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 االعتماد : تاريخ

أى جمء  مما المواصمفة أو   صم ارعمادة ما لم  يحم د فمذل ،لمال، وال يجمو    للهيئة،الحقوق محفوظة  كل

 التصمممويربمممى أمممك أى أمممسل وبمممكى ونممميلة  ليسترونيمممة أو ميسانيسيمممة أو فذأهممما ويت مممما ،لمممال  االنتفممما 

 الفوتوغراأك والميسروأيل  ب ون تصريح كتابك مسبق ما الهيئة أو الناأر.

 

 للمواصفات والجودةالمصرية العامة  الهيئة

 

 األميرية. –السواح  –ربيا ش ت ريب المت  16:  العنوان

 22845524  – 22845522:  تليفون

 22845504:  أاكس

 moi@idsc.net.eg:                                   لسترونك  بري 

 www.eos.org.eg:                                    لسترونك  موقع
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 2019/  3 – 3123 م.ق.م:

 

 مق مة

للعناصر  اآلمنة: الحدود  3ج – فطفا األالخاصة بأمان لعب  2019/ 3-3123 المصريةالمواصفة القياسية 

  االوروبية) الضارة ( متماثلة فنيا مع المواصفة القياسية المهاجرة 

EN  71 – 3 / 2013 +A3/2018                            

Safety of toys- p 3 : Migration of certain  elements. 

 .2014  عام لها إصدارحل محل آخر وتلغى وت

 

 

  0 فطفا األمستلزمات ولعب ( الخاصة ب 23/  2هذه المواصفة اللجنة الفنية )  إعدادقام ب
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 -أطفالالأمان لعب 

 : الجزء  الثالث

 للعناصر المهاجرة ) الضارة ( الآمنةالحدود 

 المجال -1

 ، األلومنيوم عناصرهجرة  اختباروفطرق  اشترافطاتب القياسية ةهذه المواصفيختص هذا الجزء من 

الكوبلت ،  ,الثالثى والكروم السداسى الكروم  ,الكادميوم ،  نالبورو ,الباريوم  ,الزرنيخ  , األنتيمون

القصدير ، القصدير ،  االسترنشيوم، ينيوم السيل النيكل ، ,الزئبق المنجنيز ،  ,الرصاص  النحاس ،

 .فطفا األلعب  اءأجز ومن مواد الزنك  العضوى، و

 .داء اللعبة أفى  من اللعبة أو ذات قيمة اذا كانت جزء  إال إالتتضمن هذه المواصفة مواد التعبئة 

 : طفا األالتالية لمواد لعب  نوا األهجرة عناصر محددة من  اشتراطاتتتضمن المواصفة 

 مواد جافة وهشة وشبه مسحوقة وقابلة للتشكي .:  األو النو   -

 مواد سائلة أو لزجة .ى : النو  الثان -

 مواد قابلة للكشط )التقشير(.النو  الثالث :  -

ليها  إية الوصو  إمكانالتى نتيجة أجزائها و طفا األهذه المواصفة على لعب  اشتراطاتال تطبق 

و أالمص أو اللعق  تنتج عن  مخاطر أال تتضمن  خر األأووظيفتها أو كتلتها أو حجمها أو خواصها 

و بطريقة أو جزء من اللعبة كما هو مستهدف أتالمس المستمر مع الجلد عندما تستخدم اللعبة أو الالبلع 

 . طفا األسلوك  عتباراالمع األخذ فى  متوقعة 

 ملحوظة:

 وأجزائها التالية : فطفا األفى لعب  االمص أو اللعق أو البلع للعب مؤثر   احتما ، يعتبر هذ ه المواصفة  ألغراض

 أدواتعلى شكل مستحضرات التجميل  و فطفا األولعب  الفم  إلىجميع اللعب التى تهدف الوضع فى الفم أو  اعتباريمكن  - 

 .(3وح/ 2ح/الملحق ) انظر  نها تمص أو تلعق أو تبلعأ أفطفا كلعب المصنفة الكتابة 

 ها أنها تالمس الفم.اعتبارن يمكسنوات  6 عمرحتى  فطفا األالتى تهدف والمكونات أ ليهاإالتى يمكن الوصو   جزاءاألكل   -

ا فطفا اللعب لأل جزاءالتالمس الفمى أل احتما ال يعتبر   (.2ح/ الملحق ) انظرفى معظم الحاالت  الكبار مؤثر 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 5/56 

3123-3 /2019  

 ةكملمال واصفات الم -2

  وروبيةالمواصفة القيانية األ 1/ 2

EN 71-1 

Safety of toys – part 1 : Mechanical and physical properties  

 وروبيةواصفة القيانية األالم 2/ 2

EN ISO 3696 

Water for analytical laboratory use – specification and test method . 

 ريفاالتعالمصطلحات و  -3

 هذه المواصفة: ألغراضالتعاريف التالية المصطلحات و تطبق 

  يةاألنانالمادة  1/ 3

 . الترسيب عليها أوء طالالالمادة التى سيتم 

 الطذ   2/ 3

 .)الكشط(بالخدش ايمكن ازالتهالتى للعبة و  يةاألساسالمتكونة أو المترسبة على المادة  المادة فطبقة 

 ملحوظة  :

أو أى مواد ، والطالءات البوليمرية والورنيشات والالكيهات واألحبار الدهانات الطالء يمكن أن يتضمن  

 نية, بغض النظر عن فطريقة الطالءلها فطبيعة مشابهة سواء تحتوى أو ال تحتوى على حبيبات  معد أخرى

 : القياسح   3/ 3

ويمكن تمييزها عن قيمة البالنك ) الضابط ( المناسبة وتعطى ية محددة احتمالللنتيجة الفردية ب األدنىالحد 

 من المعادلة التالية : CLقيمة 

 

 ن : إحيث 

 .: المتوسط الحسابى لقيم البالنك  

 . هو االنحراف المعيارى لقيم البالنك :

  k         مستوى المطلوب .لل :  المعامل الرقمى المختار فطبقا 

 ملحوظة: 

 تفى بالغرض . 3تساوى  kقيمة            

 ح  التق ير  4/ 3

 ا بضبط ودقة مناسبة.كمية من محلو  العينة المراد تقديره كمي   أق 

 ملحوظة: 

 . فالكشهذه المواصفة ، يكون حد التقدير ضعف حد  ألغراض           
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  اا او جءئي  الملونة كلي   فرىاألالمواد  5/ 3

ن فطبقة من يالتى تمتص المواد الملونة بدون تكو (خرىاألالمواد المسامية   وأالخشب ،  الجلد )مواد مثل 

  0الطالء 

 الورق  6/ 3

 .أقلأو 2جم/ م 400غير المنتظمة بوزن بالنسبة لوحدة المساحات  األليافالفرخ المتكون من تداخل 

 السرتون 7/ 3

 .2جم/ م 400 أكبر من وزن بالنسبة لوحدة المساحاتغير المنتظمة ب األليافلفرخ المتكون من تداخل ا

 ملحوظة: 

  التى  يزيد بالكرتون الليفى أو الكرتون الصلب  ليها عادةإالمشار المواد يتضمن مصطلح الكرتون          

 . 2جم/ م 400 لىبالنسبة لوحدة المساحة ع وزنها 

 تقشير ( الخ ش ) ال 8/ 3

 . يةاألساسالمادة  وال تتضمنالطالء  زالةعملية ميكانيكية إل

 مادة اللعبة  9/ 3

  . 1-3123( من م ق م 8/10ويمكن الوصو  اليها كما هو موضح فى البند ) الموجودة فى اللعبةالمادة 

 اشتراطاتال -4

 (4/ح)انظر  مادة اللعبة أنوا  1/ 4

( يجب أن تصنف 1للعب غير الموضحة فى الجدو  ) مواد اللعب المعروفة.ا أنوا ( 1يوضح الجدو  ) 
 : نوا األهذه  أحد إلى

 (1الجدو  )

 النوع الثالث النوع الثانى األولالنوع  مادة اللعبة

حبار أوفطالءات الدهانات والورنيشات والالكيهات 

 والطالءات المشابهة و الفوم الطباعة والبوليمرات 
  X 

ضمنة المواد متعددة البوليمرات والمواد المشابهة مت

,  مقواةأو غير  مقواةالطبقات سواء كانت أنسجة 

 خرىاألوال تتضمن المواد النسجية 

  
X 

 الورق والكرتون 
  

X 

 المنسوجات الطبيعية أو الصناعية 
  

X 

 الزجاج والخزفيات والمواد المعدنية 
  

X 
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خشب ا  )ا أو جزئي  كلي  سواء مواد ملونة  أخرىمواد 

خشبية ، خشب مضغوفط ،  العظم ،  ،  ألياف 

 الجلد( 

  
X 

المواد التى تترك و ألواح تلوين تعمل بالضغط عليها

على شكل أو المواد المشابهة فى شكل صلب أثرا 

 والطباشير ةالتلوين الخشبيم أقاللعبة فطفل )مثل 

 م الشمع(أقالو

X 
  

 صلصا المواد المرنة القابلة للتشكيل متضمنة ال

 بسيل  و الجالقابل للتشك
X 

  

 األصدددددابعالددددددهانات السدددددائلة متضدددددمنة ملوندددددات 

م أقددالوالورنيشددات والالكيهددات والحبددر السددائل فددى 

الحبر وما يشابهها فى شكلها السائل التدى تظهدر فدى 

)مثل : المواد اللعابيدة اللزجدة ومحلدو  فطفا األلعب 

 الفقاعات(

 
X 

 

 أصابع الصمغ
 

X 
 

 مح دة  اأتراطات 2/ 4

أال تزيد على حدود الهجرة يجب  (4/1) فطبقا للبند المصنفة   افطفاأللعب  موادمن  هجرة العناصر

 .(8،   7فطبقا للبنود )  ختباراالجراء إعند  (2الموضحة فى الجدو  )

  

 (2الج ول)

 ح ود الهجرة ما مواد اللعبة

 العنصر ح  الهجرة

 النو  الثالث

 مجم/كجم

 النو  الثانك

 مجم/كجم

  األولالنو  

 م/كجممج  

 األلومنيوم 5625 1406 70000

 األنتيمون 45 11.3 560

 الزرنيخ 3.8 0.9 47

 الباريوم 1500 375 18750

 البورون 1200 300 15000

 الكادميوم 1.3 0.3 17
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 الكروم الثالثى 37.5 9.4 460

 الكروم السداسى 0.02 0.005 0.2

 الكوبلت 10.5 2.6 130

 النحاس 622.5 156 7700

 الرصاص 2,0 0,5 23

 المنجنيز 1200 300 15000

 الزئبق 7.5 1.9 94

 النيكل 75 18.8 930

 السيلينيوم 37.5 9.4 460

 االسترنشيوم 4500 1125 56000

 القصدير 15000 3750 180000

 القصدير العضوى 0.9 0.2 12

 الزنك 3750 938 46000

  أساس الطريقة -5

تحت ظروف تماثل المواد المتبقية المالمسة للعصارة   افطفاأللعب  الذائبة من موادتستخلص العناصر 

 بثالث فطرق مختلفة:ا وتقدر تركيزات العناصر الذائبة كمي   0المعوية لفترة من الوقت بعد عملية البلع 

, الزرنيخ , الباريوم , البوروم ،  األنتيمون،  األلومنيومفطريقة لتقدير العناصر العامة :  -

الكوبلت ، النحاس ، الرصاص , المنجنيز ، الزئبق , النيكل ، السيلينيوم ، الكادميوم , , 

 .، القصدير  ، و الزنك االسترنشيوم

 .الكروم الثالثى والكروم السداسىفطريقة لتقدير  -

 .  القصدير العضوى فطريقة لتقدير -

  الأجهزةالكواشف و -6

 :السواأف  1/ 6

رجة نقاوة . فى حالة عدم توفر كواشف بدرجة د ذات ليجب أن تكون جميع الكواشف المستخدمة للتحلي

 إجراء التحليل .مستويات قبو  الشوائب للسماح ب أقلريتم تقدي ةنقاوة محدد
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  .( مو  / لتر 0.005 ± 0.07محلو  حمض الهيدروكلوريك = )   1/ 1/ 6

 .( مو  / لتر  0.01 ± 0.14محلو  حمض الهيدروكلوريك = )   2/ 1/ 6

 .مو  / لتر  1محلو  حمض الهيدروكلوريك = تقريبا     3/ 1/ 6

 .مو  / لتر  2محلو  حمض الهيدروكلوريك =   4/ 1/ 6

 .مو  / لتر  6محلو  حمض الهيدروكلوريك = تقريبا   5/ 1/ 6

  ٪. 99   هيبتان  -ن    6/ 1/ 6

 (. 3696 )ا للمواصفة القياسية الدولية ايزوفطبق   قلاألعلى  3ماء ذو درجة نقاوة   7/ 1/ 6

  األجهءة 2/ 6

 :  إلى ضافةأجهزة معملية عادية باإل

مم وتوضح حدود (  0.5)بثقوب اتساع للص أ  مقاومج ما أنذك صلب منخل مسطح منسو  1/ 2/ 6

 . ( 1/  جـ)التجاوز فى الجدو  

 الهي روجينك  الرق ونيلة لقياس   2/ 2/ 6

ا و  . ألغراض هذه المواصفة كافية  بدقةيكون معاير 

 جها  طرد مركءى   3/ 2/ 6

 قادر على الطرد المركزى بسرعة عالية لفصل المواد الصلبة .

 خليط ونيلة لتقليب ال  4/ 2/ 6

 س . º( 2 ± 37عند درجة حرارة ) 

أن أو هزازباليد أو حمام مائى هزاز أو قالب مغنافطيسى .من المهم  مستوهزاز محورى أو  استخداميمكن 

 لعينة.فطبقا لنوع ايكون محلو  الهجرة له حركة ثابتة 

 بحج  كلك  األوعيةافتيار نلسلة ما   5/ 2/ 6

 ستخلص حمض الهيدروكلوريك . مرات حجم م 5 إلى 1.6يتراوح الحجم الكلى من 

 ملحوظة :

للبورون فى  عالية   اقيم  يعطى  الزجاجية من البوروسيليكات قد دواتاأل استخدامن أن تدرك أمن المهم 

 . البالنك عند الكشف عن البورون

 االحتفاظ عالك ورق ترأيح  6/ 2/ 6

 ميكرومتر. 2.5جزيئات السوائ  بقطر يحتجز عديم الرماد  ترشيحورق 
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 ئك مرأح غشا  7/ 2/ 6

 .ميكرومتر  0.02و  0,22و   0.45  حجم المسام

 هاإعدادو  أخذ العينات -7

  فتباراال أجءا فتيار   1/ 7

ويجدب أن  . ( المغلدفللبيدع )فدى شدكلها النهدائى  فطفدا األمدن لعدب  ختبداريجب أن تتكون العينة المعمليدة لال

 . مواد اللعبة لعينة فردية من  ختباراال أجزاءتؤخذ 

لعددب عينددات  اسددتخدامولكددن اليجددب   واحددد ختبددارال واحدددةكعينددة ملتهددا اومعلمتماثلددة يمكددن تجميددع المددواد ا

 . من كل لون لكل مادة ختباراال أجزاءتؤخذ  . ختباراال أجزاءعدد كبير من  عدادإلاضافية 

 إلدىى ال يدؤد الفصدل الفيزيدائى نأمن أكثر مدن مدادة أو لدون فقدط فدى حالدة  ختباراال أجزاءيمكن أن تتكون 

  .(الخ...المصبوغة  األقمشةالخامات المطبوعة و)مثل  ختبارة مناسبة لالصو  على عينالح

 ملحوظة :

و الترسيب أسيتم الطالء  أساسيةمادة أى  وأالتى تمثل المادة  ختباراال أجزاء إعدادالسابق  الشرفطاليمنع 

 عليها.

