: كما  نصه 4-3-2-33يدرج بند فرعي جديد   33-2-3
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احلسا ةةية للتوريةةد واال ةةتخدام  ةتصةةنيف املتفجةةرات السةةائلة املن وعةة خطةةة  33-2-3-4"
ع( نقةل  م )مبا يف ذلك التخ ين( وفقاً للنظام املنسق عاملياً لتصةنيف املةواد النيميائيةة وو هةا )ن

 .".21إىل الفرع 

 (ST/SG/AC.10/C.3/2014/2)الوثيقة املرجعية: 

ل31خلفاعللل
 يلي: كما  يصبع نصهاتعدل اجلملة األخ ة ل  32-3-2-1
 إىل  1-راء"ختضةةة  اخلليةةةة املنوَّنةةةة تنقةةةل بشةةةنل مسةةةتقل عةةةن البطاريةةةة إىل االختبةةةارات  
 .".2-وراء 6-راء

 (ST/SG/AC.10/C.3/90/Add.1)الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  يف امللحوظة، تضاف فقرة فرعية جديدة )و( نصها  32-3-2-2
أقةةةةةل  بةةةةةذروة تسةةةةةارع 4-وفقةةةةةاً لالختبةةةةةار راءبالنسةةةةةبة للبطاريةةةةةات الةةةةةيت ختتةةةةةرب  ")و( 

ويةةؤدي إىل  4-، تةةة  يف النتلةة مينةةن أن يةةؤثر تةأث اً ضةةاراً علةةى نتيجةة االختبةةار راء121gn مةن
 فشل التجربة.".

 (1للدورة اخلامسة واألربعني، املقرتح  INF.11الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  أدنا  ليصبع نصهاتعدل التعاريف الواردة   32-3-2-3
كيميائية وحيةدة مةلَّفةة )و/ةا قطة  كهربةائي )النةرتود( إ ةاب وآخةر و : وحدة كهر خلية" 

و ةائل ةايةة. انظةر تعريفةي البطاريةة   لىل( ويوجد فرق فولط بني طرفيها ومينةن أن حتتةوي علةى
 والبطارية وحيدة اخللية.".

تعتةةةةرب بطاريةةةةة وحيةةةةدة  ال واخلليةةةةة العنصةةةةرخليةةةةة موضةةةةوعة يف بطاريةةةةة.  :اخلليةةةةة العنصةةةةر" 
 اخللية.".

أكثةةةر موصةةةلَّ فيمةةةا بينهةةةا توصةةةياًل كهربائيةةةاً  أو بطاريتةةةان أو أكثةةةر أو خليتةةةان :بطاريةةةة" 
و ةائل  أو العالمةات أو أطةراف التوصةيل أو الةةالفوم ودة بالو ةائل الاللمةة لال ةتخدام، مثةل 

أكثةةةر علةةةى أهنةةةا "جمموعةةةة  أو حتتةةةوي علةةةى خليتةةةنييشةةةار إىل الوحةةةدات الةةةيت  مةةةا احلمايةةةة. وعةةةادة
"جتميعةةةةةةةةةةات بطاريةةةةةةةةةةات"  أو (modules"وحةةةةةةةةةةدات تركيبيةةةةةةةةةةة" ) أو (battery packsبطاريةةةةةةةةةةات" )

(battery assemblies والةةيت تنةةون وظيفتهةةا الرئيسةةية تةةوف  مصةةدر للطاقةةة ملعةةدات أخةةرع تعام ةةل )
تعريفةةةةي اخلليةةةةة والبطاريةةةةة وحيةةةةدة باعتبارهةةةةا بطاريةةةةات ألغةةةةراض هةةةةذ  الالئحةةةةة التنظيميةةةةة. انظةةةةر 

 اخللية.".
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 : خلية م ودة ]خارجياً[ بالو ائل الاللمة ال تخدامها يف معةداتبطارية وحيدة اخللية" 
بطاريةةات أخةةرع تنةةون هةةذ  البطاريةةة مصةةممة لت ويةةدها بالطاقةةة، مثةةل و ةةائل احلمايةةة. انظةةر  أو

 تعريفي اخللية والبطارية.
اخلليةةة "خليةةة" و ةة  أن خُتتةةرب وفقةةاً ملتطلبةةات اختبةةار "اخلاليةةا"  تعتةةرب البطاريةةة وحيةةدة :مس وظةةا

 ألغراض الالئحة التنظيمية وهذا الدليل.".
 (ST/SG/AC.10/C.3/90/Add.1)الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل الفقرة األخ ة ليصبع نصها  )د(32-3-3
اخللية غ  امل ودة حبماية البطاريات وحيدة  أو "ال ختض  لشرع هذا االختبار البطاريات 

معةدات أخةرع تتةيع هةذ   أو من الشحن ال ائةد واملصةممة لال ةتخدام فقةط كعنصةر يف بطاريةات
 احلماية.".

 (ST/SG/AC.10/C.3/90/Add.1)الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها  )و(32-3-3
مجيةة  األقطةةاب عنةةد اختبةةار بطاريةةة ينةةون فيهةةا إمجةةايل حمتةةوع الليثيةةوم يف  ")و( 

ي يةةد فيهةةا معةةدل الواع/ ةةاعة  ال أو غةةم، 211ي يةةد عةةن  ال عنةةدما تنةةون مشةةحونة بالنامةةل،
واع/ اعة يف حالة بطاريةة أيونةات الليثيةوم، وجممعةة مةن بطاريةات اجتةالت مجية   6 211 على

 3-االختبارات املنطبقة، ختترب جتميعة بطارية واحدة مشحونة بالنامةل يف نطةاق االختبةارات راء
 يف حالة جتميعة البطارية القابلة إلعادة الشحن.". 3-وكذلك االختبار راء 2-وراء 4-وراء

للةةةدورة اخلامسةةةة  INF.11والوثيقةةةة غةةة  الر يةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/90/Add.1)الوثيقةةةة املرجعيةةةة: 
 (2واألربعني، املقرتح 

يةةةة جديةةةدة )ل( الفقةةةرة األخةةة ة، بعةةةد الفقةةةرة الفرعيةةةة )و(، تصةةةبع فقةةةرة فرع  32-3-3
 يلي: كما  وتعدل ليصبع نصها

عنةةدما تنةةون البطاريةةةات الةةيت اجتةةالت مجيةةة  االختبةةارات املنطبقةةة متصةةةلة   ")ل( 
ينةةةون فيهةةةا إمجةةةايل حمتةةةوع الليثيةةةوم يف مجيةةة  األقطةةةاب عنةةةدما تنةةةون ل بطاريةةةة كهربائيةةةاً لُتشةةةنّ 

