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ت"   –كاشف المتفجرات والعوامل الكيميائية الخطرة "كيربير    

 
 

 األفضليات 

  التبديل البرهي ألنظمة تحاليل األبخرة

 والمسحات الضئيلة للمواد

  التبديل البرهي ألنظمة تحاليل األبخرة

 والمسحات الضئيلة للمواد

 مصدر التأيين غير المشع  

 يُستغنى عن المواد اإلستهالكية الغالية 

 عدد مذهل من المواد القابلة للكشف

الذاتي  للتنظيف فعَّالة منظومة   

 

ت" كاشف يعمل على أساس   –"كيربير  

م لكشف مسحات وهو مصمَّ   اإلنجراف األيوني

رات والعوامل  جداً  ضئيلة للمتفجرات والمخد ِّ

الكيميائية الخطرة التي تستطيع أن تتسبب في 

نات األسلحة الكيميائية في   ِّ وقوع الحوادث ومكو 

جو المرافق الخاضعة للرقابة وعلى سطح مختلف 

 األجسام وعلى جلد ومالبس البشر.

 مجاالت إستخدام الكاشف

تفتيش الشحنات ووسائل النقل واألشخاص  

األمتعة والحقائب في مرافق نظم النقل وفي  و

 جراءات جمركيةإ بحشد الناس وعند القيام تأماكن 

لحدود الدولية؛ا عبر المسافرين  في حق  

فحص األراضي والمرافق من قبل هيئات الرقابة  

 البيئية؛ 

تفتيش األشخاص المشبوه فيهم من قبل كيانات  

 إنفاذ القانون؛ 

تفتيش الرسائل والطرود البريدية والخ 
 

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

 

 

 

 



YPH Group 
 

 
e-mail: sales@modus-ltd.ru 

www.modus-ltd.ru 

 