  .(5/ح)انظر البند ختباراال أجزاءمل مجم فته 10من  أقلذا كان الوزن الكلى للمادة المتاحة من اللعبة إ

منتج نهائى . كعبة لمن مطابقة ال تأكدها فى التصنيع للاستخداممواد اللعبة قبل  اختبارية إمكانال يمنع ما سبق 

 نها ال تؤثر على هجرة العناصر من مواد اللعبة .أبفى هذه الحالة يجب تقييم عملية التصنيع 

 المحاليل القيانية   ع اد 2/ 7

مىن المىواد.  أنىوا المحالي  القياسية بحيث تناسب مد  العم  للحدود المطلوبة لك  عنصر فىى الثالثىة تعد 
 )هـ( .فى الملحق  ICP-OESو  ICP-MSوتوضح أمثلة 

 العينة    ع اد 3/ 7

 عام :  1/ 3/ 7

وذلىك علىى . يجىب تصىحيح نتىائج التحليى  عنىد أ  حيىود المحلو  الضابط لتقدير أ  حيىود  تحضيريجب 
 ( أو المحلو  المماث  لعصارة المعدة.6/2/6ورق الترشيح )الموجود فى تلوث ال   نتيجةسبي  المثا

 يجب أن تراجع الطريقة فى حالة وجود أ  حيود مؤثر.

مواد جاأة وهشة وأبى مسحوقة وقابلة للتشسيل والنو  الثانك : مواد نائلة :  األولالنو    2/ 3/ 7

 أو لءجة 

 م.فى حالىة عىدمجم للمادة من العينة المعملية  100ال تق  عن  اراختبيتم الحصو  على عينة  مكانعند اإل
مىن كى  مىادة  ختبىاراالمجىم فيجىب الحصىو  علىى عينىة  100بىوزن  اختبىارالحصىو  علىى عينىة ية إمكان
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 إلىى 10مىن  ختبىاراالمجىم . فىى حالىة تىراون وزن عينىة  10موجودة فى العينة المعملية بىوزن أكبىر مىن 
فى هذه الحالة يجب حساب نتائج و( 10ن/) انظر البند  ختباراالوزن فى تقرير مجم فيجب تسجي  ال 100

 ( .5/نمجم ) انظر بند  100بوزن  اختبارعينة  استخدام على أساس التحلي  

زالتها. ال يجب اجراء إفيجب  مشابهة أخر  مادة  أو أو شمع أفى حالة احتواء المادة على شحم أو زيت 
 عىىالى.يجفىف ورق ترشىىيح للكشىف عىىن القصىدير العضىىو   االمىراد تحليلهىى تبىىارخاالعلىىى عينىات  زالىةاإل

 0.1 ألقربس ثم يوزن ورق الترشيح °(4± 37ساعات عند درجة حرارة ) أربع( لمدة 6/2/6االحتفاظ ) 
بىدون مخىاطرة  مكىاناإل ر.يجب ان يكون ورق الترشيح المستخدم صغير بقىد(1رقم  ختبار) عينة االمجم 

مجىم بورقىة الترشىيح سىابقة  0.1 ألقىرب ختبىاراالالشمع .تىوزن عينىة  إزالةاجراء  أثناء ختباراالفقد عينة 
تطىو  ورقىة  ختباراال.تستخدم هذه الكتلة فى حساب نتائج ختباراالالتجفيف والوزن .يتم حساب كتلة عينة 

 -ن اسىتخدامبالترشيح رقة داخ  و ختباراالبدون فقد .تستخلص عينة  ختباراالالترشيح بعناية الحكام عينة 
الشىىمع فىىى تقريىىر  إزالىىةخطىىوة  اسىىتخدام( فىىى جهىىاز معملىىى مناسىىب .يجىىب تسىىجي  6/2/5غلىىى )هيبتىىان ي

  ( .10ن/بند  ر) انظ ختباراال

 زالىةكافيا إل عادة هيبتان لمدة  ست ساعات يكون -جهاز استخالص سوكسلت بواسطة ن استخدامتبين أن 
قىدرة علىى  لهىابديلىة الطىرق التحقق من أن المواد اللعب الشمعية .يجب  المكونات غير القطبية بالكام  من

 المكونات غير القطبية بالكام  من مواد اللعب المناسبة . إزالة

منزوعىىة  ختبىاراالف ورقىىة الترشىيح المطويىة المحتويىىة علىى عينىىة فىالمكونىىات غيىر القطبيىىة تج إزالىةبعىد 
 .من التخلص مىن المىذيب المتبقىى تأكدساعات لل أربعدة س لم°(2± 37الشمع فى فرن عند درجة حرارة )

. تسىتخدم هىذه الوزنىة فىى عمليىة (2رقىم  ختبىار) عينىة االمجىم  0.1 ألقىربفىة فتوزن ورق الترشىيح المج
 مولر. 0.07حجم من حمض الهيدروكلوريك  بتركيز  استخدام( ب 7/4/2/1 )الحساب الموضحة فى البند

 لسشط )التقشير(مواد قابلة لالنو  الثالث  :  1/ 2/ 3/ 7

وأحبار الطباعة والبوليمرات ومواد  الذكيهاتما ال هانات والورنيشات و اتالطذ  2/ 2/ 3/ 7
 التغطية المشابهة

. عند عند درجة حرارة الغرفة  ) عادة بالتقشير(بطريقة ميكانيكيةتزا  مادة التغطية من عينة المعمل 

مم  0.5تمر خال  منخل معدنى قطر ثقوبة مجم و 100ال تقل عن  اختباريتم الحصو  على عينة  مكاناإل

(6/2/1. ) 

) انظر  ختباراالمجم فيجب تسجيل الوزن فى تقرير  100 إلى 10من  ختباراالفى حالة تراوح وزن عينة  

م ـمج 100بوزن  اختبارعينة  استخدام( وفى هذه الحالة يجب حساب نتائج التحليل على أساس  10ح/البند 

 ( .5/حبند ال) انظر 

 .(  10ح/)تحت البندويسجل فى التقرير ،على المواد النسجية كمسحوقمن تكشط مواد التغطية  مكاند اإلعن

وتختبر كمادة تنزع فيمكن أن (  الطبقات المرنة واللدنة) مثل زالتها.إالطبقة سميكة ويصعب ن أفى حالة 

  0 (7/3/3/2) بوليمرية

تت ما  دون أن مقواةالنسجية المواد والوتت ما الرقائق  , البوليمرات والمواد المشابهة 3/ 2/ 3/ 7
  : فرىاألالمنسوجات 

ملى جرام من البوليمرات أو المواد المشابهة   100التقل عن  اختباريتم الحصو  على عينة  مكانعند اإل

 : لما يلىوذلك فطبقا 
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 واحددعدد ب اختبداريجدب أن يكدون لكدل قطعدة  مكدان.عندد اإل سدماكةالمساحات  أقلمن  ختباراالتقطع عينات 

 بعداداأللمقارندة  عددادمدواد مرجعيدة سدابقة اإل اسدتخدامبيوصدى .( 6/حمم ) انظر  6فطوله تقريبا  قلاألعلى 

 ظاهريا . 

مىن  ختبىاراالمجم فيجب الحصو  على عينة  100بوزن  اختبارية الحصو  على عينة إمكانفى حالة عدم 
 10من  ختباراال. فى حالة تراون وزن عينة  مجم 10ك  مادة موجودة فى العينة المعملية بوزن أكبر من 

فى هىذه الحالىة يجىب حسىاب و( 10ن/) انظر البند  ختباراالمجم فيجب تسجي  الوزن فى تقرير  100 إلى
 ( .5/نبندالمجم ) انظر  100بوزن  اختبارعينة  استخدام على أساس نتائج التحلي  

 الورق والسرتون  4/ 2/ 3/ 7

 ملى جرام من الورق والكرتون. 100التقل عن  ختبارايتم الحصو  على عينة  مكانعند اإل

(. يوصدى 6مم ) انظر هدـ/ 6فطوله تقريبا  قلاألعلى  واحدبعد  اختباريجب أن يكون لكل قطعة  مكانعند اإل

 ظاهريا .  بعاداأللمقارنة  عدادمواد مرجعية سابقة اإل استخدامب

مدن  ختبداراالجم فيجدب الحصدو  علدى عيندة م 100بوزن  اختبارية الحصو  على عينة إمكانفى حالة عدم 

 10مدن  ختبداراالمجم . فى حالدة تدراوح وزن عيندة  10كل مادة موجودة فى العينة المعملية بوزن أكبر من 

( وفدى هدذه الحالدة يجدب حسداب 10ح/) انظدر البندد  ختبدارااليجب تسجيل الدوزن فدى تقريدر مجم  100 إلى

 . (5/حمجم ) انظر بند  100بوزن  اختبارعينة  استخدامنتائج التحليل على أساس  

اذا كان الورق أو الكرتون المختبر مغطدى بالبويدة أو الدورنيو أو المدواد  الملوندة أو حبدر الطباعدة أو مدواد 

 0ال يجب أن تؤخذ منفصلة  ختباراالالصقة أو مواد تغطية مشابهة فان مواد تغطية عينات 

 .ممثلة من المساحة المغطاة  أجزاءالمادة بحيث تتضمن من  ختباراالفى هذه الحاالت تؤخذ عينات 

 (:7ح/المنسوجات الطبيعية أو الصناعية ) انظر  5/ 2/ 3/ 7

قطدع  إلىعها يقطتب ملى جرام من المادة النسجية 100التقل عن  اختباريتم الحصو  على عينة  مكانعند اإل

 .اختبار

(. يوصدى 6مم ) انظر هدـ/ 6فطوله تقريبا  لقاألعلى  واحدبعد  اختباريجب أن يكون لكل قطعة  مكانعند اإل

 ظاهريا .  بعاداأللمقارنة  عدادمواد مرجعية سابقة اإل استخدامب

من كل مادة مختلفدة  ختباراالفيجب الحصو  على عينة   ألوانهافى حالة أن العينة غير منتظمة فى موادها و

  0ملى جرام  100بوزن يزيد على  موجودة 

تختبدر معدا  بدل يجدب أنال تختبر منفصلة أمجم فيجب  100 إلى 10من  ختباراال فى حالة تراوح وزن عينة

  كل المادة.المزخرفة ) الملونة ( من المواد النسجية  المأخوذةن تمثل العينات أيجب  .بالمادة المتصلة

 المواد الءجاجية / الخءأية / والمع نية  6/ 2/ 3/ 7

الصغيرة  جزاءاأل أسطوانةن تدخل بالكامل فى أمكن فى حالة أن اللعبة أو أى من مكوناتها القابلة للفك ي
 جزاءاأل اختبار إلىيجب أن تخضع ليها فإى على مواد زجاجية / خزفية / معدنية يمكن الوصو  وتحتو

 ( 7/3/3/1) ليها فطبقا للبندإتى يمكن الوصو  جميع الطالءات ال إزالة( بعد 7/4/3/5للبند ) الصغيرة فطبقا 

 ملحوظة :           

التى ال يمكن  خرىاألمثل المواد ليها إيمكن الوصو   الالتى الزجاجية أو الخزفية أو المعدنية   فطفا األلعب مواد 

الزجاجية أو الخزفية أو المعدنية التى   فطفا األمواد لعب كذلك و  ( 7/4/3/5فطبقا للبند  تختبر ال ليها إالوصو  

الصغيرة . وال يعتبر التعرض لبعض العناصر من هذه  جزاءاأل نةأسطواليها وال تدخل بالكامل فى إيمكن الوصو  

 له تأثير.والتى ال يمكن بلعها المكونات الكبيرة 
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 : الو أا نوا  كانت ملونة كلي   أفرىمواد  7/ 2/ 3/ 7

 ( ،  7/3/3/2من المادة فطبقا للبنود )  مجم 100ال تقل عن  اختبارالحصو  على عينة  يتم  مكانعند اإل

 . أيهما أنسب( 7/3/3/5( ، ) 7/3/3/4( ، ) 7/3/3/3) 

مدن  ختبداراالمجم فيجدب الحصدو  علدى عيندة  100بوزن  اختبارية الحصو  على عينة إمكانفى حالة عدم 

 10مدن  ختبداراالمجم . فى حالدة تدراوح وزن عيندة  10كل مادة موجودة فى العينة المعملية بوزن أكبر من 

هدـ( وفدى هدذه الحالدة يجدب حسداب  10) انظدر البندد  ختبارالامجم فيجب تسجيل الوزن فى تقرير  100 إلى

 . (5/حبند المجم ) انظر  100بوزن  اختبارعينة  استخدامنتائج التحليل على أساس  

أو أحبار الطباعة أو المواد المشابهة يتم اتبداع  الكيهاذا كانت المادة المختبرة مغطاة بالبوية أو الورنيو أو ال

 .( 7/3/3/1لبند )فى االموضحة الطريقة 

  الهجرةطريقة  4/ 7

 عام   1/ 4/ 7

( والقصىدير العضىو  8لتقىدير عناصىر الكىروم ) انظىر ن/محلو  الهجرة لتقدير العناصىر.  استخداميجب 
الملحىق ) انظر طرق التحليى  المناسىبة فىى تستخدم مباشرة بعد تحضيرها و/أومحالي  الهجرة  تثبيتيجب 

 )ز( .ملحق )و ( وال

 إضىافةب فتثبىتسىاعة قبى  التحليى   24االحتفاظ بمحالي  الهجرة لمدة تزيىد علىى ة فى حال خر األللعناص 
مىىو /لتر تقريبىىا . يجىىب  1حمىىض الهيىىدروكلوريك المخىىزن  زحمىىض الهيىىدروكلوريك بحيىىث يكىىون تركيىى

 (.10ن/) انظر البند  ختباراالتسجي  هذا التحضير فى تقرير 

لة للتشسيل والنو  الثانك : مواد نائلة مواد جاأة وهشة وأبى مسحوقة وقاب:  األولالنو    2/ 4/ 7

 أو لءجة 

  ةمشابه أفرىالعينات المحتوية علك أح  أو  يت أو أمع أو مادة  1/ 2/ 4/ 7

س تقريبىا ° 20 رارةجم مىن المىاء عنىد درجىة حى 25( فى 2رقم  ختبار) عينة اال مجم 0.05 ألقربيوزن 
تضاف نفىس الكتلىة  مث دون فقدترشيح وتنقع جيدا بحرص الورقة حام  فى وعاء استخالص يحتو  على 
 ثىم يخلىط. س تقريبىا° 20 حىرارةالعند درجة ( 6/1/2مو /لتر ) 0.14من حمض الهيدروكلوريك بتركيز 