 6 211علةةةةى ي يةةةةد فيهةةةةا معةةةةدل الواع/ ةةةةاعة  أو غةةةةم، 211مشةةةةحونة بالنامةةةةل، ي يةةةةد عةةةةن 
يتعةني أن ختتةرب جتميعةة البطاريةة إذا كانةت جتميعةة  ال واع/ اعة يف حالة بطارية أيونات الليثيةوم،

 البطارية من النوع الذي مت التحقق من أنه مين "
 الشحن ال ائد؛ ‘1‘ 
 قصر الّتيار؛ ‘2‘ 
 التفري  ال ائد بني البطاريات.". ‘3‘ 
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للةةةدورة اخلامسةةةة  INF.11والوثيقةةةة غةةة  الر يةةةة  ST/SG/AC.10/C.3/90/Add.1)الوثيقةةةة املرجعيةةةة: 
 (3واألربعني، املقرتح 

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 32-3-4-4-1
 الةرض 32-3-4-4-1"
 م هذا االختبار متانة اخلاليا والبطاريات ضد الصدمات الرتاكمية.".يقيّ  

 (4للدورة اخلامسة واألربعني، املقرتح  INF.11الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 32-3-4-4-2
 طريقة االختبار 32-3-4-4-2"
تُثبةةت خاليةةا وبطاريةةات االختبةةار إىل آلةةة االختبةةار بوا ةةطة حامةةل تثبيةةت صةةل  يسةةند  

 مجي  أ طع التثبيت لنل بطارية اختبار.
ملةي  6وفرتة نبض تبل   gn 121 تسارع ذروتهبوختض  كل خلية لصدمة نصف جيبية  

 gn 21تسةارع ذروتةه بثانية. وك جراء بديل، مينن أن ختض  اخلاليا النب ة لصدمة نصف جيبية 
 ملي ثانية. 11وفرتة نبض تبل  

تسةةارع ذروتةةه حسةة  كتلةةة البطاريةةة. وتنةةون بوختضةة  كةةل بطاريةةة لصةةدمة نصةةف جيبيةةة  
ملةي ثانيةة للبطاريةات النبة ة. وتوضةع  11الصةة ة وملي ثانيةة للبطاريةات  6فرتة النبض قدرها 

 املعادالت أدنا  طريقة حساب ذروات التسارع الدنيا املنا بة.
 فرتة النبض أدك ذروة تسارع  البطارية

 بطاريات صة ة

121 gn نتيجة هذ  املعادلة أو 
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 بطاريات كب ة

21 gn نتيجة هذ  املعادلة أو 
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(: 12-2112)الطبعةةة الرابعةةة  27-2-60068 اللجنةةة النهربائيةةة التقنيةةة الدوليةةةمعيةةار  :مس وظةةا
والتوجيةه: الصةدمة تةوفر توجيهةاً  Eaاالختبار  -: االختبارات 23-2اجل ء  -االختبارات البيئية 

 بشأن حدود التسامع للتسارع وفرتة النبض.
 2للبطاريات الصة ة والشنل  1وترد العالقة بني أدك ذروة تسارع والنتلة يف الشنل  

 للبطاريات النب ة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العالقة بني ذروة التسارع والنتلة للبطاريات الصة ة1-4-3-32الشنل 
 كةم(.  12.1)أقل من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : العالقة بني ذروة التسارع والنتلة للبطاريات النب ة2-4-3-32الشنل 
 أكثر(. أو كةم  12.1)

 العالقة بني ذروة التسارع والنتلة للبطاريات الصة ة

 النتلة )كةم(

ع )
سار

الت
g n) 

 

 العالقة بني ذروة التسارع والنتلة للبطاريات النب ة

 النتلة )كةم(

ع )
سار

الت
g n)
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بطاريةةةة لةةةثالث صةةةدمات يف االجتةةةا  اإل ةةةايب وثةةةالث صةةةدمات يف  أو ختضةةة  كةةةل خليةةةة 
 البطاريةةةةةة، وذلةةةةةك أو االجتةةةةةا  السةةةةةلىل يف املواضةةةةة  الثالثةةةةةة املتعامةةةةةدة مةةةةةن مواضةةةةة  تثبيةةةةةت اخلليةةةةةة

 صدمة. 12 جمموعه ملا
 (4من املقرتح  1للدورة اخلامسة واألربعني، اخليار  INF.11الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل ليصبع نصها 32-3-4-2-2
 طريقة االختبار 32-3-4-2-2"
البطارية اليت  تخضة  لالختبةار للفةرتة ال منيةة الاللمةة لتصةل إىل درجةة  أو ُتسخن اخللية 

مئويةة، بالقيةال علةى الةةالف اخلةارجي. وتعتمةد هةذ   °4±23حرارة مستقرة ومتجانسة قةدرها 
ينةن هةذا  مل البطاريةة وينبةةي تقييمهةا وتوثيقهةا. وإذا أو الفرتة ال منية على حجةم وتصةميم اخلليةة

 ةةاعات علةةى األقةةل للخاليةةا والبطاريةةات  6التقيةةيم قةةاباًل للتطبيةةق  ةة  أن تنةةون مةةدة التعةةرض 
البطاريةةة الةةيت وصةةلت إىل  أو النبةة ة.   ختضةة  اخلليةةة ةةاعة للخاليةةا والبطاريةةات  12الصةةة ة و

 أوم. 1.1مئوية حلالة دائرة قص ة مبقاومة خارجية كلية أقل من  °4±23درجة حرارة 
يقةةل عةةن  ةةاعة بعةةد أن تنةةون درجةةة حةةرارة  ال ملةةا وتسةةتمر حالةةة الةةدائرة القصةة ة هةةذ  

يف حالةةةةة البطاريةةةةات  أو ويةةةةةمئ °4±23البطاريةةةةة قةةةةد عةةةةادت إىل  أو الةةةةةالف اخلةةةةارجي للخليةةةةة
النب ة أن تنون قد اخنفضت بنصف أقصى ليادة يف درجة احلرارة ُيالحظ أثنةاء االختبةار وتظةل 

 أقل من هذ  القيمة.
 وجترع حالة الدائرة القص ة ومراحل التربيد هذ  يف درجة حرارة اجلو املباشر.". 