                                        المواد القابلة للكشف
 

 الرقم  اإلسم الكامل الرمز الصيغة الكيميائية 

 الجهاز يكشف عن المتفجرات 
NH4NO3 NIT  1 نترات األمونيوم 

C6Н3CH3(NO2)2 DNT  2 ثاني نتريت التولوين 

C6Н2CH3(NO2)3 TNT  التولوينثالث نتريت  3 

C6H(NO2)3(OH)2 TNR  الستيفنيك حامض  4 

C6H2(NO2)3OH TNPH حامض البكريك(  ترينيتروفينول(  5 

C10H6(NO2)2 DNN  6 ثاني نترو نفثالين 

СH3(NO2CCH3)2CH3 DMNB  7 ثاني نيترو بوتين ثاني ميثيل 

C2Н4(ОNO2)2 EGDN  8 ثاني نيترات إيثيلين غليكول 

CHONO2(CH2ONO2)2 NG  9 النايتروغلسرين 

(CH2ONO2)4C PETN  10 خماسي اإليريثريتول ثالث النتريت 

(CH2)3N3(NO2)3 RDX  11 ثالثي نتريت األمين 

(CH2)4N4(NO2)4 HMX )12 إتش.إم.إكس )األوكتوجين 

(NO2)3C6H2N(NO2)CH3 TETR  13 تتريل 

СH2N4 TZ  14 تترازول 

С6H4O2N2 BF  15 بينزو فوروكسان 

(C3H6O2)3 TATP  األسيتون بيروكسيد  16 

N(CH2OOCH2)3N HMTD 17 سداسي ميثيلين تريبروكسيد ديامين 

ثالثي نتريت األمين  متفجرات بالستيكية على أساس 3N3(NO2)3 RDX(CH2) يتغلب

 )ثالثي نتريت األمين مع الملد ِّن(  
18 

متفجرات بالستيكية على أساس األوكتوجين  4N4(NO2)4 HMX(CH2) يتغلب

ن(  )األوكتوجين مع الملد ِّ

19 

التي. إن. تي.( األوكتول )األوكتوجين مع HMX, TNT مزيج  20 

خماسي اإليريثريتول  السيمتيكس )ثالثي نتريت األمين مع RDX, PETN مزيج

 ثالث النتريت مع الملد ِّن(
21 

 22 األمونال  TNT, NIT, (RDX) مزيج

رات  الجهاز يكشف عن المخد ِّ
C9H13N AMP  1 األمفيتامين 

C10H15N MET  2 الميتامفيتامين 

C17H21NO4 COCS  3 الكوكايين 

C21H23NO5 HER  4 الهيروين 

C21H30O2 THC  )5 التتراهيدروكانابينول )الحشيش والماريجوانا 

C10H13NO2 MDA  ديوكسي أمفيتامين الميثيلين  6 

C11H15NO2 MDMA ميثامفيتامين )اإلكستاسي( الميثيلين ديوكسي  7 

C17H19NO3 MORP  8 المورفين 

C18H21NO3 CODN  9 الكوديين 

C19H21NO4 MAM 6- أسيتيل مورفين  10 

C22H28N2O FENT  11 الفينتانيل 

Смесь MORP, CODN  12 األفيون 

الحوادث الجهاز يكشف عن المواد الكيميائية الخطرة التي تستطيع أن تتسب ب في وقوع   
H2S H2S  1 كبريتيد الهيدروجين 

HCl HCL  2 كلوريد الهيدوجين 

HF HF 3 فلوريد الهيدروجين 

SO2 SO2  4 ثنائي أكسيد الكبريت 

Cl2 CL2 5 الكلور 

NH3 NH3  6 األمونيا 

NO NO  7 أكسيد النيتروجين 

NO2 NO2  8 ثنائي أكسيد النيتروجين 

األسلحة الكيميائيةالجهاز يكشف عن عوامل   
C4H10FO2P GB  1 السارين 

C7H16FO2P GD 2 الزومان 

C4H8Cl2S HD 3 غاز الخردل 

C11H26NO2PS VX .4 في. أكس 

CCl2O CG  5 الفوسجين 

HCN HCN  6 حامض السيانهيدريك 
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 المواصفات الفنية 
 

 الوصف  القيمة

110170410  مقاسات الجهاز, ملليمتر 

 الوزن، كيلوغرام  3,7

0,5 – 3,0 
 حيز قياس الحركية المعي نة لأليونات الخاضعة للتحليل،   ,سنتيمتر 2 فولط 1- ثانية1-

  من  11-10·1,0   حتى10-7·2,0 

6و 4و 2 –ترينيترو تولوين حيز قياس المواد العضوية  المنخفضة التطاير بمعيار    

.إن.تي.(، غرام ي)ت  

6و 4و 2 –الحد األدنى لكشف المواد العضوية المنخفضة التطاير بمعيار ترينيترو تولوين   

ألدنىالحد افي الجسْيمات الصلبة ، غرام،   10-11·1,0   

  في األبخرة، غرام / سنتيمتر مكعب، الحد األدنى 10-14·1,0

األقصىمدة تهيئة الجهاز لنظام عمله الطبيعي، دقيقة، الحد  15   

 مدة اإليجاد وتحديد الهوية لكل من المواد الجاري كشفها، ثانية، الحد األقصى  5
  مدة التحويل بين نُظم كشف األبخرة والجسْيمات، ثانية، الحد األقصى 1

 التحويل بين نُظم كشف األبخرة والجسْيمات   بدون تشغيل أي معدات إضافية

                        األيونات الجاري تحليلها )السالبة منها أو الموجبة(:مدة إستبدال أنواع 

  في النظام األحادي القطب، ثانية، الحد األقصى 10

األقصى ية الدوري التلقائي(، ثانية، الحفي النظام الثنائي القطب )تبادل القطب 0,2   

رد الفعل الخاطئ، %، الحد األقصى حدوث درجة إحتمال 1   

  مدة العمل المستقل بمجموعة المرك مات النمطية، ساعة، الحد األدنى 4

  مدة تنظيف الكاشف في ظروف تشغيله الطبيعية، دقيقة، الحد األقصى 3

(،  2إيثيرنيت، يو.إيس.بي.)×

 واي.فاي. 