محالي   إضافةجم/م  ويمكن  1هذه االضافات يمكن افتراض كثافة الماء وحمض الهيدركلوريك  ألغراض
المىاء وحمىض  أحجىاماو  أوزانتم تسىجي  مى  .يى 0.05 ألقىربتوزيىع بدقىة تصى   أدوات استخدامبحجميا 

  .VHCl )  و  VH2O) المستخدمة الهيدروكلوريك

ويقىاس الىرقم الهيىدروجينى للمحلىو  . عنىدما يزيىد الىرقم الهيىدروجينى  قى األيرج الخليط لمدة دقيقة علىى 
 الىىرقم كىىونمىىو /لتر بىىالتنقيط ويخلىىط حتىىى ي 2يضىىاف محلىىو  حمىىض الهيىىدروكلوريك بتركيىىز  1.3علىىى 

س لمىدة سىاعة )انظىر °(2±37. يغلق الوعاء ويحرك الخليط عند درجة حرارة ) 0,1± 1,2الهيدروجينى 
 .س°(2±37عند درجة حرارة ) أخر للثبات لمدة ساعة  األوعية.يتم وقف التحريك وتترك ( 6/2/4البند 

لمىىادة الصىىلبة ا زالىىةخىىال  مرشىىح غشىىائى إلبالترشىىيح دون تىىأخير يىىتم فصىى  المىىادة الصىىلبة مىىن المحلىىو  
عنىىد  ميكرومتىىر. 0.22ميكرومتىىر أو  0.45تسىىتخدم مرشىىحات بثقىىب قطىىره  ةالمرئيىىة .وعنىىد الضىىرور

المىواد الصىلبة  زالىة( إل6/2/3ذلىك يىتم عمى  طىرد مركىز  عنىد سىرعة عاليىة )  إلىى ضافةباإلالضرورة 
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. يجىب أال تأخىذ عمليىة بعىد اكتمىا  وقىت االحتفىاظ  مكىانالمرئية المتبقيىة .يجىب اسىتكما  الفصى  بقىدر اإل
 . (10/ن )الطرد المركز  أكثر من عشر دقائق ويجب تسجي  ذلك فى التقرير الموضح فى البند 

      رـميكرومتىى 0.22أو  0.45ه ـح الغشىىائى ثقوبىىـن المرشىىـالمخضىىب مىىصىىغيرة مىىن يمكىىن مىىرور جزيئىىات 
( .سوف يؤد  هذا فى بعض  9/نظر بالمحلو  العكر أو اشعة تندا  أو الرشيح الملون()ان يستد  عليها) 

التى تشم  ليس فقىط العنصىر المهىاجر ولكىن قيمة الهجرة لنتيجة المقاسة لتقدير غير صحيح ل إلىالحاالت 
ح المحلو  فى الحىا  ي. عند حدوث ذلك فإما أن يعاد ترشالمعلقةالعنصر المرتبط كيميائيا بالجزيئات  أيضا

عىادة الترشىيح تكىرر خطىوات إيىة إمكان عىدمو عنىد أميكرومتىر  0.02مرشح غشائى قطر ثقوبىه  استخدامب
 ميكرومتر. 0.02مرشح غشائى قطر ثقوبه  استخدامالفص  والهجرة ب

  مشابهة أفرىالعينات غير المحتوية علك أح  أو  يت أو أمع أو مادة  2/ 2/ 4/ 7

ن محلو  ن ضعف كتلتها ميالمجهزة بخمس ختباراال( وتخلط عينة  6/2/5يستخدم وعاء بحجم مناسب ) 

  .تقريبا س º 20عند درجة حرارة ( 6/1/1مو  / لتر )  0.07بتركيز الهيدروكلوريك حمض 

عندما يكون  بالكامل ) بالتقليب مثال (معلقة اللينة المواد القابلة للتشكيل مثل الطمى والمواد  أن تكونيجب 

 .ذلك مناسبا 

بخمسة مل  ختباراالملى جرام تخلط عينة  100 إلى 10يتراوح من  ختباراالفى حالة اذا كان  وزن عينة 

 .وتراجع حمضية الخليط من هذا المحلو  ويرج لمدة دقيقة 

فى شكل كربونات الكالسيوم  مةكبيرة من المواد القلوية عا اتعلى كمي ختباراالفى حالة أن تحتوى عينة 

مو  / لتر تقريبا  6ركيز الهيدروكلوريك تحمض محلو  ب  0,1 ± 1,2 كونليالهيدروجينى  الرقم يضبط 

يجب تسجيل كمية حمض الهيدروكلوريك المستخدمة بالنسبة لكمية 0التخفيف الزائد تجنبل(  6/1/5بند ) 

على كمية صغيرة من  ختباراالفى حالة أن تحتوى عينة  (. 10/حالمحلو  فى التقرير الموضح فى البند ) 

رج المحلو  محلو  حمض  أثناءيضاف بالتنقيط  1.3على للخليط المواد القلوية ويزيد الرقم الهيدروجينى 

يحفظ . 0,1 ±1,2الرقم الهيدروجينى  كونحتى ي( 6/1/4مو /لتر تقريبا )  2الهيدروكلوريك بتركيز 

لمدة ساعة ( 6/2/4)س  º(  2 ± 37ويحرك الخليط باستمرار عند درجة حرارة )  ,ن الضوءالخليط بعيدا ع

 .للثبات لمدة ساعة س º(  2 ± 37عند درجة حرارة ) وتترك 

المادة الصلبة  زالةبالترشيح خال  مرشح غشائى إلبدون تأخير يتم فصل المواد الصلبة من المحلو  

 إلى ضافةميكرومتر.باإل 0.22ميكرومتر أو  0.45تستخدم مرشحات بثقب قطره  ةالمرئية .وعند الضرور

المواد الصلبة المرئية  زالة( إل6/2/3ية ) عند الضرورة يتم عمل فطرد مركزى عند سرعة عالوذلك 

اكتما  وقت االحتفاظ . يجب أال تأخذ عملية الطرد المركزى أكثر من  بمجرديجب استكما  الفصل  .المتبقية

 .( 10/)حعشر دقائق ويجب تسجيل ذلك فى التقرير الموضح فى البند

يستد  )ميكرومتر  0.22أو  0.45غشائى ثقوبه المخضب من مرشح صغيرة من يمكن مرور جزيئات 
يؤد  هذا فى بعض  يمكن أن( . 9/نبالمحلو  العكر أو اشعة تندا  أو الرشيح الملون()انظر  عليها

تقدير غير صحيح للنتيجة المقاسة لقيمة الهجرة التى تشم  ليس فقط العنصر المهاجر ولكن  إلىالحاالت 
المحلو  فى الحا   ترشيحعند حدوث ذلك فإما أن يعاد . المعلقةالعنصر المرتبط كيميائيا بالجزيئات  اأيض  
ية اعادة الترشيح تكرر خطوات إمكان مدأو عند عميكرومتر  0.02مرشح غشائى قطر ثقوبه  استخدامب

 ميكرومتر. 0.02ستخداد مرشح غشائى قطر ثقوبه إالفص  والهجرة ب
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 مواد قابلة للكشط )التقشير(النو  الثالث  :   3/ 4/ 7

وأحبار الطباعة والبوليمرات ومواد  الذكيهاتانات والورنيشات وما ال ه اتالطذ  1/ 3/ 4/ 7

 التغطية المشابهة

المجهزة بخمسين ضعف كتلتها من محلو   ختباراال( وتخلط عينة  6/2/5يستخدم وعاء بحجم مناسب ) 

 س تقريبا.  º 20( عند درجة حرارة 6/1/1مو  / لتر )  0.07حمض الهيدروكلوريك بتركيز 

بخمسة مل  ختباراالملى جرام تخلط عينة  100 إلى 10يتراوح من  ختباراالكان  وزن عينة  فى حالة اذا

 من هذا المحلو  ويرج لمدة دقيقة وتراجع حمضية الخليط .

مو /لتر  2يضاف محلو  حمض الهيدروكلوريك بتركيز  1.3عندما يزيد الرقم الهيدروجينى على 
. يحفظ الخليط بعيدا عن الضوء ويحرك الخليط  0,1±1,2ينى الرقم الهيدروج يكونبالتنقيط ويخلط حتى 

لمدة ساعة   بالثباتثم يسمح ( .6/2/4س لمدة ساعة )انظر البند °(2±37عند درجة حرارة )باستمرار
 س.°(2±37عند درجة حرارة ) أخر 

ئية .وعند المادة الصلبة المر زالةبالترشيح خال  مرشح غشائى إليتم فصل المواد الصلبة من المحلو  

عند وذلك  إلى ضافةميكرومتر.باإل 0.22ميكرومتر أو  0.45الضرور تستخدم مرشحات بثقب قطره 

المواد الصلبة المرئية المتبقية .يجب  زالة( إل6/2/3الضرورة يتم عمل فطرد مركزى عند سرعة عالية ) 

مركزى أكثر من عشر دقائق اكتما  وقت االحتفاظ . يجب أال تأخذ عملية الطرد ال بمجرداستكما  الفصل 

 .(  10/ح )ويجب تسجيل ذلك فى التقرير الموضح فى البند 

يستد  )ميكرومتر  0.22أو  0.45المخضب من المرشح الغشائى ثقوبه صغيرة من يمكن مرور جزيئات 
يؤد  هذا فى بعض  يمكن أن( . 9/نبالمحلو  العكر أو اشعة تندا  أو الرشيح الملون()انظر  عليها
تقدير غير صحيح للنتيجة المقاسة لقيمة الهجرة التى تشم  ليس فقط العنصر المهاجر ولكن  إلىالت الحا
المحلو  فى الحا   ترشيح. عند حدوث ذلك فإما أن يعاد المعلقةالعنصر المرتبط كيميائيا بالجزيئات  أيضا
الترشيح تكرر خطوات ية اعادة إمكان مدميكرومتر او عند ع 0.02طر ثقوبه مرشح غشائى ق استخدامب

 ميكرومتر. 0.02مرشح غشائى قطر ثقوبه  مستخدااالفص  والهجرة ب

 دون أن مقواةالنسجية المواد ال ووتت ما الرقائق  , البوليمرات والمواد المشابهة 2/ 3/ 4/ 7

  فرىاألتت ما المنسوجات 

 (.7/4/3/1تتبع الطريقة الموضحة فى البند )

 الورق والسرتون : 3/ 3/ 4/ 7

( بحيث يكون الخليط الناتج  6/1/7المعدة بخمسة وعشرين ضعف كتلتها بالماء )  ختباراالتفتت عينة 

  0امتجانس  

حمض الهيدروكلوريك محلو  الخليط  إلى( ويضاف  6/2/5وعاء بحجم مناسب )  إلىينقل الخليط كميا 

 ختباراالضعف كتلة عينة  25بواقع تقريبا  س  º 20( عند درجة حرارة  6/1/2مو  / لتر )  0.14تركيز ب

0  

فيضاف بالتنقيط  1.3ذا زاد الرقم الهيدروجينى على ة دقيقة , وتراجع حمضية الخليط وإيرج الخليط لمد

 كون( حتى ي6/1/4مو  / لتر تقريبا )  2تركيز برج الخليط محلو  مائى من حمض الهيدروكلوريك  أثناء

ء ويحرك الخليط باستمرار عند درجة يحفظ الخليط بعيدا عن الضو 0,1±1,2الرقم الهيدروجينى للخليط 
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               عند درجة حرارة للثبات( لمدة ساعة ويترك لمدة ساعة  6/2/4بند ) الس  º(  2 ± 37حرارة ) 

 (37 ± 2  )º س. 

المادة الصلبة  زالةبالترشيح خال  مرشح غشائى إل بدون تأخيريتم فصل المواد الصلبة من المحلو  

 إلى ضافةميكرومتر.باإل 0.22ميكرومتر أو  0.45تستخدم مرشحات بثقب قطره  ةورالمرئية .وعند الضر

المواد الصلبة المرئية  زالة( إل6/2/3عند الضرورة يتم عمل فطرد مركزى عند سرعة عالية ) وذلك 

 اكتما  وقت االحتفاظ . يجب أال تأخذ عملية الطرد المركزى أكثر من بمجردالمتبقية .يجب استكما  الفصل 

 . (10/ح )عشر دقائق ويجب تسجيل ذلك فى التقرير الموضح فى البند 

يستد  )ميكرومتر  0.22أو  0.45المخضب من المرشح الغشائى ثقوبه صغيرة من يمكن مرور جزيئات 
يؤد  هذا فى بعض  يمكن أن( . 9/نبالمحلو  العكر أو اشعة تندا  أو الرشيح الملون()انظر  عليها

غير صحيح للنتيجة المقاسة لقيمة الهجرة التى تشم  ليس فقط العنصر المهاجر ولكن تقدير  إلىالحاالت 
المحلو  فى الحا   ترشيح. عند حدوث ذلك فإما أن يعاد المعلقةالعنصر المرتبط كيميائيا بالجزيئات  أيضا
طوات ية اعادة الترشيح تكرر خإمكان مميكرومتر او عند عد 0.02مرشح غشائى قطر ثقوبه  استخدامب

 ميكرومتر. 0.02مرشح غشائى قطر ثقوبه  مستخدااالفص  والهجرة ب

 المنسوجات الطبيعية أو الصناعية  4/ 3/ 4/ 7

 (.7/4/3/1تتبع الطريقة الموضحة فى البند )

 المواد الءجاجية / الخءأية / والمع نية  5/ 3/ 4/ 7

 مم  40و قطر  مم 60رتفاع اسمية ا أبعادبمل  50أو مكوناتها فى مخبار زجاجى سعة  فطفا األتوزن لعبة 

( عند درجة  6/1/1مو  / لتر  )  0.07حجم كاف من محلو  حمض الهيدروكلوريك بتركيز يضاف 

عندما يزيد الرقم تراجع حموضة الخليط س تقريبا  بحيث يغطى اللعبة أو مكوناتها .  º 20حرارة 

يط ويخلط حتى مو /لتر بالتنق 2يضاف محلو  حمض الهيدروكلوريك بتركيز  1,3الهيدروجينى على 

يغطى الوعاء وتحفظ المكونات بعيدا عن الضوء وتترك لمدة ساعتين .  0,1±1,2يكون الرقم الهيدروجينى 

 س. º(  2 ± 37عند درجة حرارة ) 

 ملحوظة :
 أسطوانةوالمكونات التى تدخل بالكامل  فطفا األهذا النوع من الوعاء له  القدرة على استيعاب لعب 

 الصغيرة  . جزاءاأل

المادة الصلبة  زالةبالترشيح خال  مرشح غشائى إل يتم فصل المواد الصلبة من المحلو  بدون تأخير

 إلى ضافةميكرومتر.باإل 0.22ميكرومتر أو  0.45المرئية .وعند الضرور تستخدم مرشحات بثقب قطره 