 (2للدورة اخلامسة واألربعني، املقرتح  INF.11الوثيقة غ  الر ية )الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  تعدل ليصبع 32-3-4-3-1
اخللية الوحيدة القابلة إلعادة  أو يقّيم هذا االختبار قدرة البطارية القابلة إلعادة الشحن 

 الشحن على حتمل الشحن ال ائد.".
 (ST/SG/AC.10/C.3/90/Add.1)الوثيقة املرجعية: 

 يلي: كما  نصه 4-32يضاف بند فرعي جديد  
لخلةوخدلخلتيليناسقلمنه لألرا للهولالل31-4"

لخلغاضلل31-4-1
إذا كانةت املةواد الةيت تنطلةق منهةا  مةا يعرض هذا الفرع من الدليل طريقة اختبةار لتحديةد 

( مينةن أن تطلةق أثنةاء مناولتهةا 2211األمةم املتحةدة  رقةم)انظر  9 أةرة /وبة املصنفة يف الرتبة
ا تركي ات خطةرة مةن األةةرة اللهوبةة يف احلاويةات املةلقةة نتيجةة تنةوين جمةال جةوي ونقلها وخت ينه

 ال. أم /وب، وبناء على ذلك هل  يتم تصنيفها
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لخلنا قلل31-4-1
يتعةةةةني إدراج  ال أو إذا كةةةةان يتعةةةةني مةةةةا نطةةةةاق طريقةةةةة االختبةةةةار هةةةةذ  يتمثةةةةل يف حتديةةةةد 
، 2211األمةم املتحةدة  رقةماملةلفة بعامل نفي، والةيت تفةي بالوصةف الةوارد يف  تبلمرةاملبيبات احل

 حتت أرقام األمم املتحدة هذ .
 يناسقلمنه لألرا للهولاقللخلةوخدلخلتيلإجاخمخالتصننفللل31-4-3

املةلفةةةة بعامةةةل نفةةةي لالختبةةةار وفقةةةاً ل جةةةراءات الةةةواردة أدنةةةةا   تبلمةةةرةاملبيبةةةات احلختتةةةرب  
  .2211األمم املتحدة  رقمكان يتعني تصنيفها حتت   إذا ما لتحديد
يناسةةقلمنهةة لألرةةا لقةةللخلةةةوخدلخلتةةيل:لطايضةةالخ تاةة رل1خ  تاةة رلنةةننللل31-4-4
للهولا
لمضلمالل31-4-4-1
حتةةدد قةةدرة املةةةادة علةةى إطةةالق أةةةةرة /وبةةة بوضةةعها يف لجاجةةةة حمنمةةة اإلغةةالق، عنةةةد  

 حُتدد هوية األةرة اللهوبة وتركي ها.درجة حرارة معينة لفرتة لمنية حمددة،   

 خلجه زل خلةوخدلل31-4-4-1

ملةةي لةةرت إلتاحةةة حتليةةل عينةةات   21قةةارورة أمصةةال مةة ودة بةةالبوليترتافلورواثلني وحجمهةةا  
يسةةتخدم  كمةةا  وبدرجةةة حةةرارة حمةةددة. مةةا وتسةةتخدم خ انةةة تدفئةةة لتخةة ين العينةةات لوقةةتكافيةةة. 

 احبة له لتحليل تركي  األةرة اللهوبة يف الةال.جهال ا تشراب الةالات واملعدات املص
 طايضالخ  تا رلل31-4-4-3

ملةةي لةةرت  21توضةة  املةةادة بالشةةنل الةةذي تقةةدَّم للنقةةل بةةه يف قةةارورة أمصةةال حجمهةةا  
يف املائةةة مةةن نسةةبة احلجةةم وتةلةةق ب حنةةام بةةالبوليترتافلورواثلني. وتوضةة  القةةارورة  21 بدرجةةة مةةلء

يومةةاً و ةةري  14مئويةةة ملةةدة  °21تقةةل عةةن  ال ة التدفئةةة يف درجةةة حةةرارةاملةلقةةة ب حنةةام يف خ انةة
ا تشراب الةالات وحُيس  متو ط تركي  حتليل الةال حتت هذ  الظروف مرتني با تخدام جهال 

 األةرة اللهوبة. و رع االختبار على ثالث عينات من نف  املادة.
لم  ينالخ  تا رل طايضالتضنن لخلنت وجلل31-4-4-4
، قابلةةة للتمةةدد إذا كةةان تركيةة  األةةةرة اللهوبةةة حبيبةةات متبلمةةرةال تصةنف املةةواد علةةى أهنةةا  

يف املائةةة مةةن احلةةد األدك للتفجةةر للبخةةار اللهةةوب يف كةةل مةةن العينةةات  21يسةةاوي  أو أقةةل مةةن
 الثالث.".

 (ST/SG/AC.10/C.3/2014/77)الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  يدرج ج ء جديد "اجل ء اخلام " نصه 
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ل"خلجزملخلر مسلل

إجةةةةةاخمخالخلتصةةةةةننفل طةةةةةاقلخ  تاةةةةة رل خلة ةةةةة ينالخلةتصةةةةةساللضا عةةةةة اللل
لخلنضعلاغن

ل51خلفاعللل
لمضلماللسجزملخلر مسلل

لخلغاضلل51-1
يعةةةرض اجلةةة ء اخلةةةام  مةةةن الةةةدليل خطةةةط األمةةةم املتحةةةدة لتصةةةنيف املتفجةةةرات املن وعةةةة  

ين( وفقةةاً للنظةةام املنسةةق عامليةةاً لتصةةنيف املةةواد احلسا ةةية للتوريةةد واال ةةتخدام )مبةةا يف ذلةةك التخةة  
 ع(. م النيميائية وو ها )ن

لخلنا قلل51-1
ينبةةةي تطبيةةق طةةرق االختبةةار الةةواردة يف هةةذا اجلةة ء عنةةدما يقتضةةي ذلةةك النظةةام املنسةةق  

 لتصنيف املواد النيميائية وو ها )ن م ع(.عاملياً 

ل51خلفاعللل
خلةتفجةاخالخلة ة ينالخلةتصةساللاتاةالأ اة رلإجاخمخالخلتصننفل طةاقلخ  تاة رل للل

لخلةنز عالخل س سنا
لخلغاضلل51-1
يعةةرض هةةذا الفةةرع خطةةةة األمةةم املتحةةدة لتصةةةنيف املتفجةةرات السةةائلة والصةةةلبة  21-1-1

مةةةن النظةةةام املنسةةةق عامليةةةاً لتصةةةنيف املةةةواد النيميائيةةةة  13-2املن وعةةةة احلسا ةةةية )انظةةةر الفصةةةل 
يسةةتخدم هةةذا الةةن  مقرتنةةاً مببةةادا التصةةنيف الةةواردة يف الفصةةل (. وينبةةةي أن )ن م ع( وو هةةا

من النظام املنسق عاملياً لتصنيف املواد النيميائية وو ها وجمموعات االختبةارات الةواردة  2-13
 من هذا الدليل. 2-16و 4-16يف البندين الفرعيني 