 ( ً  (إختياريا

 واجهات اإلتصال الحاسوبية

 مبدأ العمل 
 

تتميز الجزيئات المتأينة لمواد متنوعة بسرعات  

 بحكم إختالف  vdمختلفة لسيرها في حجرة اإلنجراف 

وتصل األيونات األخف   . شحناتها وكتالتها ومقاساتها

ل قبل األيونات ذات الكتلة األكبر التي تتأخر   الى الُمحص ِّ

ل   عن األولى. وبإعتبار أن وقت الوصول الى الُمحص ِّ

نات المختلفة يصبح   يتباين لدى األيونات الجزيئية للمكو 

 تحديد هويتها أمراً ممكناً. 

ت" على أساس  –يعمل جهاز الكشف "كيربير   

هذه  عتمد مطيافية حركية األيونات )سيب(. وت 

الطريقة على تميُّز أيونات المواد وفقاَ لدرجات 

اء سيرها في حجرة اإلنجراف داخل مجال حركيتها أثن

  كهربائي ثابت.

إن الجهاز الباحث عن المواد المستهدفة يمتص 

  10-5الهواء المحيط بالجسم المفحوص بمعدل 

.ويحتوي الهواء الممتص  سنتيمترات مكعبة في الثانية

على جزيئات المواد المستهدفة ويصل الى المؤي ِّن  

اإلكليلي النبضي حيث تتأي ن الجزيئات  المول ِّد للتفريغ 

 الى درجة معيَّنة. 

أما جزيئات الهواء وجزبئات المواد المستهدفة  

ن الجهاز في حين أن األيونات  ع ير المتأيَّنة فتُْبعَد غ

المتحصل عليها تُحجز في حجرة التأيُّن بواسطة  

حجاب أيوني خاص. وبعد مرور فترة محددة من 

األيونات   يوني ويدخل حجم منفتح الحجاب األ يُ  الزمن  

ج المجال الكهربائي   اإلنجراف ذات تدرُّ

 Е )فولط/سنتيمتر(
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حجرة  في   
 

 

 

 K0   ى  بالحركية الحالية )أي معامل الحركية ويُسمَّ

 الحالي(. 

ل التيار األيوني من  وتصل األيونات المنفصلة الى ُمَحص ِّ

بتقويتها  حيث تُرَسل اإلشارات الى منظومة مختصة تقوم 

  وبمعالجتها.

هرتز ومفاد ذلك  12ويعادل تردُّد عمل باعث األيونات لـ 

طيفاً في كل ثانية. وتُعالَج البيانات حصوالً   12أن المنظومة تول ِّد 

على متوسطها. ويُقدَّم متوسط هذه البيانات على شكل "طيف" 

ي  الحركية األيونية. ويحتوي المنحنى البياني لتوقف التيار األيون

 على مدة اإلنجراف على ذَُرى توافق األيونات ذات درجات  

 الحركية المختلفة. 

ج المجال الكهربائي  : )سنتيمتر( ومتناسب عكساً مع تدرُّ  E   

Lهذا الوقت متناسب مع طول حجرة اإلنجراف   

𝜏𝑑 =
1

𝐾
∙
𝐿

𝐸
 

 1- ثانية1- هو معامل الحركية الموصوف بـ K حيث 

سنتيمتر. ويتحل ى هذا التناسب بطابع إحصائي، أى ينطبق  2فولط

.على حشود األيونات وال ينطبق على أيونات منفردة   

وتتوقف حركية األيونات على درجة الحرارة والضغط.  