بة المرئية المواد الصل زالة( إل6/2/3عند الضرورة يتم عمل فطرد مركزى عند سرعة عالية ) وذلك 

اكتما  وقت االحتفاظ . يجب أال تأخذ عملية الطرد المركزى أكثر من  بمجرديجب استكما  الفصل  .المتبقية

 .( 10/ح  )عشر دقائق ويجب تسجيل ذلك فى التقرير الموضح فى البند

يستد  )ميكرومتر  0.22أو  0.45غشائى ثقوبه المخضب من مرشح صغيرة من يمكن مرور جزيئات 
يؤد  هذا فى بعض  يمكن أن( . 9/نبالمحلو  العكر أو اشعة تندا  أو الرشيح الملون()انظر  اعليه

تقدير غير صحيح للنتيجة المقاسة لقيمة الهجرة التى تشم  ليس فقط العنصر المهاجر ولكن  إلىالحاالت 
المحلو  فى الحا   يحترش. عند حدوث ذلك فإما أن يعاد المعلقةالعنصر المرتبط كيميائيا بالجزيئات  أيضا
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ية اعادة الترشيح تكرر خطوات إمكانم دميكرومتر او عند ع 0.02مرشح غشائى قطر ثقوبه  استخدامب
 ميكرومتر. 0.02مرشح غشائى قطر ثقوبه  مستخدااالفص  والهجرة ب

 : الو أنوا  كانت ملونة كليا  أفرىمواد  6/ 3/ 4/ 7

 ، (  7/4/3/3) ( ،   7/4/3/2لبنود ) ا للطرق المناسبة الموضحة فىتختبر المواد فطبقا يجب أن 

  0(10/  حويسجل فى التقرير الطريقة المستخدمة تحت البند)(  7/4/3/5) ، (  7/4/3/4) 

 طرق التحليل -8

 استخدامبالعينات يتم تحليل المستخلص النهائى للكشف عن وجود العناصر  أنواعلجميع 

 ICP-MS,ICP-OES,CVAAS,GC-MS  توضح أمثلة التقنيات الممكنة فى و  رىأخأو تقنيات مناسبة

 ز(. هـ ، و،) حق المال

 (. 2الحدود الموضحة فى الجدو  )  من أقلحدود التقدير ن تكون أفطريقة معتمدة . يجب  استخداميجب 

اها للعناصر العامة  والثانية للكروم حدإيتم تحليل محلو  الهجرة المتحصل عليه بثالث فطرق مختلفة ) 

للقصدير العضوى(.تتطلب كل فطريقة كمية من محلو   األخيرةاسى والطريقة الثالثى والسد

مل وللقصدير  1مل من محلو  الهجرة وللكروم الثالثى والسداسى يتطلب  4الهجرة.للعناصر العامة يتطلب 

مل .لتقدير جميع العناصر المطلوبة يمكن للضرورة اجراء تخفيف اضافى لمحلو   5العضوى يتطلب 

 ( .10/حوحدود التقدير فى التقرير الموضح فى البند ) القياسهذه الحالة يجب تسجيل حدود  الهجرة .فى

 حساب النتائج -9

 العناصر العامة 1/ 9

 ملحوظة :

, الزرنيخ , الباريوم , البورون ،  األنتيمون،  األلومنيوم عناصر إلىيشير مصطلح " عناصر عامة " 

صاص , المنجنيز ، الزئبق , النيكل ، السيلينيوم ، , الكوبلت ، النحاس ، الر الكادميوم , الكروم

 .  (5)انظر البند  ، القصدير ، و الزنك االسترنشيوم

 منحنك المعايرة  1/ 1/ 9

قاب  ( م7/2منحنيات المعايرة لك  عنصر برسم تركيز المحلو  القياسى للعنصر)انظر البند  إعداديتم 
 . 0.990عامل تصحيح  أفضل أو يساوى ن يكون لمنحنى المعايرة مأ. للتقدير يجب إشارة القياس

 :حساب الهجرة   2/ 1/ 9

 تحسب كمية العنصر فى العينة من المعادلة التالية :

 الهجرة) مجم/كجم(= 
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 ن :إحيث 

 الهجرة : انبعاث العنصر من العينة )مجم/كجم(.

Cمجم/لتر( : تركيز العنصر فى محلو  الهجرة(. 

V.) حجم المحلو  المماث  المضاف )م : 

Aمجم(.) ختباراالعينة  : كتلة 

f.معام  التخفيف: 

 دقة القياس.بومضبوطة  ذات داللة أرقامبيتم تسجي  النتائج 

 تفسير النتائج  3/ 1/ 9

لتفسير نتائج التحلي  بالنسبة لتقييم المطابقة. يتطلب من المعام  تقدير  Ut,rيقين  قياس الال استخداميجب 
  الملحق ب(. يقين ) انظر بيانات أدائهم مشتملة على قياس الال

 السروم الثذثك والس انك 2/ 9

 منحنك المعايرة  1/ 2/ 9

قاب  ( م7/2منحنيات المعايرة لك  عنصر برسم تركيز المحلو  القياسى للعنصر)انظر البند  إعداديتم 
 . 0.990. للتقدير يجب أن يكون لمنحنى المعايرة معامل تصحيح  أفضل أو يساوى إشارة القياس

 حساب الهجرة   2/ 2/ 9

 صر فى العينة من المعادلة التالية :تحسب كمية العن

 الهجرة) مجم/كجم(= 

 ن :إحيث 

 الهجرة : انبعاث العنصر من العينة )مجم/كجم(.

C.)تركيز العنصر فى محلو  الهجرة )مجم/لتر : 

V.) حجم المحلو  المماث  المضاف )م : 

A مجم(.) ختباراال: كتلة عينة 

f.معام  التخفيف: 

 ملحوظة :

 تراكب.الوخطوة  عاد خطوة الت عتبارااليؤخذ فى  fتخفيف لحساب معامل ال
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 دقة القياس.بمعبرة ومضبوطة  أرقامبيتم تسجي  النتائج 

 تفسير النتائج   3/ 2/ 9

  (.9/1/3البند ) انظر  

 القص ير الع وى 3/ 9

 منحنك المعايرة  1/ 3/ 9

 األمثلة. توضح ى مواد مرجعية داخلية قابلة للمقارنة مع مركب القصدير العضو استخدامبيجب معايرة الطريقة 

 . 0.990يجب أن يكون لمنحنى المعايرة معامل تصحيح  أفضل أو يساوى  الكمىللتقدير فى الملحق )ز(.

  المفرد مركب القص ير الع وىهجرة حساب   2/ 3/ 9

 لمعادلة التالية :طبقا ل يجب حساب هجرة ك  كاتيون من القصدير العضو  المكتشف

 الهجرة) مجم/كجم(= 

 ن :إحيث 

 من العينة )مجم/كجم(. مركب القصدير العضو : انبعاث الهجرة 

C فى محلو  الهجرة )مجم/لتر(. المادة: تركيز 

V.) حجم المحلو  المماث  المضاف )م : 

A مجم(.) ختباراال: كتلة عينة 

R (.3الجدو   )انظر: الوزن الجزيئى النسبى 

f.معام  التخفيف: 

 ملحوظة :

فى شكل  عن تركيز مركب القصدير العضوى يعبر فعال  الملحق )ز( الطريقة الموصفة فى  استخدامعند 

 إلىال تحتاج  R( .لذلك فإن 2محاليل العمل ) انظر الجدو  ز/ إعدادكيفما تم  TBTثالثى بيوتيل القصدير 

تركيز مركب القصدير العضوى فى محلو  الهجرة . يحتاج فى المعادلة  Cوضعها فى المعادلة. يقصد بـ 

 تحويله للتركيز فى محلو  الهجرة . إلىالقصدير العضوى فى الهكسان  تركيز مركب
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 (3الجدول)
 الوزن الجزيئى لكاتيونات القصدير العضوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.يحتو   طفا األ( فى لعب 3وجد مركبات قصدير عضو  بخالف الموضحة فى الجدو  )يمكن أن ت
 لقصدير العضو  .( على بعض وليس ك  مركبات ا3جدو  )ال

 حساب هجرة القص ير الع وى   3/ 3/ 9

 قيم الهجرة لجميع مركبات القصدير العضو  المفردة إضافةبيجب حساب هجرة القصدير العضو  
               TBTالمكتشفة والمقدرة ويعبر عن هجرة القصدير العضو  فى شك  ثالثى بيوتي  القصدير 

 (.10/ن) انظر 

 تفسير النتائج   4/ 3/ 9

  (.9/1/3لبند ) انظر ا 

 

 

 

 

a  /(10تقارن بثالثى بيوتيل القصدير )انظر ح 
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 اختبارالتقرير  -10

 :على األقل على المعلومات التالية ختبارااليجب أن يحتوى تقرير 

 . اختبارو شهادة أ اختبارالعنوان مثل تقرير  - أ

 .هوعنوانالعميل واسم  هوعنوانالمعمل اسم  - ب

صاحب رقم المسلسل أو التعريف الوحيد المشابه للتقرير والذى يجب أن يظهر على كل صفحة الم - ت

 ....   .  إلىلترقيم الصفحات من ....    

  .العينة أرقامبيانات تعريف العميل للعينات والتعريفات المستخدمة بواسطة المعمل على سبيل المثا   - ث

 .ختباراالوتاريخ تاريخ استالم العينات   - ج

 تحديد تقنية التحليل المستخدمة. - ح

 . ( 3/2019-3123) أى م ق م رقم هذه المواصفة القياسية  - خ

 . وأى ظروف بيئية محيطة قد تؤثر على النتائجالموضحة  ةقيطرالأى حيود عن  - د

 يقين عند الضرورة. بالوحدات وقياس الال ختباراالنتائج  - ذ

 التقرير. إصدارخر وتاريخ آأو أى تعريف   هوتوقيع تهووظيفالشخص المسئو  عن التقرير اسم  - ر

 .عبارة أن النتائج تخص فقط العينات المختبرة - ز

 ملحوظة :

 يقين انظر ملحق )ب(. للحصو  على معلومات أكثر عن قياس الال
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 ملحق ) أ (ال

  (انترأادى)

 السابق ص ارالتغييرات الفنية الهامة بيا هذه المواصفة واإل

 التغيير البن /الفقرة/الج ول/الشسل

 ة فطبقا للمواصفةدالجدي شترافطاتتم مراجعة هذه المواصفة لتعكس اال عام

 . 7093القياسية المصرية رقم 

الحدود الحيوية بحدود تم زيادة العناصر المهاجرة . تم استبدا   شترافطاتاال -4

تم .  فطفا األمختلفة للعب  أنواعحدود الهجرة لثالثة  إعدادالهجرة .تم 

( المتضمن على 2جدو  )ال إلغاءتم .  9البند  إلىنقل تفسير النتائج 

 ) انظر ملحق ب(. الال يقينداله بقياس معامالت التصحيح واستب

جهاز قياس الرقم  6/2/2

 الهيدروجينى

 جهاز قياس الرقم الهيدروجينى اشترافطاتتم مراجعة 

تم توضيح ظروف الهجرة بأكثر دقة وخاصة لقيمة الرقم  فطريقة الهجرة 7/4

 الهيدروجينى

.تم تم اعادة صياغة البند بنفس القاعدة ( و7توجد حاليا فى بند )  هاوتحليل ختبارعينات اال إعداد -8

 .الشمع إزالةتحديث فطريقة 

 (3تم تصحيح الوزن الجزيئى فطبقا للجدو  ) القصدير العضوى 9/3

وااليزو  يةحاليا فطبقا للمواصفة القياسية االوروب ختباراالرير قت ختباراالتقرير 

 .17025والكهروتقتية 

معلومات عن تقييم اداء الطريقة على الجديد يحتوى ملحق )ب(  (ب )ملحق

 يقين. وكيفية قياس الال

على معلومات عن فطريقة تحليل العناصر الجديد يحتوى ملحق )هـ(  (هـ )ملحق

 العامة.

الكروم على معلومات عن فطريقة تحليل الجديد يحتوى ملحق )و(  (و )ملحق

 الثالثى والسداسى.

محلو  حمض  2/8و/

 الهيدروكلوريك

 مات كيفية تحضير محلو  حمض الهيدروكلوريكتم حذف تعلي

على معلومات عن فطريقة تحليل القصدير الجديد يحتوى ملحق )ز(  (ز )ملحق

 العضوى.

محاليل عديدة المكونات  3/22ز/

 وكواشف محضرة 

 ( الخاصة بالوزن الجزيئى 2تم تصحيح بعض القيم فى الجدو  )ز/

محلو  حمض  3/23ز/

 الهيدروكلوريك

 تعليمات كيفية تحضير محلو  حمض الهيدروكلوريكتم حذف 

على معلومات عن تقييم المطابقة بخالف الجديد ( فطيحتوى ملحق ) (فط )ملحق

 التحليل.
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محاليل المعايرة لمتطلبات الصنف ضبط ملحوظة عن اهمية  إضافةتم   5/2ز/

(I( ومتطلبات الصنف )II ) 

عديدة متضمنا جدو  جديد نموذج التحكم فى التفاعالت ال إضافةتم  6ز/

 ( كنموذج بديل للتحليل1( والشكل )ز/4)ز/

( تم تصحيحها 7وخاصة المرجعية فى البند ) ح/تم مراجعة التفسير  ملحق) ح(

الخاصة بهجرة الكروم السداسى ( 8والتفسيرات فى البند )ح/

( 11( الخاص بالقصدير العضوى والبند )ح/10وتصحيح البند )ح/

( خاص 12بند فرعى )ح/ إضافةرقم الهيدروجينى والخاص بقيمة ال

 الشمع . إزالةب

 إضافةتم مراجعة التفسير الخاص بالقصدير العضوى وخاصة تم  10ح/

 معلومات عن نتائج ايجابية خافطئة محتملة 

 يحتوى معلومات عن تقييم المطابقة بخالف التحليل ملحق )فط(

استرشادية لمركبات القصدير على قائمة الجديد يحتوى ملحق )ك(  (ك )ملحق

وال يتضمن  فطفا األمن المحتمل أن توجد فى لعب التى العضوى 

 صالحية الطريقة .