قةةل، يرجةةى الرجةةوع وبالنسةةبة الختبةةار املتفجةةرات السةةائلة املن وعةةة احلسا ةةية ألغةةراض الن 
مةن هةذا الةدليل. ويُتنةاول اختبةار املتفجةرات الصةلبة  32مةن الفةرع  2-3-32إىل البند الفرعةي 

مةةن هةةذا الةةدليل،  33مةةن الفةةرع  3-2-33املن وعةةة احلسا ةةية ألغةةراض النقةةل يف البنةةد الفرعةةي 
 البضةائ مةن توصةيات األمةم املتحةدة بشةأن نقةل  4-2مةن الفصةل  4-2-4-2والبند الفرعةي 

البنةةد الفرعةةي  ويف )للمتفجةةرات الصةةلبة املن وعةةة احلسا ةةية( نموذجيةةةالتنظيميةةة الئحةةة ، الالاخلطةةرة
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مةةةةةةةن الالئحةةةةةةةة النموذجيةةةةةةةة )للمتفجةةةةةةةرات السةةةةةةةائلة املن وعةةةةةةةة  3-2مةةةةةةةن الفصةةةةةةةل  2-3-1-4
 احلسا ية(.

لخلنا قلل51-1
ختفيض  خماليط  ري أو  ائلة أو هي مواد صلبةاملتفجرات املن وعة احلسا ية  21-2-1

حسا ةةةيتها لنةةةبع خواصةةةها املتفجةةةرة بطريقةةةة تسةةةمع با ةةةتبعادها مةةةن رتبةةةة أخطةةةار "املتفجةةةرات" 
مةةن النظةةام املنسةةق عامليةةاً لتصةةنيف املةةواد النيميائيةةة وو هةةا(. وينبةةةي أواًل اختبةةار  1-2)الفصةةل 

ان )أ( )النوعةة 6و 2)أ(( و1)النةةوع  1املتفجةةرات املن وعةةة احلسا ةةية وفقةةاً جملموعةةة االختبةةارات 
 .(1)و)ب(، على التوايل( من هذا الدليل

ينبةةي االضةطالع بة جراءات التصةنيف املنا ةبة للمتفجةرات املن وعةة احلسا ةةية  21-2-2
 إذا: إال قبل إتاحتها للتوريد واال تخدام

 تأث  ألعاب نارية؛ أو عمليتفج ي إحداث تأث  كانت مصّنعة ادف  )أ( 
 )أ(6وفقةةةةاً جملموعةةةةة االختبةةةةار  االنفجةةةار الشةةةةاملتنطةةةةوي علةةةةى خطةةةةر كانةةةت  )ب( 
أكةةةةةرب  4-21كةةةةان معةةةةةدل احرتاقهةةةةةا املصةةةةةحع وفقةةةةاً الختبةةةةةار معةةةةةدل االحةةةةةرتاق  أو )ب(6 أو
 كةم/دقيقة؛1 211 من
 .(2)جول/غرام 311كانت طاقة حتللها الطارد للحرارة أقل من  )ج( 

لإجاخمخالخلتصننفلل51-3
)ب( بالرتتيةة  األجبةةدي قبةةل إجةةراء اختبةةار 6و)أ( 6اجملموعةةة جتةةرع اختبةةارات  21-3-1

يةاري املخةاليط أواًل بوا ةطة مفجةر مع أو املخاليط املعبةأة. وختتةرب املةواد أو معدل االحرتاق للمواد
ي يةةد  ال حالةةة عةةدم حةةدوث انفجةةار، جبهةةال إشةةعال ينفةةي )ولنةةن ويف مةةن الةةدليل( 1)التةةذييل 

املخلوع يف العبوة. وجهال اإلشعال  أو دةغم من املسحوق األ ود( لضمان إشعال املا 31 عن
 )ب(.6)أ( ينبةي ا تخدامه يف االختبار 6الذي يعطي نتيجة إ ابية يف االختبار 

__________ 

 

النظةام املنسةق عامليةاً لتصةنيف مةن  1-2مينن أيضاً تثبيت املتفجرات غ  الثابتة على النحةو املعةرف يف الفصةل  (1)
املواد النيميائية وو ها عن طريق ن ع حسا يتها وبالتايل مينن تصةنيفها كمتفجةرات من وعةة احلسا ةية، شةريطة 

مةةن النظةام املنسةةق عامليةاً لتصةةنيف املةواد النيميائيةةة وو هةةا. ويف  13-2الوفةاء جبميةة  املعةاي  الةةواردة يف الفصةل 
)اجلة ء األول مةن هةذا الةدليل(  3بار املتفجر املن وعة حسا ةيته وفقةاً جملموعةة االختبةارات هذ  احلالة، ينبةي اخت

ألنه من املرجع أن تنون املعلومةات املتعلقةة حبسا ةيته للحة  املينةانيني مهمةة لتحديةد الشةروع الاللمةة لنقلةه 
 وا تخدامه بشنل آمن. وينبةي تسجيل النتائج يف صحيفة بيانات السالمة.

حتديةةةد طاقةةةة التحلةةةل الطةةةارد للحةةةرارة با ةةةتخدام املتفجةةةر الةةةذي ن عةةةت حسا ةةةيته بالفعةةةل )أي املخلةةةوع ينبةةةةي  (2)
املسةةتخدمة لنةةبع خواصةةها املتفجةةرة(. ومينةةن  املةةوادالصةةل  أو السةةائل املتجةةان  املنةةون مةةن املتفجةةر واملةةادة أو 

 3-3-3-21)انظةةر البنةةد الفرعةةي تقةةدير طاقةةة التحلةةل الطةةارد للحةةرارة با ةةتخدام تقنيةةة منا ةةبة للقيةةال اللةةو  
 من اجل ء الثا  من هذا الدليل(. 21يف الفرع 
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ينةةون مةةن الضةةروري دائمةةاً إجةةراء مجيةة  أنةةواع االختبةةارات. فةةيمنن  ال غةة  أنةةه 21-3-2
أنةةةةةةواع  يلةةةةةةي يف كةةةةةةل نةةةةةةوع مةةةةةةن ممةةةةةةا )ب( إذا حتقةةةةةةق أي6التنةةةةةةالل عةةةةةةن إجةةةةةةراء نةةةةةةوع االختبةةةةةةار 

 )أ(:6 االختبار
 مل يتأثر اجل ء اخلارجي من العبوة بسب  التفج  الداخلي و/أو اإلشعال؛ )أ( 
كةةةان انفجارهةةةا ضةةةعيفاً علةةةى  ةةةو يسةةةتبعد معةةةه  أو مل تنفجةةةر حمتويةةةات العبةةةوة )ب( 