  وإذا إريد أن يُقاَرن بين قيم الحركية األيونية المتحققة في ظروف 

  مطابقةً للظروف الطبيعية:K تُصاغ قيم مختلفة

𝐾0 = 𝐾
𝑃

760
∙
273

𝑇
 

 هو الضغط P هو درجة حرارة )كالفن( وTحيث 

. تسير فيها األيونات)ملليمتر من الزئبق( في البيئة الغازية التي   
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مدة اإلنجراف، ميكروثانية

.تي.إن.تي

_____ الخلفية ____ تي.إن.تي
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تسمح برمجيات الكاشف بتحليل الطيف المتحصل عليه  

لمواد ا فقاولحركية المعيَّنة وهي تل  الموافقةلمعرفة الذُرى  

العثور على المادة  وعند قاعدة البيانات.المستهدفة الواردة في  

رسل            ة يحرجعتبة اإلنشغال اللذروتها  يالمستهدفة وتعد ِّ 

                المكتشفة     شارة اإلنذار ويبي ِّن رمز المادةإالجهاز  

   شاشته.  على  

 

"كيربير    ضمنيت يمكن   اً شمولي  اً مسبارت"    –الكاشف 

الهواء   إمتصاص  األبخرة   ما  معبواسطته  من  عليه  يحتوي 

الجسيْ والجسيْ  لجمع  أضافةً  العالقة  العينات مات  مات  أخذ  بمنديل 

السواء.   المناديلوعلى  األلومينيوم.   من  مصنوعة  هذه       صفيحة 

     

 

 

 
من  ت تحليل الجسيمات الملتقطة بمنديل أخذ العينات انه تم كشف مسحات  يثب ِّ 

 الهيروين 

 

 
  تحليل األبخرة يثب ِّت العثور على التي.إن.تي.، المادة المتفجرة

 

  

بواسطة الكاشف ان األمتعة المتروكةفحص ضابطا الجمارك ي  ية لمكافحة المخدِّ رات لفيديرالالدائرة ا تجارب الكاشف فيلقطة من   

  باالتحاد الروسي
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                  جهاز من أكبر مشتري ال
 

ائرة الجمارك لروسيا اإلتحاديةد   
2014 –المرافق الرياضية ألولمبياد سوتشي    

   العالم بطولة

2018  لكرة القدم عام    
 مترو أنفاق موسكو 

"السكك الحديدية الروسية"، "روساتوم"،   شركات الدولة

  "روسغيدرو"

   المطارات والموانئ البحرية والنهرية -

  وسيا لرالمختبرات الجنائية لدائرة األمن ووزارة الخارجية 

  اإلتحدية

قوات الدفاع ضد األسلحة اإلشعاعية والكيميائية والجرثومية  

 لدى وزارة الدفاع لروسيا اإلتحادية

األجهزة األمنية والمختبرات الجنائية لكل من الصين والهند  

ل وقيرغيزيا وأوزبكستان وغيرها من  وإيندونيسيا وإسرائي

 الدول

 
 

 

تلقى الزبائن أكثر من  2011منذ عام   

3000 
 وحدة من هذا الكاشف

 

مجموعة لوازم الكاشف                                                                
 

  

 مجموعة الوثائق اإليضاحية

 الحقيبة الواقية

 حزام الحقيبة الواقية

 الغطاء الوقائي

 مسبار الفحص 
 (إختياريا  )

 وحدة التخزين النقَّالة 

"إن.جي."  العينة المعيارية 
(1)رقم   

العينة المعيارية 
( 2"أي.سي." )رقم   

)من ورق  مناديل أخذ العينات 
  األلومينيوم(

 

  الشاحنة الخارجية
 

م اإلضافي  المرك ِّ

ُحبْيبات المصفاة  
 المجف ِّفة 

 

 كابل اإلمداد الكهربائي

 وحدة اإلمداد الكهربائي

ت"  –الكاشف "كيربير    

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

 تي 

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

 تي 

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

 تي 

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

 تي 

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

 تي 

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

 تي 

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

ت  ✓ تي 

ي 

.إ

ن.

 تي 

ت  ✓

ي 

.إ

ن.

 تي 