فى  (Dimethyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetate)تم حذف مادة  ملحق )ك(

 ( وتم تصحيح بعض المركبات 1الجدو  )ك/

 صدارييرات الفنية الهامة وليس كل التعديالت عن اإلليها التغإتتضمن التغييرات الفنية المشار ملحوظة: 

 السابق .
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 ( ب)ملحق 

 )انترأادى(

 أدا  الطريقة

 أدا  الطريقة  1ب/

 مأن يقدفي حالة  .لها ولصالحيتها   مجموعة من المستخدمين وقب عند قياسية أنها طريقة اليتم تعريف 

 فطبقا الهامة  األداءمن أجل خصائص  إظهار نتائجه عمليجب على المفأي تغيير   دون قياسيةفطريقة  المعمل

 . /القياسيةموحدةالطريقة ال صالحية نتائج ل

ومراجعة أن المتطلبات يمكن ، الطريقة ، وتحديد خصائص خصائص المتطلبات الصالحية شمل وت

 . صالحيةال ، و بيان الطريقة استخدامباستيفائها 

 استخدامالتحقق من صحتها عن فطريق  يجب عملية الهجرة و عملية التحليل ،و،  القياسيةطريقة الهذه 

وبما أن هذه المواد المرجعية  . الهجرة المعروفة لكل عنصر لفئة محددة المواد المرجعية المعتمدة مع نتائج

بطة( ) الضا البالنكالمواد  استخدامب الطريقةمتوفرة حتى اآلن ، يتم التحقق من صحة  المعتمدة ليست

م التطابق يجب لتقيي . بعد الهجرة والترشيح ( spikingها )اختبارالمضاف اليه المادة المراد والمحلو  

عينات روتينية لتقدير التكرارية ولتقدير حدود التجاوز  استخداميمكن  التكرارية وحدود التجاوز . تقدير 

حد ذلك  إلى ضافةباإل Round Robin .من  أو المواد المرجعيةمواد مرجعية معتمدة ممثلة  استخداميمكن 

ه استخداميمكن   CITAC / Eurachem  [ 5 ]دليل . عينات روتينية استخدامبوالتكرار يمكن تحديدها  القياس

 .المعايير هذهصالحية تحديد ل

 التطابق:تقيي   أي  الذ يقياقياس  انتخ ام 2ب/

ما يتعلق نتيجة التحليل في لتفسير ذلك استخدامو  Ut,r لها  نالال يقيقياس تحديد من المعامل  (  9 )البنديتطلب 

 .   CITAC / Eurachem   [ 6 ]   وتوضح االرشادات فى دليل التطابق .بتقييم 

قبو  أو رفض المنتج ل ي امبدئ اوصف  هذه القواعد تعطي   . "التقييم على مفهوم " قواعد القرار هذا عتمدوي

اتخاذ قرار  احتما حد الهجرة ، مع مراعاة مستوى مقبو  من ، و  ال يقينالالقياس ، و على أساس نتيجة

  ختباراالمعامل أو  أى المعامل التنفيذية ) الحكومية(، عاملالم تطبيق قاعدة القرار على دوريعتمد  . خافطئ

 .) الصناعية (

 . الال يقينحد مع مة المقاسة حد الهجرة إذا تجاوزت القيهى النتيجة التى تعنى عدم التطابق مع قاعدة القرار 

 .المعامل التنفيذية ) الحكومية(قاعدة القرار عادة من قبل يتم تطبيق 

عندما تكون  .التطابق يعني عدمالذى حد الهجرة تساوي أو تزيد على قيمة نتيجة القرار آخر هو أن  هناك

عادة من قبل  القاعدة يتم تطبيقها هذه .التطابق عني فهى ت الال يقين استخدامبالهجرة حد من  أقلنتيجة ال

 .) الصناعية (ختباراالمعامل 

 .[ 6الدليل ]  في هذا يتم إعطاء عدة أمثلة مفيدة

 روبا افتبارمعلومات عا  3ب/

معمل فطريقة  24. وقد فطبق 2012في ربيع عام  روبن اختبار ىقد أجرهذه المواصفة  خال  تطوير

تطوير  الرائد المسؤو  عن عملمقدمة من قبل الم اد مرجعية على مو 2012 إصدارالموضحة فى  ختباراال

 7093م ق م العناصر المحددة في  المواد الثالث و جميع  أنواعغطت المواد المرجعية و . ختباراالفطريقة 

لفئة المواد  وفطبقا  من مواد اللعب  أنواعوعلى ثالثة للطرق المختلفة ا واسع   اانتشار   وأظهرت النتائج 

 الال يقينلقياس تقديرات مرضية و غير مرضية  إلىهذه البيانات يؤدي التقييم اإلحصائي ل لعبةعنصر / 

 على أنها غير كافية لحسابتقييم هذه النتائج  وقد تم . األساليب اإلحصائية المختلفة استخداماعتمادا على 
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 . ال تزا  جارية تقييم األسباب لهذانطاق هذه المواصفة و داخلخذ التكرارية ودقة النتائج أ

 : لتحسينليات التالية مكانذلك تم تحديد اإل إلى ضافةباإلو

 المعامل.(  بعض) تدريب   -

،  مادة عدد العناصر فيوالمستخدمة ،  المناسبة للمخضبات المواد المرجعية ،  تحديد أفضل -

اسية المصرية فطبقا للمواصفة القيحدود الوتقييم  مواد اللعب الثالثة  نواعألالطويل  والثبات

 .7093رقم

 .العينات والهجرة إعدادجراءات إلدقيق  صفو -

 . لتحديد العناصر األجهزةو دواتاأل الطرق وتشمل  -

بعض التعديالت لتحسين فطريقة  تم إدخا  المواصفة من  صدارالنهائي لهذا اإل خال  االستنتاج

نية التخاذ النتائج خال  هذه ن هناك يمن التحس لمزيد . هناك أسباب واضحة عندما يكون ختباراال

 .روبن  اختبارتكرار وتحديث الطريقة  و ، عتباراالالمراجعة بعين 
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 ( جـ) ملحق

 )الءامك(

 المنخل اأتراطات

 

 

 ( 1/  جـج ول ) ال

 المنخل وح ود التجاو  أبعاد

 

 بالمليمتر  بعاداأل

 

 

 

 

 اتسا  الثقوب

 االنمك

 

 

 

 فتباراالقطر نلال منخل 

 االنمك

 ح ود التجاو 

لحيود  األقصىالحد 

 اتساع الثقب

حدود التجاوز 

 لمتوسط الثقوب

 متوسط الحيود

) يجب أال يزيد عدد 

الثقوب المتجاوزة 

مم   0.054  بعاداأل

من العدد  ٪ 6عن 

 الكلى لثقوب المنخل 

0.500 0.315  +0.09 ± 0.018  +0.054 
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 ( دملحق  ) ال
 

 )انترأادى(
  هاوتحليلعينات االفتبار   ع اد

 
  للعب ار الطريقة المستخدمة للمواد المختلفةالختي دليال إلىالتيوضح الرسم التخطيطى فى الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تترك اثرا مقصود بها أن مواد

 ال نعم
 (7/4/2و) (7/3/2بند)اليتبع 

 

 (7/4/2و) (7/3/2بند)اليتبع 

 

 نعم

و أمادة مرنة قابلة للتشكيل 

 جل

 (7/4/2و) (7/3/2بند)اليتبع 

 

 ق /احيمسدهانات / ورنيو / الكيهات / 

 شكل سائل ومواد مشابهة فى 

 ال

 ال
 نعم

فطفا  من الورق اذا كانت مادة لعبة األ

 (7/4/3/3و  7/3/3/3)تتبع بند ؟او الكرتون

واذا كان  ( وتختبر المادة األساسية 7/3/3/1)بند اليتبع 

تتبع البنود  يمكن الوصو  اليها  

 ( و تليها7/3/3/6و 7/3/3/5و7/3/3/4و7/3/3/2)
 (7/4/3/5أو  7/4/3/3أو  7/4/3/1)

 نعم

 (1/دالشسل)

 

 (7/3/3/2بند)اليتبع 

 (7/4/3/1و)

 (7/3/3/4بند)اليتبع 

 (7/4/3/1و)

 

 (7/3/3/5بند)اليتبع 

 (7/4/3/5و)

 

 (7/3/3/6بند)اليتبع 

 (7/4/3/6و)

 

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

اذا كانت مادة  منسوجبوليمر غير 

 فطفا  لعبة األ

 نسيج

 زجاج/سيراميك/معدن

 خرىأمواد 

هل فطالء مادة لعبة 

 فطفا  قابلة لالزالةاأل

 ال

 ال

 ال

 ال
 نعم

 ملحق )هـ(يتبع 

 

ما المكون 

المراد 

 تحليله

 

 عناصر عامة

 

 قصدير عضوى

 

يتبع 
 ملحق
 )و(

 

 ال

 نعم

 ملحق )ز(يتبع 

 

Cr(VI) 
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 ( هـملحق ) ال

 )انترأادى(

 صر العامةطريقة تحليل العنا

  الطريقة ناسأ  1/هـ

والكادميوم والكروم والبورون والزرنيخ والباريوم  األنتيمون،واأللومنيومتقدر هذه الطريقة عناصر 

،والكوبلت،والنحاس،والرصاص،والمنجنيز،والزئبق،والنيكل،والسيلينيوم ،واالسترنشيوم،والقصدير،والزنك 

 للتحديد والتقدير . ICP استخدامبلهجرة وتخفيفاته مباشرة يتم تحليل محلو  ا (.7/4فى محلو  الهجرة )

  محاليل العمل  2/هـ

  ICP-MSمحاليل العمل   1/ 2هـ/

  M1محلول التخءيا  1/ 1/ 2هـ/

 1000للعناصر كل على حدة ) تركيز=  اتجاري   بتخفيف محاليل التخزين المتوفرة M1يعد محلو  التخزين 

 (.1مل فطبقا للجدو  )هـ/ 50 إلى( 6/1/1كلوريك ) فى محلو  حمض الهيدرو مجم/لتر(

 (1الج ول)هـ/

 M1محلول التخءيا   ع اد

 التركيء

 (مجم/لتر)

 الحج  

 (مل)  

 حج  محلول التخءيا

 (مل)  

 العنصر

 األلومنيوم 0.5 50 10

 األنتيمون 0.5 50 10

 الزرنيخ 0.5 50 10

 الباريوم 0.5 50 10

 البورون 0.5 50 10

 الكادميوم 0.5 50 10

الكروم الثالثى 0.5 50 10
* 

 الكوبلت 0.5 50 10

 النحاس 0.5 50 10

 الرصاص 0.5 50 10

 المنجنيز 0.5 50 10

 الزئبق 0.05 50 1
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 التركيء

 (مجم/لتر)

 الحج  

 (مل)  

 حج  محلول التخءيا

 (مل)  

 العنصر

 النيكل 0.5 50 10

 السيلينيوم 0.5 50 10

 االسترنشيوم 0.5 50 10

 القصدير 0.5 50 10

 الزنك 0.5 50 10

 تقدير الكروم الكلى وليس الكروم الثالثى فقط*يستخدم الكروم الثالثى ل

  M2محلول التخءيا المخفف  2/ 1/ 2هـ/

 مل . 50 إلى( 6/1/1فى حمض الهيدروكلوريك )  M1مل من محلو  التخزين  0.5يخفف 

  العملمحاليل 3/ 1/ 2هـ/

للحصو  ( 6/1/1فى حمض الهيدروكلوريك )  M2و  M1محاليل التخزين المخففة  التوالىعلى  خففت

 (.2للمعايرة فطبقا للجدو  )هـ/ التى تستخدم على المحاليل القياسية 

 (2الج ول)هـ/

 محاليل العمل  ع اد
 الحج  محاليل العمل

M1 
 (مل)

 الحج 
M2 

 (مل)

حج  حمض 
 الهي روكلوريال

 (6/1/1) 
 (مل)

 الحج  السلك
 (مل)

 تركيء كل عنصر
ميسروجرام/لتر)

*
) 

محلول العمل 
W1 

 1.25 48.75 50 2.5 

محلول العمل 
W2 

 2.5 47.50 50 5 

محلول العمل 
W3 

 5 45.0 50 10 

محلول العمل 
W4 

0.125  49.875 50 25 

محلول العمل 
W5 

0.250  49.75 50 50 

محلول العمل 
W6 

0.5  49.50 50 100 

 ميسروجرام /لتر10.0، 5.0، 2.5، 1.00، 0.5، 0.25  التوالكيسون تركيء الءئبق علك *
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  محلول التخءيا القيانك ال افلك4/ 1/ 2/هـ

المحتوى  تجارياميكرولتر من محلو  التخزين المتوفر 250بتخفيف  محلو  التخزين القياسى الداخلىيعد 

 ٪ 7فى حمض النيتريك تركيز ملميكروجرام/ 100) اإليتريومو ليثيومال ،اإلنديوم ،البزموتعلى 

خلط هذه بمحاليل العينات أو المحاليل القياسية أو عدادلو  إما إلمل .قد يستخدم هذا المح 500 إلى(بالحجم)

 . ذاذالتدفق المستمرقبل الدخو  لحجرة الرش بالر استخدامبالمحاليل 

  ICP-OESمحاليل العمل   2/ 2هـ/

  M1محلول التخءيا 1/ 2/ 2هـ/

 مجم/لتر.1000ند تركيز ع( (1لكل عنصر على حدة )انظر الجدو  )هـ/ا تجاري  محاليل التخزين المتوفرة 

  :محاليل العمل  ) محاليل قيانية للمعايرة( 2/ 2/ 2هـ/

محلو  التخزين لكل عنصر على حدة فى  التوالىيخفف على  .محاليل العمل هى محاليل متعددة العناصر

 التى تستخدممل للحصو  على المحاليل القياسية  250حجم نهائى  إلى( 6/1/1حمض الهيدروكلوريك ) 

 (.3معايرة فطبقا للجدو  )هـ/لل

 ملحوظة :

 للنوع الثالث لمواد اللعب.محاليل العمل  لمدى ال هذا إعدادتم 

 (3الج ول)هـ/

 محاليل العمل  ع اد

 الحج  محاليل العمل

M1 

 (مل)

 الحج  السلك

 (مل)

 تركيء كل عنصر

ميسروجرام/لتر)
*
 ) 

 W1 0.125 250 5محلول العمل 

 W2 0.250 250 10محلول العمل 

 W3 1.25 250 50محلول العمل 

 W4 2.5 250 100محلول العمل 

 W5 5 250 200محلول العمل 

 ميسروجرام /لتر 20.0،  10.0، 5.0، 1.00، 0.5،   التوالك*يسون تركيء الءئبق علك 

  الطريقة 3هـ/

لمعايرة لذلك (.يجب أن تكون العناصر فى مدى منحنى ا7/4يستخدم محلو  الهجرة الموضح فى البند )

مدى التخفيف  استخداميمكن أن يكون من الضرورى تخفيف محاليل الهجرة . على سبيل المثا  يمكن 

 (.2000و200و20و2)

 التحليل 4هـ/

 عام 4/1هـ/
 األنتيمون، واأللومنيوم لتقدير محتوى العناصر العامة ICP استخدامبيمكن تحليل محلو  الهجرة مباشرة 

والكادميوم ، والكروم ، والكوبلت ، والنحاس ، والرصاص، والمنجنيز،  والبورون ،، والزرنيخ ، والباريوم
  ICPخصائص الـ( 4.يوضح جدو  )هـ/والزئبق، والنيكل، والسيلينيوم ، واالسترنشيوم، والقصدير، والزنك

 ها.استخدامالتى يمكن 
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 (4الج ول)هـ/

  ICPعوامل

 

 ملحوظة :

 .ختبارللحساب وتقرير اال (10( والبند )9/1يستخدم البند )

 ح  القياس والتق ير 4/2هـ/

 . ICP-MS  استخدامب( للعناصر العامة LOQوحد التقدير )(LOD) ( حد القياس 5يوضح الجدو  ) هـ/
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 (5الج ول)هـ/