 )ب(.6انتشار التأث  التفج ي من عبوة إىل أخرع يف نوع االختبار 

ملخلةةةوع نتيجةةةة  ةةةالبة )عةةةدم انتشةةةار االنفجةةةار( يف نةةةوع ا أو إذا أعطةةةت املةةةادة 21-3-3
(. وإذا أعطةةت (3))أ( مةة  مفجةةر6، فةةيمنن التنةةالل عةةن االختبةةار 1)أ( مةةن اجملموعةةة 1االختبةةار 

حةدوث احةرتاق بطةيء( يف اختبةار مةن  أو املخلوع نتيجةة  ةالبة )عةدم حةدوث احةرتاق أو املادة
 )أ( م  مشعل.6اء االختبار إجر ، فيمنن التنالل عن 2)ج( من اجملموعة 2النوع 
 مينةةةن التنةةةةالل عةةةةن اختبةةةةار حتديةةةةد معةةةةدل االحةةةةرتاق باختبةةةةار كبةةةة  احلجةةةةم إذا 21-3-4
مثةةل هةةذ   ويف )ب( انفجةةار شةةبه فةةوري لنةةل حمتويةةات الرصَّةةة.6حةةدث يف اختبةةار مةةن النةةوع  مةةا

  .1-1احلالة، يدرج املنتج يف الشعبة 
ل رجي(خ تا رلم لللخ حتاخقل)خل ايقلخلرلل51-4
لمضلمال51-4-1
  11 111طريقةةةة االختبةةةار لتحديةةةد معةةةدل االحةةةرتاق )معةةةدل احةةةرتاق حبجةةةم  21-4-1-1

املخةةاليط املعبةةأة للتخةة ين  أو الةةذي مينةةن أن حيةةدث للمةةواد مةةا كةةةم(  ةةوف تسةةتخدم لتحديةةد
 واال ةةتخدام إذا تعرضةةت حلريةةق خةةارجي. و ةةرع هةةذا االختبةةار بعةةدة عبةةوات مةةن املةةواد لتحديةةد

 يلي: ما
 ما إذا كةان هنةاك خطةر حةدوث انفجةار شةامل، وهةو خطةر مةن شةظايا خطةرة )أ( 
 احرتاق شديد للةاية. أو
 كةم(، يعتمد على النتلة اإلمجالية.  11 111معدل احرتاق )حبجم  )ب( 

الحةةرتاق مةةادة  املسةةتنمل باال ةةتقراءعةةدل امل االحةةرتاق معةةرَّف علةةى أنةةهمعةةدل  21-4-1-2
 عبةةةوةبا ةةةتخدام  االحةةةرتاقمعةةةدل حيةةةدد املمار ةةةة العمليةةةة،  ويف .كةةةةم 11 111 تهةةةاكتلمعبةةةأة  
موضةوعة خمةاليط  أو وادمبةاالختبةارات  وجتةرعا ةتقراء.  عمليةة، بوا ةطة ورصَّة من العبواتواحدة 

 إذا إال لالختبةةارات العبةةواتمجيةة  أنةةواع ا ةةتخدامها. وختضةة   أو يف العبةةوات الةةيت  ةةيتم خت ينهةةا
 :يلي مما حتقق أي

__________ 

 

 )أ( من اجملموعة.6)أ(، ال  ول التنالل عن إجراء نوع االختبار 1يف حالة عدم إجراء نوع االختبار  (3)
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لتوريةد لعبةأة بالشةنل امل، املخلةوع أو ادةمينةن للسةلطة املختصةة إدراج املةكان  )أ( 
نتةةائج ال االحةةرتاق ا ةةتناداً إىل اتوفئةة االحةةرتاق تمعةةدال يف إحةةدعلةةب   دون أي ةةتخدام، االو 

 معلومات متاحة؛ إىل  أو اختبارات أخرع املتحققة يف
يف  ةةتخدام، االلتوريةةد و لعبةةأ بالشةةنل امل، املخلةةوع أو ادةكةةان مينةةن إدراج املةة )ب( 

  .1-1رتبة األخطار "املتفجرات"، يف الشعبة 
كةةةةم( للتصةةةنيف يف   11 111يسةةةتخدم معةةةدل االحةةةرتاق املصةةةحع )حلجةةةم  21-4-1-3

 أرب  فئات خمتلفة.
لخلجه زل خلةوخدل51-4-1
بالشةنل الةذي تقةدم بةه للتوريةد املخةاليط  أو  رع االختبار على عبةوات املةواد 21-4-2-1

 خدام )مبا يف ذلك التخ ين(. وهناك حاجة إىل العناصر التالية:واال ت
كةم مةن املتفجةر املن وعةة   22عبوات، بنتلة صافية قدرها  11و 6و 1عدد  )أ( 

 حسا يته يف كل عبوة؛

كةةةم مةةن   21كةةةم و  22عبةةوات، بنتلةةة صةةافية قةةدرها بةةني  6و 3و 1عةةدد  )ب( 
 املتفجر املن وعة حسا يته يف كل عبوة؛

كةةةةم مةةةن   21دد مةةةن واحةةةد وحةةةر  ةةةت عبةةةوات بنتلةةةة صةةةافية أكثةةةر مةةةن عةةة )ج( 
 كةم؛  211ت يد النتلة الصافية عن  أال املتفجر املن وعة حسا يته، على

حوضةان حبجةم وارتفةاع منا ةبني الحتةواء األلةواح اخلشةبية والعبةوات  أو حةوض )د( 
 وحلماية األرض؛

، بصةوف خشةىل بةني العبةوات (DIN 15146ألواح خشبية )مةثاًل وفقةاً ملقةايي   )ه( 
 وحتتها وفوقها؛

مصةةةةةدر إشةةةةةعال منا ةةةةة  يضةةةةةمن إشةةةةةعال األلةةةةةواح اخلشبية/الصةةةةةوف اخلشةةةةةىل  )و( 
 11/91وبالتةةايل العبةةوات موضةة  االختبةةار )يوصةةى مبخلةةوع مةةن البنةة ين وليةةت الوقةةود اخلفيةةف 

 مولع بالتساوي على العبوات والصوف اخلشىل(؛
كةةةام ات  ةةةينما و/أو فيةةةديو ومعةةةدات منا ةةةبة لقيةةةال حةةةرارة اإلشةةةعاع، مثةةةل  )ل( 

 و/أو النام ات احلرارية. أجه ة ا تشعار تعمل باألشعة حتت احلمراء
عةةةدد االختبةةةارات و/أو النتلةةةة اإلمجاليةةةة )حسةةة  االقتضةةةاء( إذا   ليةةةادةينبةةةةي  21-4-2-2