 بالمج /كج  ما مادة اللعبة(LOQوح  التق ير )(LOD) ح  القياس 

 ( LOQحد التقدير )

 (مج /كج )

 (LOD) ياس حد الق

 (مج /كج )

 العنصر

 األلومنيوم 0.073 0.146

 األنتيمون 0.014 0.029

 الزرنيخ 0.027 0.055

 الباريوم 0.027 0.054

 البورون 0.039 0.078

 الكادميوم 0.059 0.118

كلىالكروم ال 0.023 0.046
 

 الكوبلت 0.019 0.039

 النحاس 0.01 0.02

 الرصاص 0.061 0.122

 المنجنيز 0.05 0.099

 الزئبق 0.01 0.021

 النيكل 0.042 0.083

 السيلينيوم 0.147 0.294

 االسترنشيوم 0.067 0.134

 القصدير 0.11 0.221

 الزنك 0.097 0.197
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 ( وملحق ) ال

 )انترأادى(

 السروم الثذثك والس انك عناصرطرق تحليل 

 :األناس 1و/

 طريقةال ه(. هذ7/4الهجرة ) و حلمفي كميا ( VI)السداسىوالكروم  (III)الثالثىالكروم  الطريقة تقدرهذه

حدود أعلى من الحد الكمي هذا لعبة. المواد  للنوع الثالث منحد الهجرة مع على تحديد مدى مطابقتها  ةقادر

 األو للنوع  توضيح التطابق كيف يمكن ( 1/فط) يوضح البندلعبة. المواد  ى منوالثان األو  للنوعالهجرة 

 لعبة.المواد  والثانى من

الهجرة مباشرة بعد خطوة الهجرة. وقد أظهرت  و حلم يتم معادلة(، VI( والكروم )IIIالكروم ) تحويللمنع 

حتوي ي ذى. يضاف الطور المتحرك، الثابتينكال النوعين يكون  7.1الرقم الهيدروجيني  عند هالتجارب أن

( والكروم III(. الكروم )IIIمع الكروم )كب ارتكوين ملت(     (EDTA االديتاتتفاعل  .EDTA)االديتا )على 

(VIيتم فصل ) تقنية  استخدامبالسائل  بالكروماتوجراف هما بعد ذلكLC-ICP-MS. 

( قد تؤثر على IIIمن الكروم ) فإن قمة المنحنى العالية  واحدة ةفي تشغيل(VI)( و IIIعند تحليل الكروم )

، وبالتالي تظهر EDTAمع  التراكبن حل ذلك عن فطريق تخطي خطوة يمكو(. VIلكروم )المنحنى ل قمة

الهجرة  و حلم( إما عن فطريق تحليل IIIالكروم )ثم يمكن تحديد . فى الشكل( VIالكروم )قمة منحنى فقط 

 : الكلى متراكبات، أو من خال  تحديد الهجرة من الكرومالبعد خطوة 

 .(VIالكروم ) -الكلى ( = الكروم IIIالكروم )

 السواأف 2و/

 على درجة نقاوة.كواشف بألتستخدم ا

 .Milli Q 18,2 MΏ.cmما  :  2/1و/

  ما يكافئه.جم/مل أو 1.15وكثافة = ٪ 30) تركيز حمض الهي روكلوريال :  2/2و/

 4NOH, CAS# 2052-49-5[CH3(CH2)3]  وزن فى الماء ٪40:وتيل هي روكسي  األمونيوميرباعي ب 2/3و/

 .C10H14K2N2O8 * 2H2O, CAS# 7379-27-3 حمض الخليال رباعكميا ثنائك االيثيليا  بوتانيوم  2/4و/

 .فى الماء ٪25:األمونيا 2/5و/

 .(مو /لتر0.005±0.07تركيز) :  األمونيامحلول  2/5/1و/

مل ويكمل حتى العالمة بالماء  1000قارورة عيارية سعة  إلى(2/5/و)األمونيامل من محلو   5.3يضاف 

 لط بحرص.(ويخ2/1)و/

 .٪ 100:  ثلجكحمض الخليال  2/6و/

 .CH3OH ميثانول 2/7و/

 .مو /لتر (0.005±0.07تركيز) محلول حمض الهي روكلوريال :  2/8و/

قارورة عيارية سعة  مل من الماء فى 250إلى(2/2)و/حمض الهيدروكلوريك  ٪30مل من  7.2يضاف 

 (ويخلط بحرص.2/1/ومل ويكمل حتى العالمة بالماء ) 1000

 (.2/1الماء )و/ فىمجم/لتر 1000السروم الثذثك : 2/9و/

 (.2/1الماء )و/ فىمجم/لتر 1000: س انكالسروم ال 2/10و/

  :M1محلول التخءيا للسروم  2/11و/
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مل من محاليل التخزين المتوفرة للعناصر كل على حدة ) تركيز=  0.5بتخفيف  M1يعد محلو  التخزين 

مل ويسمح للمحلو  بالثبات لمدة ساعة عند درجة  50 إلى( 2/14حرك ) و/فى الطور المت مجم/لتر( 1000

50حرارة 
°

 س.

  M2محلول التخءيا المخفف  12/ 2و/

 مل . 50 إلى( 2/14الطور المتحرك ) و/فى  M1مل من محلو  التخزين  0.5يخفف 

  ) محاليل المعايرة(العملمحاليل 13/ 2/و

مل  2.5 إضافةبعد ( 2/14الطور المتحرك ) و/فى  M2  0.5ففة محاليل التخزين المخ التوالىتخفف على 

 التى تستخدمللحصو  على المحاليل القياسية  ( 2/8مل حمض هيدروكلوريك )و/ 2.5( و 2/5/1امونيا )و/

 50وتترك المحاليل للثبات لمدة ساعة عند  (1/وللمعايرة فطبقا للجدو  )
°
 .س 

 (1/والج ول)

 محاليل العمل  ع اد

 الحج  العمل محاليل

M2 

 ميسرولتر

 الحج  السلك

 مل

 تركيء كل عنصر

ميسروجرام/لتر
*
  

 W1 50 25 0.2محلول العمل 

 W2 100 25 0.4محلول العمل 

 W3 150 25 0.6محلول العمل 

 W4 200 25 0.8محلول العمل 

 W5 250 25 1.0محلول العمل 

 W6 500 25 2.0محلول العمل 

  الطور المتحرك14/ 2/و

وتيل هيدروكسيد يرباعي بمجم من  647 حوالىمل  1000مجم فى قارورة عيارية سعة  1 ألقربزن يو

( . يضبط الرقم 2/1( ويذاب فى الماء )و/2/4مجم من االديتا )و/ 243( و 2/3)و/ ,(TBAH) األمونيوم

 . 7.1 إلىحمض الخليك  استخدامبالهيدروجينى 

 األجهءة 3و/

 .ياتلزجاجا وعيارية الوارير الق 3/1و/

 ماصات قابلة لتغيير الرؤوس بمدى متغير. 3/2و/

 الكفاءة. عالىمزود بجهاز كروماتوجراف سائل  ICP-MS 3/3و/

 مقياس رقم هيدروجينى 3/4و/

 الطريقة  4و/

مل من محلو   1 إلى( 2/5/1)و/ األمونيامل من  1( ويضاف 7/4مل من محلو  الهجرة ) 1يستخدم 

( . يسمح للمحلو  النهائى بالثبات لمدة 2/14من محلو  الطور المتحرك )و/ ةيضافإمل  8الهجرة . يضاف 

50ساعة عند درجة حرارة 
°

 س.
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 :1ملحوظة 

لكمية الكلية يجب أن تكون مكافئة لالمضافة  األمونيا( فإن كمية 7/4/2عند ضبط الرقم الهيدروجينى )

ليكون الرقم  مل من الطور المتحرك 8 إضافةيضبط الرقم الهيدروجينى بعد . لحمض الهيدروكلوريك 

 .. ويحتاج هذا الضبط عن الطلب 7.1الهيدروجينى 

 :2ملحوظة 

 (.VIالكروم ) إلى( IIIكسدة الكروم )أ إلى( يؤدى VII)تبين أن وجود المنجنيز 

 التحليل  5و/

 . LC-ICP-MSيتم ادخا  العينات ومحاليل المعايرة فى جهاز  5/1و/

 ( لتقدير الكروم الثالثى والسداسى كميا .5/1)و/ ICP-MSلكرواتوجراف وات اإعداد استخداميمكن 

 LC-ICP-MSأروط  5/2و/

 (2الج ول)و/

 LC-ICP-MSات السروماتوجرال لجها   ع اد

 ع اداإل العامل المتغير

ملى مو   0.6+ وتيل هيدروكسيد األمونيوميرباعي بملى مو  من  واحد الطور المتحرك

 ٪2ثم يضاف  7.1ملح بوتاسيوم( الرقم الهيدروجينى () EDTAمن االديتا )

 ميثانو  فى الماء ) بالحجم(

 مل/ق 1.5 معد  التدفق

 دقائق 3 وقت التشغيلة

 X 33 أبعادميكرومتر و 3بسمك  قاعدة احادية الوظيفة وغير نشطة C8 العمود

 مم 4.6

 درجة حرارة المحيط درجة حرارة العمود

 الكفاءة عالىميثانو  / ماء يناسب جهاز الكرزماتوجراف السائل  ٪2 مذيب دفع العينة آليا

 ميكرولتر 50 حجم حقن العينة

 تخفف بالطور المتحرك العينة إعداد

 ICP-MS الكاشف

 دقائق 3 وقت التحليل الكلى

 (3الج ول)و/

 لتق ير السروم الثذثك والس انكICP-MS     العوامل المتغيرة لجها 

 ع اداإل العامل المتغير

Nebuliser  الحساسية عالىكوارتز 

 سايكلون كوارتزى حجرة الرش

 وات 1600 قوة معد  التدفق

 لتر/ق 15 تدفق بالزما االرجون

 مم من الكوارتز 2 حاقن

 DRC االسلوب

  ميلى ثانية1000 نقعوقت ال
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 ثانية 180 الوقت الكلى 

 ٪2من  أقل اكسيد السيلينيوم/ السيلينيوم

 امونيا الغاز

 مل/ق 0.5 تدفق الغاز

RPq 0.7 

 ملحوظة:

 .ختبار( للحسابات وتقرير اال10( والبند )9/2البند ) استخداميجب        

 ح  القياس وح  التق ير 5/3و/

 عام 5/3/1و/

 ( .LOQ( وحد التقدير ) LOD( حد القياس ) 4يوضح جدو  )و/

 ( 4الج ول )و/

 لعبةالمادة ما ( معبرا عنهما بالمج  لسل كج  LOQ( وح  التق ير ) LODح  القياس ) 

 (LODح  القياس )  العنصر

 مج /كج 

 (LOQح  التق ير ) 

 مج /كج 

 0.128 0.064 السروم الثذثك

 0.053 0.026 السروم الس انك

 

 مثال للسروماتوجرام 5/3/2و/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y الش ة :(CPS) 

tقيقةبال ءما: ال   

 (1الشسل ) و/

جء  أك البليون ما السروم  0.6مثال للسروماتوجرام 

 الثذثك والس انك
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 (  ملحق ) ال

 نترأادى()ا

 ( 10طريقة تحليل القص ير الع وى) انظر ح/

  األناس 1 /

 و حلمفي كميا  ( 1مركبات القصدير العضوى و/أو الكاتيونات الموضحة فى الجدو  )ز/ الطريقة تقدرهذه

أن  أيضاكل المركبات.يمكن  ت( هى جزء وليس1قائمة المركبات الموضحة فى الجدو  )ز/(. 7/4الهجرة )

المرتبط  األنيونىيعتمد الجزء  )انظر الملحق ك(فطفا فى لعب األ أخرىقصدير عضوى  توجد مركبات

 هذه الطريقة . استخدامبوال يقدر بكاتيون القصدير العضوى على البيئة الكيميائية 

 (1الج ول) /

 مركبات وكاتيونات القص ير الع وى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مركبات يمكن فقط تقدير  عضوى فى تركيبها ,جزء  تحتوي على التي المواد هي ىالعضو القصدير مركبات
 االشتقاق.  ى فطبقا للمواصفة بعدالعضو القصدير

الكروماتوجراف  بواسطة مباشرة تحليلها بحيث ال يمكن قطبيةزائدة ال معظم مركبات القصدير العضوى
 .قبل التحليل غير القطبيةالكيل القصدير مركبات كوينلت تحويلها يجب والغازى 
 المركبات تماما عن بطريقة مختلفة تتصرف المحولة كليا بمجموعات الكيلى العضو ات القصديرمركب

اشتقاقها بالكامل  سبقالتي  و األلكيل ىى رباعالعضو مركبات القصدير مباشرة تقدير يتم . األصلية
 .  اشتقاق دونرباعى بيوتيل القصدير   مثل ،األلكيلبمجموعات 

 إيثيل مشتقات إلنتاج رباعى ايثيل البورات  استخدامب المباشر شتقاقاسلوب اال ستخدمت الطريقة القياسية  ههذ

 المدى وضع في GC / MS وتحليلها بواسطة الهكسان مع المشتقات هذه الصيتم استخ .ىالقصدير العضو

 .واحدال األيوناسلوب  يفضل لتقديرل .الكامل
 أن يتناسبيجب  . القياسي الداخلي خليطال استخدامب كليةللطريقة ال  المعايرة استخدامب تركيزالقديريتم ت

المحلو  هو  القصدير (d27) ثالثي البوتيل .المعنى ىالقصدير العضومركب  معالقياسي الداخلي  الخليط
 وتيليب ىثنائ و،القصدير بروبيل- ن -،وثنائى وبيوتيل القصدير ،القصدير ميثيل لتحديد الداخلي القياسى

 رباعي بيوتيل .القصدير أوكتيل-ن-و ثنائى  القصدير أوكتيل-و ن،  القصدير وتيليب ثيثال القصدير، و

هو  (d15) القصدير ثالثي فينيل .القصدير رباعي بيوتيل لتحديد الداخلي المحلو  القياسى هو (d36) القصدير
 .القصدير ثالثي فينيل و القصدير ثنائي الفينيل لتحديد المحلو  القياسى
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 طلحات والتعاريفالمص  2 /
 :المواصفةهذا  ألغراضالتالية  المصطلحات والتعاريف تطبق

 (OTC)كب القص ير الع وىرم 2/1 /

 .Sn-C بين ذرة الكربون والقصدير واحدةرابطة  قلاألمادة بها على 

 ملحوظة:

 هو مقياس لدرجة االستبدا  . Sn-Cعدد الروابط         

 (OC)القص ير الع وى كاتيون 2/2 /

 ا(.) التى يتم تحميلها تلقائي  Sn-C جميع روابط  ىزء من مركب القصدير العضوى الذى يحتوى علج

 ملحوظة:

لذلك  قابلة للتفكيك الللقصدير العضوى رباعى البدائل غير   OCاالختصار  استخدام أيضافى هذه المواصفة يمكن         

 .MeT, DBT, TBT, TeBT, MOT, DOT, DProT, DPhT and TPhTكاتيونات  OCيتضمن االختصار 

 السواأف 3 /

 على درجة نقاوة.تستخدم الكواشف أل

 .ى تداخل مع هذه الطريقة خا  من المواد المسببة أل ما  :  3/1/ 

  (. ٪ 37) تركيز : HClحمض الهي روكلوريال  3/2/ 

 .CH3COOH ثلجكحمض الخليال ال 3/3/ 

 ..CH3COONa.3H2O ؤثذثية التمي فذت الصوديوم 3/4 /

 .Na2SO4كبريتات الصوديوم الذمائية  3/5 /

 .CH3OHميثانول  3/6 /

 .C6H14هسسان  3/7/ 

 ..NaB(C2H5)4, CAS# 15523-24-7البورات  صوديوم رباعك ايثيل 3/8 /

 .MeTCl, CH3SnCl3, CAS# 993-16-8ميثيل القص ير ثذثك السلوري   3/9 /

 .BuTCl, C4H9SnCl3, CAS# 1118-46-3 بيوتيل القص ير ثذثك السلوري  3/10/ 

 ..DBTCl, (C4H9)2SnCl2, CAS# 683-18-1 ثنائك بيوتيل القص ير ثنائك السلوري  3/11/ 

 ..3SnCl, CAS# 1461-22-9(C4H9) السلوري  أحادىثذثك بيوتيل القص ير 3/12ز/

 ..4Sn,CAS# 1461-25-2(C4H9) رباعك بيوتيل القص ير 3/13ز/

 ..MOTCl, C8H17SnCl3, CAS# 3091-25-6 وكتيل القص ير ثذثك السلوري ا أحادى 3/14ز/

 .DOTCl, (C8H17)2SnCl2, CAS# 3542-36-7 ثنائك اوكتيل القص ير ثنائك السلوري  3/15ز/

 .DProTCl, (C3H6)2SnCl2, CAS# 867-36-7 السلوري  ثنائكالقص ير ثنائك بروبيل 3/16ز/

 ..DPhTCl, (C6H5)2SnCl2, CAS# 1135-99-5 السلوري  ئكثناالقص ير  ثنائك أينيل 3/17ز/

 .TPhTCl, (C6H5)3SnCl, CAS# 639-58-7 السلوري  أحادىالقص ير  ثذثك أينيل 3/18ز/

 ..TBTTCL (d27), (C4D9)3SnCl, CAS# 1257647-76-9 السلوري  أحادىالقص ير   - d27 –بيوتيل  ثذثك 3/19ز/

 ..TeBT (d36), (C4D9)4Sn, CAS# 358731-92-7 القص ير  - d36 –رباعك بيوتيل  3/20 /

 .TPhTCl (d15), (C6D5)3SnCl, CAS# 358731-94-9 السلوري  أحادىالقص ير  -d15 –ثذثك أينيل  3/21 /
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 محاليل متع دة المسونات والسواأف المح رة  3/22 /

 عام 3/22/1 /

عدة محاليل  إعداد، فمن المستحسن المسائل المهمة  المكونات منل القياسية متعددة محاليال ثبات  لكون

)على سبيل المثا   /االريلاأللكيلمجموعة نفس الدرجة من ب ىلقصدير العضووحيدة لتحتوي على مركبات 

 الثبات(. ويمكن تقييم   للمركباتستبدااالرباعى ثنائي، ثالثي، و وألحادي، محاليل على التوالي ة أربع

 .كسيرنواتج الت بغياب

 A محلول التخءياأي الميثانول،  محلول قيانك متع د المسونات  3/22/2 /
 مجم  0.1 ألقرب يوزن/ لتر  جمم 1 000  ى تركيز القصدير العضومحلو  التخزين لكاتيون  عدادإل

تذاب . مل  100حجمى سعة دورق  فى  ( 2)ز/المحددة في الجدو   ىكميات من مركبات القصدير العضو

 الميثانو  وتخلط بعناية.العالمة ب يكمل حتى(. ثم 3/6ز/في كمية صغيرة من الميثانو  )ات هذه المركب

4درجة حرار في  المحلو   تخزينتم إذا 
°

 سنة. إلىلمدة تصل  فيظل المحلو  ثابت في الظالم س

 (2الج ول) /

مجم من كاتيونات  100 إلىهم المقابلة أوزانالمطلوبة من مركبات القصدير العضوى و عوامل  جزاءاأل

 القصدير العضوى 
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 :Bومحلول العمل محلول المعايرة للساتيون الع وى  3/22/3 /

مل امجم/ لتر  لكل كاتيون عضوى فى الميثانو  ) مع 10( لتركيز 3/22/2)ز/ Aيخفف محلو  التخزين 

 .)معبرا عنها بكاتيون ثالثى بيوتيل القصدير ((100تخفيف 

محاليل التخمءيا القيانمية ال افليمة ، ليط ما المحاليل القيانية ال افلية أك الميثانول فمحلول  3/22/4 /

C: 

( 3/19)ز/ الكلوريدد أحدادىالقصددير   - d27 –ثالثى بيوتيل  مجم من 100  حوالى مجم 0.1 ألقربيوزن 

مجم  100 ( و3/20)ز/القصدير  - d36 –رباعى بيوتيل مجم من  100و مل  100فى قارورة عيارية سعة 

 (.ويكمل حتى العالمة بالميثانو  ويخلط بعناية.3/21)ز/ الكلوريد أحادىالقصدير  -d15 –ثالثى فينيل من 

4حتى عام من تحضيره وذلك عند تخزينه فى مكان مظلم عند درجة حرارة  ايكون المحلو  ثابت  
 °

 .س

محلمول العممل القيانمك الم افلك ، ل العممل مما المحاليمل القيانمية ال افليمة أمك الميثمانومحلول  3/22/5 /

D(2  مج  لساتيونات القص ير الع وى (deulerated ))أك لتر ما الميثانول: 

مل.ويكمدل  100فدى قدارورة عياريدة سدعة   Cمل من محلو  التخزين القياسدى الدداخلى  0.2يؤخذ بالماصة 

 حتى العالمة بالميثانو  ويخلط بعناية.

 .( مول/لتر  0.005 ± 0.07يال تركيء ) حمض الهي روكلورمحلول  3/23 /

 فذت ضابط محلول  3/24 /

(  فدى 3/1مدل مدن المداء )ز/ 250( فى 3/4) ز/ ثالثية التميوءجم من خالت الصوديوم  16.6 حوالىيذاب 

( ليصدددل الدددرقم 3/3)ز/ثلجدددىمدددل مدددن حمدددض الخليدددك ال 1.2مل.ويضددداف  500قدددارورة عياريدددة سدددعة 

 ( ويخلط بعناية.3/1تى العالمة بالماء)ز/ويكمل ح  5.4الهيدروجينى الى 

 : كتلة أك الما ( ٪ 2عامل االأتقاق )تركيء  3/25 /

مدل.   10(  فدى قدارورة عياريدة سدعة 3/8)ز/ صدوديوم ربداعى ايثيدل البدوراتمجدم مدن  200 حوالىيوزن 

 .هذا المحلو  غير ثابت ويجب تحضيره يوميا .( 3/1ويكمل حتى العالمة بالماء)ز/

 ملحوظة:

 تحذير : عامل االشتقاق قابل لالشتعا   .        

 : الجها  4 /

 (:1ملحوظة)

وأى شدىء  دواتاأللدذلك يجدب االهتمدام بدالقوارير ولمندع التلدوث  دواتاألعلدى العنايدة بد يوجد حاجة لممارسدة التددريب

بالشدطف يفضدل التنظيدف وغسداالت االفطبداق  استخدامالمستخلصات . يمنع التنظيف بو ختباريمكن أن يالمس عينات اال

 والهكسان . يثانو باإل

 (:2ملحوظة)

 . حاويات من البولى بروبيلين بدال من الزجاج  استخداملتقليل الفقد باالدمصاص يفضل 

 (:3ملحوظة)

 . من المهم التحقق من قيم محلو  الضبط واالسترجاع

 : عيارية دوارق 4/1 /

 مل . 1000و  100و  50و  10سعة 

 للسوائل الع وية : قابلة لتغيير الرؤوس بم ى متغيرماصات  4/2 /

 .مل  5لى إ 1ميكرولتر و من  1000لى إ 100ميكرولتر و من  100لى إ 10تتراوح من  أحجامب

 . واح ةمرة  نتخ اممل لذ 50ليا بغطا  قذووظ نعة انبوب مخروطك الشسل ما البروب 4/3 /
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 نابيب .أورتسس متع د األهءا   4/4 /

 ها  كروماتوجرال غا ى مءود بحاقا متقطع / متصل .ج 4/5 /

 . أداة افذ العينة آليا 4/6 /

 . (EIمقياس طيف كتلك لنمو،ج الص م االلسترونك )  4/7 /

 الطريقة: 5 /

 :اأتقاق العينة  5/1 /

( 3/22/5)ز/ Dمدل مدن المحلدو  القياسدى الدداخلى  0.1ويضداف  (7/4مل من محلدو  الهجدرة ) 5يستخدم 

.ثدم  4.7( الدى محلدو  الهجدرة لضدبط الدرقم الهيددروجينى الدى 3/24مل من ضابط الخدالت )ز/ 5 ويضاف

( .يرج 3/7مل من الهكسان )ز/ 2و  (3/25من صوديوم رباعى ايثيل البورات )ز/ ٪2مل من  0.5يضاف 

يحلدل ( ويتدرك للثبدات حتدى يدتم الفصدل .ثدم 4/4فدورتكس )ز/ هزازجهداز اسدتخدامدقيقة ب 30المحلو  لمدة 

 الكروماتوجراف الغازى بكاشف كتلى.مستخلص الهكسان بجهاز 

 محاليل المعايرة : 5/2 /

مل من المحلدو  المماثدل للعصدارة  5 أنبوبةمل يضاف لكل  50سعة  واحدةأنابيب تستخدم لمرة  ةيؤخذ سبع

 1.5و0.5و0.2تر ولميكرو100و50و20و0  التوالى( على 4/2)ز/ أنبوبة( ويضاف لكل 3/23ية )ز/دالمع

مدل  5( و 3/22/5)ز/ Dمل من محلو  القياسى الداخلى  0.1(.يضاف 3/22/3)ز/ Bمل من محلو  العمل 

 0.5ثم يضداف  4.7لى محلو  الهجرة الناتج لضبط الرقم الهيدروجينى الى إ( 3/24من ضابط الخالت ) ز/

.يدرج المحلدو   .(3/7ز/مدل مدن الهكسدان ) 2و  (3/25من صوديوم رباعى ايثيل البورات )ز/ ٪ 2مل من 

( ويترك للثبات حتى يتم الفصدل. ثدم يحلدل مسدتخلص 4/4فورتكس )ز/هزاز جهاز  استخدامدقيقة ب 30لمدة 

 الهكسان بجهاز الكروماتوجراف الغازى بكاشف كتلى.

 ملحوظة :

 .(II( ومتطلبات الصنف )Iمحاليل المعايرة لمتطلبات الصنف )من المهم ضبط 

 التحليل:  6 /

 عام: 6/1 /

 .ا لتعليمات الصانع ( فطبق  4/5يضبط الجهاز ) ز/ 

أو نموذج التحكم فى التفداعالت العديددة  (3فطبقا للجدو  )ز/ األيونفى نموذج التحكم فى يتم تحليل المحاليل 

 .( كأمثلة 1( والشكل )ز/4)انظر الجدو  )ز/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3الج ول ) /
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 ص ير الع وىللساتيونات الق يوناتاألنمو،ج التحس  أك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4الج ول ) /

 نمو،ج التحس  للتفاعذت الع ي ة مثلة لبياناتأ
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 (1الشسل ) /

 مثال لشسل نمو،ج التحس  أك التفاعذت الع ي ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احات القمم فى التقييم .مس استخدامشارات الكروماتوجراف الغازى كميا ويوصى بإيتم تحديد 
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 تكون خطوات الحقن كما يلى :

 هكسان -

 مستخلص الضابط -

 محاليل المعايرة -

 هكسان -

 مستخلصات العينات -

( على 6/2( و )ز/6/1بكاشف كتلى كما هو موضح فى )ز/زى امثلة لشروفط جهاز الكروماتوجراف الغا

 . التوالى

 :مثال لشروط جها  السروماتوجرال الغا ى 6/2 /

دقيقة ومعد  تدفق التطهير  0.5الحقن يعاد   زمنكيلوباسكا  ،  30حقن متصل بضغط  لحقا :أروط ا

  دقيقة  2التطهير  زمنمل/دقيقة و50

 275: درجة حرارة الحقا
°

 س

 مل/دقيقة 1.7هيليوم بتدفق ثابت الحامل:

وسمك داخلى  مم  X0.32م  30 أبعادبثنائى ميثيل بوليمرعديد السيلوكسان ٪95ثنائى فينيل و  ٪5العمود:

 . ميكرومتر 0.25للفيلم 

50برنامج درجة حرارة الفرن:
° 

20س) فى الدقيقة( و 
° 

280س) فى الدقيقة( و
° 

 .دقيقة(  2.5س) فى 

 .ميكرولتر 2حج  الحقا:

 :مقياس الطيف الستلكمثال  6/3 /

 280: درجة حرارة فط النقل
°

 س

 الكترون فولت 70:ص م االلسترونكال

 يعتمد على المصدر:ونم اعف االلستر

كثافة وغير متداخلة  األكثر أيوناتثالثة  قلاأليختار على :األيونالطريقة المختارة لرص  
 

 ملحوظة:

يعبر عن تركيز مركب القصدير العضوى كثالثى بيوتيل (  .9/3للحسابات يستخدم البند )

 Rحتاج لوضع قيمة  نك ال(.لذل2كما تم تحضير محاليل العمل ) انظر الجدو  ز/ ( TBT)القصدير

يحتاج  فى المعادلة عن تركيز مركب القصدير العضوى فى محلو  الهجرة .  C تعبرفى المعادلة . 

تركيز مركب القصدير العضوى فى الهكسان أن يتحو  الى تركيز محلو  الهجرة .يستخدم البند 

 .ختبار( لتقرير اال10)

 ح  القياس والتق ير  4/ 6 /

 ( النموذجية لمركبات القصدير العضوى LOQ( والتقدير )LODدود القياس ) ( ح5يوضح جدو  )ز/

 

 

 

 

 

 

 (5الج ول ) /
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 ( النمو،جية معبرا عنها بالمج /كج  ما مادة اللعبةLOQ( والتق ير )LODح ود القياس ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف كتلكجها  السروماتوجرال الغا ى بساأ انتخ امللرن  البيانك للفصل ب مثال 6/5 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yتواج  السمك:ال 

tةبال قيق ءما:ال 

 (حملحق ) ال

 (2الشسل) /

 بمجموعة االيثيل مقياس الطيف الستلك لمركبات القص ير الع وى مثال لشسل
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 )انترأادى(

  الخلفية والتفسير المنطقك

 

  عام 1/  ح

المواصفة القياسية ( ب3/1/3البند) فىاللعبة  أجزاءتوضح حدود الهجرة لبعض العناصر فى مواد أو 

. تعتمد هذه الحدود على  فطفا األلعب  ألمان يةاألساس شترافطاتالخاصة باال 7093المصرية رقم 

ومتطابقة مع  فطفا أن هذه العناصر موجودة عند مستويات أمان لأل تأكدتقريرمعايير اللجنة العلمية لل

معتمدة على اساليب التعرض  أنواعتقسيم اللعب الى ثالثة ممارسات التصنيع الجيد.يشتمل هذا التقييم على 

 المختلفة.