 األخطار املقابلة بوضوح.مينن حتديد  وال كانت نتائج االختبارات غ  قاطعة
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لطايضالخ  تا رل51-4-3
يبةةةدأ االختبةةةار بعبةةةوة واحةةةدة   ي يةةةد عةةةددها بالتتةةةايل علةةةى النحةةةو املشةةةار إليةةةه  21-4-3-1
العةةادة، ينبةةةي إجةةراء اختبةةار االحةةرتاق مةةرة واحةةدة  ويف )ج(. أو )ب( أو )أ(1-2-4-21 يف

العبةوات، بالوضةة  والطريقةة الةيت تقةةدَّم  لنةل عةدد مةن العبةةوات. ويةتم ترتية  األعةةداد املطلوبةة مةن
اةةا للتوريةةد واال ةةتخدام )مبةةا يف ذلةةك التخةة ين(، بطريقةةة تتةةيع توقةة  حةةدوث أشةةد النتةةائج، علةةى 
األخشةةاب واأللةةواح املسةةتوية. وتوضةة  األلةةواح يف حةةوض )أو حوضةةني حسةة  احلاجةةة(. ويتةةألف 

ول اللةةوح. وتوضةة   ةةم حةة 11احلةةوض مةةن لةةوح واحةةد كامةةل علةةى األقةةل يشةةمل فتحةةة حجمهةةا 
إىل ذلةك( حتةت العبةوات وحو/ةا بطريقةة تضةمن أمثةل  ومةا املواد اللهوبة )الصوف اخلشةىل والةورق

 )و((.1-2-4-21إشعال )انظر 
كةةةةةم مةةةةن اخلشةةةة  الصةةةةويف كافيةةةةة. وتُشةةةةرَّب األلةةةةواح اخلشةةةةبية   11تنةةةةون  مةةةةا : عةةةةادةمس وظةةةةا

 )و((.1-2-4-21لرتات، انظر  11والصوف اخلشىل باملخلوع السائل من الوقود ) و 
تقال حرارة اإلشعاع أثناء االختبار مبعدات منا بة يف ثالثة مواق  علةى األقةل  21-4-3-2

بةةةثالث مسةةةافات خمتلفةةةة مةةةن مركةةة  احلريةةةق )تعتمةةةد املسةةةافات علةةةى حسا ةةةية املعةةةدات )أجهةةة ة 
 إىل ذلك( وينبةي حسااا قبل االختبار. وما اال تشعار والنام ات احلرارية

تسةةةةجل اإلشةةةةارات با ةةةةتمرار. وتعةةةةرَّف نقطةةةةة البدايةةةةة النةةةةدالع احلريةةةةق حلظةةةةة  21-4-3
 اكتشاف تفاعل املادة. وحتدد هناية احلريق من منحنيات اإلشعاع املسجلة.

تطةةةةةايرت شةةةةظايا معدنيةةةةةة  أو انفجةةةةارات فرديةةةةة أو إذا حةةةةدث انفجةةةةار شةةةةةامل 21-4-3-4
 )ج ئيات(، ينبةي تسجيل ذلك يف تقرير االختبار.

لم  ينالخ  تا رل طايضالتضنن لخلنت وجل51-4-4
 يلي: كما  A10tو Aحيدد معدال احرتاق  21-4-4-1
املخلةوع.  أو تعرَّف نقطة البداية النةدالع احلريةق حلظةة اكتشةاف تفاعةل املةادة )أ( 

يف  2)الذي يتسب  فيه احلريق( إىل أقل من  Iوتتسم هناية احلريق باخنفاض يف مستوع اإلشعاع 
 (؛1-4-21( )انظر الشنل Imaxمن أقصى مستوع ) املائة
 ايرتقة يف االعتبار، إن وجدت، يف التقييم؛ أو تؤخذ آثار املواد املتبقية )ب( 
 هي الفرتة ال منية بني نقطة بداية وهناية احلريق؛ tلمن االحرتاق  )ج( 
]كةةةم[  m]كةم/دقيقةةة[ لنةةل كميةةة خمتةةربة  Aمينةةن حسةةاب معةةدل االحةةرتاق  )د( 

 ]دقيقة[ باملعادلة التالية: tولمن االحرتاق املقابل /ا 
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هةو معةدل االحةرتاق الةذي مت  A، حية  mمقابةل لوغةاريتم  Aيُعرض لوغاريتم  )و( 
املخلوع املستخدم لالختبار. وتستقرأ نتائج االختبار امللحوظة يف هةذا  أو كتلة املادة  mحتديد  و

كةةةم وفقةةاً   11 111لنتلةةة مقةةدارها  A10tالشةةنل للحصةةول علةةى معةةدل احةةرتاق غةة  مصةةحع 
 للمعادلة التالية:

  
 يلي: كما  ACحيدد معدل االحرتاق املصحع  21-4-4-2
مةةةن طاقةةةة املةةةادة ج ئيةةةاً إىل إشةةةعاع. وحيةةةدد متو ةةةط  الةةةداخلييتحةةةول املقةةةدار  )أ( 

علةةةةةى مسةةةةةافة مةةةةةن احلريةةةةةق مةةةةةن مسةةةةةتوع اإلشةةةةةعاع املقةةةةةال  ŋالنسةةةةةبة املئويةةةةةة لنفةةةةةاءة اإلشةةةةةعاع 
(dosemeasured( وأقصى مقدار نظري للطاقة )dosecalculated؛) 

  
مقةةدار نظةةري للطاقةةة عةةن طريةةق ضةةرب النتلةةة الفرديةةة للمةةادة حُيسةة  أقصةةى  )ب( 

 (4)]كيلو جول/كةم[ Hvيف حرارة االحرتاق  ]كةم[ mموض  االختبار 

  
عةةةن طريةةق عمليةةةة حتةةدد كميةةةة الطاقةةة الةةةيت يبةةدو أهنةةةا حتولةةت عمليةةةاً باإلشةةعاع  )ج( 

 الواقعة حتت منحىن اإلشعاع املقال؛تنامل للمنطقة 
  

[ على مدع لمةن االحةرتاق اإلمجةايل يعطةي 2]واع/م Itاإلشعاع  لشدةوالتنامل الرقمي  
dosemeasured  كيلو جول[ على مسافة[r ؛]م[ 

[ كدالةة للةة من. 2]واع/م Iالةةرض يبةني مسةةتوع اإلشةعاع  /ةةذاأعةد ر ةم بيةا   )د( 
يف  1وحُيسةة  إمجةةايل مسةةتوع اإلشةةعاع عةةن طريةةق عمليةةة تنامةةل للمنحةةىن املمهةةد واملصةةحع إىل 

 ؛Imaxيف املائة من  2املائة و
ايسةةوب   احلةةراريمةةن أقصةةى قيمةةة ملنحةةىن اإلشةةعاع  Irelevantيةةتم احلصةةول علةةى  )ه( 

ع عةن طريةق حتويةل املنطقةة املتناملةة حسةابياً إىل مسةتطيل حبجةم متسةاو كقيمة متو ةطة ل شةعا 
 خالل نف  الفرتة ال منية؛

الةةذي ينبةةةي وضةةعه يف االعتبةةار  fمينةةن احلصةةول علةةى متو ةةط عامةةل الشةةنل  )ل( 
 لحريق باملعادلة التالية:أثناء أقصى شدة ل

  
__________ 

 

 ينبةي حتديدها بتقنية منا بة، مثل مقيال حراري لالحرتاق. (4)
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 يلي: كما  ACحيس  معدل االحرتاق املصحع  )ل( 
  

هةةةي حةةةرارة احةةةرتاق املةةةادة ]كيلةةةو جةةةول/كةم[ )أي ايتةةةوع احلةةةراري النلةةةي  Hvحيةةة   
هةةو معةةدل االحةةرتاق املصةةحع  ACعامةةل الشةةنل. و fكفةةاءة اإلشةةعاع و ŋلتفاعةةل االحةةرتاق(؛ و
 كةم.  11 111]كةم/دقيقة[ لنمية 

تطةةايرت شةةظايا معدنيةةة  أو انفجةةارات فرديةةة أو إذا حةةدث انفجةةار شةةامل  21-4-4-3
 املخلوع يف رتبة األخطار "املتفجرات". أو )ج ئيات(، تصنف املادة

لنميةةةة  ACتقةةةيم نتةةةائج االختبةةةار علةةةى أ ةةةال معةةةدل االحةةةرتاق املصةةةحع   21-4-4-4
 املخلوع املعبأ. أو كةم من املادة املعبأة  11 111
 املخاليط هي: أو معاي  االختبار لتحديد أ لوب احرتاق املواد  21-4-4-2
 يسةةةةةاوي ACخملةةةةةوع مبعةةةةةدل احةةةةةرتاق مصةةةةةحع  أو أي مةةةةةادة :1الفئة    
 كةم/دقيقة؛  1211ي يد عن  ال كةم/دقيقة ولنن  311ي يد عن  أو
 يسةةةةةاوي ACخملةةةةةوع مبعةةةةةدل احةةةةةرتاق مصةةةةةحع  أو أي مةةةةةادة :2الفئة    
 كةم/دقيقة؛  311ولنن أقل من  كةم/دقيقة  141ي يد عن  أو
 يسةةةةةاوي ACخملةةةةةوع مبعةةةةةدل احةةةةةرتاق مصةةةةةحع  أو أي مةةةةةادة :3الفئة    
 كةم/دقيقة؛  141كةم/دقيقة ولنن أقل من   61ي يد عن  أو
  61أقل مةن  ACخملوع مبعدل احرتاق مصحع  أو أي مادة :2الفئة    

 كةم/دقيقة.
  1211ي يةةةةةةد عةةةةةةةن  ACخملةةةةةةوع مبعةةةةةةةدل احةةةةةةرتاق مصةةةةةةةحع  أو أي مةةةةةةادة   

من النظام املنسةق عامليةاً لتصةنيف املةواد  1-2كةم/دقيقة يصنف على أنه متفجر )انظر الفصل 
 النيميائية وو ها(.
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ل:لقن سلخإلن  علكلخلاللسوقت1-4-51خلشكعل

لأمثسالعسنلخلنت وجل51-4-5
( حبةةةةد أقصةةةةى للنتلةةةةة 1G ةةةةطوانات ليفيةةةةة )أجُتمةةةة  تركيبةةةةات النرتو ةةةةليلول يف  21-4-2-1
كةم مولعة على   22حبد أقصى للنتلة قدر  ( 4Gوصناديق من الورق املقوع ) كةم  141 قدر 

 يلي: كما  الفئات
 رت القابل للذوبان مبحتويات خمتلفة من ( اإلEتركيبات نرتو ليلول )الدرجات  )أ( 

 يف املائة 12.3إىل  يف املائة 11.2النيرتوجني بنس  حمف ات االنفجار و 

 نوع النرتو ليلول

 اي وبروبيةةةةةةل
يف  32
 املائة

 اي وبروبيةةةةةةةل
يف  31
 املائة

ايثةةةةةةةةةةةةةةانول 
يف  32
 املائة

ايثةةةةةةةةةةةةةةانول 
يف  31
 املائة

بوتةةةةةةةةةةةةانول 
يف  32
 املائة

 بوتانول
 شرائع أ( ماء يف املائة 31

12E 3 2 4 3 2 1 (331  
 كةم/دقيقة(

4 1 (1112 
 كةم/دقيقة(

22E 3 3 4 3 3 3 4 1 (1112  
 كةم/دقيقة(

25E 3 3 4 3 3 3 3 1 (1112  
 كةم/دقيقة(

 .ملّدن يف املائة 21بنسبة  النرتو ليلولشرائع  أ() 

ع/م
و وا
كيل
ع )
شعا
اإل

2 ) 
 

 الوقت )دقائق(
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متو ةةةةةط الةةةةةذوبان مبحتويةةةةةات خمتلفةةةةةة مةةةةةن ( Mتركيبةةةةةات النرتو ةةةةةليلول )فئةةةةةات  )ب( 
 يف املائة 11.2إىل  يف املائة 11.3حمف ات االنفجار والنيرتوجني بنس  

نوع 
 النرتو ليلول

 اي وبروبيل
يف  32
 املائة

 اي وبروبيل
يف  31
 املائة

ايثانول 
يف  32
 املائة

 ايثانول
يف  31
 املائة

بوتانول 
يف  32
 املائة

 بوتانول
 شرائع أ( ماء يف املائة 31

15M - - - - 3 2 -  

27M 3 3 4 4 3 3 4 1 (112 1  
 كةم/دقيقة(

34M 3 3 4 4 4 - - 1 (112 1  
 كةم/دقيقة(

 ملّدن يف املائة 21بنسبة  النرتو ليلولشرائع  أ()

القابةل للةذوبان مبحتويةات خمتلفةة مةن  ( النحةولAتركيبات نرتو ليلول )فئةات  )ج( 
 يف املائة 11.3إىل  يف املائة 11.3حمف ات االنفجار والنيرتوجني بنس  

 اي وبروبيل نوع النرتو ليلول
يف  32
 املائة

 اي وبروبيل
يف  31
 املائة

ايثانول 
يف  32
 املائة

 ايثانول
يف  31
 املائة

بوتانول 
يف  32
 املائة

 بوتانول
 يف املائة 31

)أ(شرائع ماء
 

15A 4 3 4 3 3 2 - 1 (112 1  
 كةم/دقيقة(

30A 4 3 4 4 3 3 4 1 (112 1 
 كةم/دقيقة(

32A 4 3 4 4 4 3 - - 

 ملّدن يف املائة 21بنسبة  النرتو ليلولشرائع  أ() 

لمث للعسنلطايضالخل س بل51-4-6
( مرطبةةة يف املائةةة 11.2إىل  يف املائةةة 11.3تركيبةةة النرتو ةةليلول )حمتةةوع مةةن النرتوجةةني  

 اي وبروبيل يف املائة 31بنسية 
 كةم  m  =222   كتلة تركيبة النرتو ليلول املختربة:

 دقيقة t  =9.3     لمن االحرتاق:
 f  =3.33     عامل الشنل:
 ŋ  =1.24     كفاءة اإلشعاع:
 كيلو جول/كةم  Hv  =12626     حرارة االحرتاق:
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 :Aحساب معدل االحرتاق 
  

 :A10tحساب معدل االحرتاق 
  

 :ACحساب معدل االحرتاق املصحع 
  

 ."2ر املن وع احلسا ية يف الفئة يصنف املتفج
 (ST/SG/AC.10/C.3/2014/2)الوثيقة املرجعية: 

ل6خلتذينعللل
 يلي: كما  تعدل لينون نصها )ج(3-3
خملةةوع متجةةان  مةةن املةةواد العضةةوية حيتةةوي علةةى  أو "بالنسةةبة للمةةادة العضةةوية )ج( 

 جمموعة )أو جمموعات( كيميائية ترتبط ةصائ  تفج ية:
  جول/غرام، أو 211عندما تنون طاقة اال الل املصّدر للحرارة أقل من 

  أعلى أو جول/غرام 211عندما يبدأ اال الل املصّدر للحرارة عند 
  .2-6على النحو املشار إليه يف اجلدول ألف  

مرسةةةوطللأ للةةةة د لعطةةةويال1قةةةاخرلتاانةةةقلإجةةةاخملخلضاةةةولللساتاةةةالل1-6خلجل للألفل
لمتج نسلمنلموخدلعطويا

ط قالخ ن  لل
 )جول/غاخ (

درجالخل اخر لعنللللخيالخ ن  لل
 مئويا(ل°)

ل1تاانقلإجاخملخلضاولللساتاال
 )ن  / (

 ال 211> 211>
 ال 211≤ 211>
 نعم 211> 211≤
 ال 211≤ 211≤

راري احلةةقيةةال لل منا ةةبة مينةةن حتديةةد طاقةةة اال ةةالل املصةةّدر للحةةرارة با ةةتخدام تقنيةةة 
 (؛ أو".3-3-3-21)انظر  لالحرتاق

 ".3-6لتصبع "اجلدول ألف  2-6تعدل اإلشارة إىل اجلدول ألف   )أ(2-1
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  .3-6يعاد ترقيمه ليصبع اجلدول ألف   2-6 ، اجلدول ألف2-1
 (ST/SG/AC.10/C.3/86/Add.1)الوثيقة املرجعية: 

ل7خلتذينعللل
 ، اجلملة الثانية:4يف الفرع  
 يلي: كما  تعدل البداية ليصبع نصها 
الوحةدات الناريةة حسةبما  أو املواد النارية يف شنل مسحوق"تعترب النتيجة موجبة """ و  

 ..." يف الشالالت، أوالنارية، اليت تستخدم  تعرض يف األلعاب
 ملي ثانية". 6ملي ثانية" بعبارة " 2يستعاض عن عبارة " 
 بقية الن  تظل دون تةي . 

 بصيةتها املعدلة( ST/SG/AC.10/C.3/2014/84)الوثيقة املرجعية: 
 يلي: كما  "9يضاف تذييل جديد "التذييل  

لل9"خلتذينعللل
خلتسن رياللراخطنشلخ سس الخلصغنا للخ تا رلط قالخ نتث رخا

ل(1111خلةت ل للخ م لرق )
 مقدمة -1
األمةم  رقةم رع هذا االختبار للمواد املرشةحة للتصةنيف كخةراطيش لأل ةلحة الصةة ة ) 

( ةراطيش فردية ويستخدم لتحديد أقصى طاقة حمتملة النتثةار مينةن أن حيةدث 1112املتحدة 
 وتوضة  يف االعتبةار أ ةوأ احلةاالت عنةد إجةراء االختبةار، نظةراً ألنةهيف حالة التفاعةل أثنةاء النقةل. 

القذيفةةة ويسةةند اخلرطةةو  علةةى كتلةةة  ةةندان ثابتةةة. ولةةي  مةةن توجةةد تعبئةةة معينةةة ختفةةف طاقةةة  ال
الضةةروري عنةة  بيئةةة االختبةةار حلالةةة يقةةذف فيهةةا اخلرطةةو ، ألن التجةةارب أظهةةرت أن انتقةةال 

 ي يد عن انتقال الطاقة إىل الةالف. أو اصة يساويالطاقة من املادة الدافعة إىل الرص
 اجلهال واملواد -2
 :حيتاج االختبار إىل األجه ة واملواد التالية 
 بادا تشةيل منا   إلطالق الذخ ة؛ )أ( 
كام ا عالية  أو م ود بو يلة العرتاض القذيفة لتحديد الطاقة، بندول تسياري )ب( 

 تشمل ر اً باملقايي  لتحديد  رعة القذيفة. السرعة وخلفية
 طريقة االختبار -3
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 رع االختبار على خةراطيش وحيةدة. وتطلةق القذيفةة حسة  التصةميم بوا ةطة صةمام  
وبةةادا التشةةةيل وجهةةال القيةةال علةةى مسةةار  ةة   بةةدء اإلشةةعال ولنةةاد إطةةالق. ويوضةة  اخلرطةةو 
 أدك حد. و رع االختبار ثالث مرات. القذيفة يف اجلو بطريقة تقلل أخطاء ال وايا إىل

 معاي  االختبار وطريقة تقييم النتائج -4
( الةةيت vمةةن السةةرعة ) أو حُتسةة  طاقةةة القذيفةةة إمةةا مةةن أقصةةى حتةةرك للبنةةدول التسةةياري 

( القذيفةةة يف االعتبةةار. ومينةةن حسةةاب الطاقةةة mتلتقطهةا النةةام ا عاليةةة السةةرعة مةة  وضةة  كتلةة )
(Eباملعادلة التال ):ية 

E = ½mv
2
 

جول يف أي من االختبارات، ف ن املةادة املعبةأة بشةنل  2تتجاول  رعة القذيفة  مل وإذا 
مةن الالئحةة النموذجيةة مينةن أن تصةنف يف فئةة خةراطيش األ ةلحة  2-3منا   وفقاً للفصةل 

 (.".1112األمم املتحدة  رقمالصة ة )
 (ST/SG/AC.10/C.3/2014/109)الوثيقة املرجعية: 

    