ليها  أووظيفتها أو كتلتها أو إية الوصو  إمكانالتى نتيجة أجزائها و طفا األلى لعب ع الحدودال تطبق هذه 

و البلع أو التالمس المستمر مع أ  مخاطر نتيجة المص أو اللعق أال تتضمن  خر األحجمها أو خواصها 

 عتباراالفى و بطريقة متوقعة  مع األخذ أو جزء من اللعبة كما هو مستهدف أالجلد عندما تستخدم اللعبة 

 . طفا األسلوك 

 ها وفطريقة الهجرة ) االستخالص ( .تماثل فطريقة الهجرة إعدادخذ العينة وأتختص هذه المواصفة ب

 0 لفترة محددة بعد البلع ية دصارة المعللع) االستخالص ( مالمسة مادة اللعبة 

لتقنيات التحليل لتقددير كميدة  ألداءا( معايير 8.يوضح البند)(7العينة فى البند ) إعدادتوضح فطريقة الهجرة و

 إعددادالعناصر فى محلدو  الهجدرة .توضدح المالحدق االسترشدادية ) )هدـ( و )و (  و )ز( ( فطدرق التحليدل و

منها من  قبدل مراجعدة  تأكدمن قبل المعامل الرئيسية وال هاواعتمادهذه الطرق المحاليل القياسية .يتم تطوير 

 شدترافطاتفطالمدا انهدا تحقدق اال أخدرىسدتخدم تقنيدات تحاليدل ومحاليدل قياسدية قدد ت أيضداالمعامل فيما بينها .

المعامل وكيفية تحديد أداء هذه الطرق  اشترافطاتيوضح الملحق االسترشادى ) ب( (.8الموضحة فى البند )

 لتفسير النتيجة لتقييم التطابق. الال يقين.يجب تطبيق قياس الال يقينمتضمنة قياس 

  ) المجال(أك الف  نلوك الوضع  2/  ح

أكبر من  فطفا من ثالث سنوات.يوجد ثالث دراسات فقط تالحظ األ أقلتهتم معظم الدراسات بسلوك الطفل 

وضع اللعب فى الفم  زمن. يكون متوسط ا فقط  بيانات عن فترة الوضع فى الفم هأحدوضح توثالث سنوات 

لمتوسط  األقصىويكون الحد ( .التوالى و دقيقة فى اليوم على 3سنوات ضعيف )  5و  4عمر  فطفا لأل

 فى اليوم.دقيقة  11و 20وضع اللعب  زمن

 ى درجة مؤثرة .عمر ست سنوات لعبهم فى الفم أل فطفا ال يضع األ

   مذمسة الجل  3ح/

كسبب  الفمىالكيميائى للعب على العناصر وتحديد فطرق التعرض  ألمانتركز دراسة تقييم منهجية ا

لى إالتى يمكن الوصو  اليها الجلد والتى تؤدى  جزاءإن لم يكن كافة اللعب أو األ.تالمس معظم  أساسى

.وللتعرض المنظم للعناصر  الفمىالى التعرض  ضافةالتعرض الجلدى ومن خال  اليد لمالمسة الفم باإل

لذلك .الفمىمن االمتصاص  أقلن امتصاص الجلد إحيث  الفمىمن التعرض  أقليكون التعرض الجلدى 

 أيضاية للهجرة) لالستخالص(ودوأ الحاالت يتم اختيار حمض الهيدروكلوريك المماثل للعصارة المعسأل

 . خرىاألسباب التعرض أل
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 اللعب  : أنوا  4ح/

حدود  فطفا لعب األ ألمان  يةاألساس شترافطاتالخاصة باال 7093تحدد المواصفة القياسية المصرية رقم 

 مواد اللعبة. بلعمواد اللعبة معتمدة على ختلفة من م أنواعلثالثة الهجرة لبعض العناصر 

 : مواد جافة وهشة وشبه مسحوقة وقابلة للتشكي . األو النو   -

يؤد  تلوث هذه المواد .  بلع كناللعب.يم أثناءتحرر تالمسحوقة والتى  هتشتم  على مواد اللعب الصلبة شب
 مجم فى اليوم. 100 للبلعة المفترض جرعةكون ال.وتالفمىلى التعرض إيد بالمسحوق ال

 النو  الثانى : مواد سائلة أو لزجة . -

 أثناءجلد  ؤد  الى التعرض الها و/أو التى تبلع كنيم التى السائلة أو اللزجة تشتم  على مواد اللعب 
 مجم فى اليوم. 400 ة للبلعالمفترض جرعةكون ال.وتاللعب 

 النو  الثالث : مواد قابلة للكشط )التقشير(. -

والمص   األسنانها نتيجة العض و خدش بلعالتى يمكن  على مواد اللعب الصلبة بطالء أو بدون تشتم 
 مجم فى اليوم.8  ةالمفترض جرعةكون الوالثانى  .وت األو يتضمنها النو  واللعق وتتضمن المواد التى ال 

 ( 7/3/3/6و  7/3/3/3و  7/3/3/2و  7/1) تختبارعينات اال 5ح/

 100بوزن  اختباردة اللعبة ) مواد قابلة للتقشير( ال يمكن دائما الحصو  على عينة للنو  الثالث من ما
 مجم من مادة اللعبة.

مجم فال يتطلب التحلي  .ويعتبر التعرض لهذه الكمية  10من  أق  اختبارفى حالة الحصو  على عينة 
 الصغيرة من مادة اللعبة لبعض العناصر مهم  )غير مؤثر(.

ثم  ختبارمجم فيجب اجراء اال 100الى  10من مادة اللعبة يتراون وزنها من  اختبارينة فى حالة توافر ع
مجم من عينة  100  استخداممجم من المادة . وتحسب الهجرة على أساس  100على أساس  بيحس
هذا يعوض التعرض المنخفض لبعض العناصر بالهجرة من هذه الكميات الصغيرة  لمادة  .ختباراال

 اللعبة .

 (7/3/3/4و  7/3/3/3و  7/3/3/2) تختبارعينات اال أبعاد 6/ح

فض  بعدين مث  فرخ الورق واأل مم تقريبا 6طوله  ق األعلى  بعاداأل أحد ختباريجب أن يكون لعينات اال
مم تقريبا .  6يجب أن يقع خط التماس الى قطع بطو  ( مم تقريبا. x 6 6) أبعاديجب أن يقطع الى قطع ب

 بهدف الوصو  الى مساحات أسطح متقاربة بين المعام . هذه العينات إعدادتقوم المعام  بعمليا يجب ان 

 تخيوط نسجية :  7ح/

ال (.7/3/3/4التى يمكن الوصو  اليها فى البند ) خر األخيوط الحياكة وخيوط التطريز وال طخيو توضح
 ( .7/3/3/2حادية الشعيرات فى هذا البند بينما توضح فى البند )أتتضمن الخيوط 
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 (7/4هجرة الكروم السداسى ) 8ح/

وماء  Qملى بدرجة نقاوة من النو  محالي  هجرة مختلفة : ماء ثالثة الكروم السداسى فى هجرة  ختبرت
. وتحدث هجرة ضعيفة فى Qماء ملى .يهاجرالكروم السداسى بصعوبة فى الصنبور ومحلو  مماث  للمعدة

لتقدير  أيضا معدةث  للمعدة.لذلك تقرر حفظ محلو  مماث  للماء الصنبور.وأعلى هجرة فى محلو  مما
 الكروم الثالثى والسداسى.

بالرقم الهيدروجينى لذلك فى الحا  بعد  هذا االتزانبين الكروم الثالثى والسداسى ويتأثر  تحو قد يحدث 
الكروم اجراء الهجرة يجب تثبيت المحلو  بإجراء خطوة التعاد  .وقد اوضحت التجارب أن عناصر 

 طبيعى(.التحلي  ال زمنساعات )  أربعلمدة  ق األعلى  7.1تكون ثابتة عند رقم هيدروجينى 

والثانى نتيجة  األو الطريقة الموضحة فى ملحق ) و( غير حساسة بشك  كاف لمواد اللعبة من النو  
من لعبة يم التطابق لمواد ال( كيفية تقي2الطبيعة الكيميائية للكروم السداسى وتأثير الخليط .ويوضح البند )ط/

 والثانى. األو النو  

و                IC-UV-Visطرق تحلي  بديلة مث    أيضاقد تستخدم  اشتراطاتطالما تحقق  IC-ICP-MSأو 
 (.9( والبند )8البند )

 (7/4/3/5و  7/4/3/3و  7/4/3/1و  7/4/2/2و  7/4/2/1ترشيح محاليل الهجرة )  9ح/

لذلك تؤد  الى ميكرومتر  0.22و ميكرومتر  0.45ثقوب  اتسا مرشحات بحددة من قد تمر مخضبات م
 الرشيح .فى مخضبات يشير الرشيح الملون لوجود فى التحلي .والهجرة عناصر زيادة فى تقدير

ميكرومتر فيجب أن يمر فى  0.22ثقوبه   قطربعد مروره فى مرشح  افى حالة أن الرشيح يكون ملون
ميكرومتر قب  القياس التحليلى أو اعادة خطوة الهجرة  0.02رشح  غشائى اتسا  ثقوبه الحا  من خال  م

 نتيجة التداخ  فى الرشيح . 

 (9/3القصدير العضوى ) 10ح/

تحدد الطريقة الموضحة القصدير العضو  الكلى. 7093الموضحة فى م ق م  ألمانا اشتراطاتتتضمن 
قائمة  استخدامك  على حدة .تم التحقق من الطريقة بفى ملحق )و( هجرة مركبات القصدير العضو  

والتى تم اختيارها لهذا الغرض بناء على السمية والتعرض ) الوجود فى مركبات القصدير العضو  
يعبر عن القصديرالعضو   إما .طفا فى لعب األ أخر مركبات قصدير عضو   أيضااللعبة( .قد توجد 

وفى هذه المواصفة يعبر عن هجرة القصدير الكلوريد. أحاد صدير بمحتو  القصدير او ثالثى بيوتي  الق
 الكلوريد المختز  فى خطوة االشتقاق. أيضاوالعضو  ك  على حدة كثالثى بيوتي  القصدير 

ا أن مواد القصدير غير .الكواشف المشتقةاالهتمام بجودة ونقاء  عم يجب على الم وقد ظهر مؤخر 
 عينة مع رباعي إيثي  بورات الصوديوم المشتق من الكاشفالعضوية قد تتفاع  في ظ  ظروف م

 خاطئةقد يؤدي هذا إلى نتائج إيجابية  .(لتشكي  مركبات قصدير عضوية )خاصة ميثي  القصدير ( 3/8/ز)
القصدير حيث تم تفكيك العينات أثناء تحضير بالمطلية فى اللعب للقصدير العضوي على سبي  المثا  

من المستحسن توخي الحذر في هذه الظروف  .ت الرطب المخزنة في حاويات صفيحالعينة أو دهانات الزي
 خاطئةلتفادي نتائج إيجابية 

 تكرار عملية الكشط عن طريق تجنب كشط األجزاء المعدنية و / أو  -
 . 3-3123ج م ق م لتأكيد نتائ (ISO / TS 16179) طريقة قصدير عضوية إضافية استخدام  -
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 لهي روجينكا الرق  قيمة 11ح/

إن تركيز حمض الهيدروكلوريك  .تحت الظروف الحمضية الهجرةبعد تحضير العينة ، يتم إجراء عملية 

لذلك ، من المهم أن  .الهجرةلغرض إجراء  عامالن مهمانالذي يضاف والتحكم في درجة الحموضة هما 

م استقرار محالي  حمض بسبب عد .ستخدامبعناية قب  اال هإعداديتم المستخدم  حمض الهيدروكلوريك

 .بانتظام مراجعة المحلو الهيدروكلوريك المخففة ، يجب إجراء 

يمكن أن يكون لها تأثير  هجرةأظهرت التجربة أن االنحرافات في قيمة الرقم الهيدروجيني أثناء إجراء ال

رعية على مواد لذلك ، من المهم أن تتبع اإلجراء المحدد بالضبط والبنود الف .كبير على نتائج التحلي 

 .محددة

حمض الهيدروكلوريك ، قد يستغرق األمر عدة دقائق حتى يتم الوصو  إلى قيمة األس  إضافةبعد 

في بعض الحاالت  .في معظم الحاالت ، ستكون قيمة الرقم الهيدروجيني ثابتة .الهيدروجيني المستقرة

ويتم التحقيق في آثار ذلك في إطار  هجرةالخاصة ، قد تتغير قيمة الرقم الهيدروجيني خال  عملية ال

 .مراجعة هذه المواصفة

قادرة على قياس درجة الحموضة بدقة تتطلبها هذه ( 6/2/2البند )المحددة في  دواتمن المهم أن تكون األ

كافيا  عند معايرته في  0,02± األس الهيدروجيني بدقة  مقياسفي الممارسة العملية ، يكون . المواصفة 

 (.1,68ية )درجة الحموضة الظروف الحمض

 

 ( 7/3/2الشمع ) انظر البن  )   الة 12ح/

في حالة وجود أي شك ، يجب  .مطلوب ا( 7/3/2البند )الشمع تحت  إزالةيجب تقييم ك  عينة إذا كان إجراء 

  تلوين.الأقالم  سنونأمثلة لمث  هذا التقييم هي  .شمع بدونتقييم مقارنة نتائج المادة غير المعالجة بالمادة 
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 (ط)ملحق 

 (استرشادى)

 تقيي  المطابقة

 عام1ط/

 فطفا هجرة بعض العناصر لمدى واسع من لعب األ اختباروفطرق  اشترافطاتعلى تحتوى هذه المواصفة 

 وموادها.

 بالتطابق مع هذه المواصفة. 7093هجرة العناصرالموضحة فى م ق م  اشترافطاتيمكن توضيح تطابق 

المنتج النهائى وحصوله على الشهادة هى اكثر الوسائل المناسبة  اختبارحظة أنه قد ال يكون يجب مال

 ن االقتصاديين للمشغلي أخرىوالفعالة للوصو  لذلك التطابق. يوجد وسائل 

إعالن المطابقة للمورد والخصائص الفنية مع تقييم هذه  استخدامالتحقق من مطابقة مواد اللعبة ب -

 ومة بوثائق مناسبة:المعلومات مدع

من  أنواعهجرة العناصر التى يمكن فقط أن تستخدم فى بعض  اشترافطاتعلى  7093م ق م  تحتوى 

ى أية ان تحتوى مواد اللعبة على مواد محظورة أو ممنوعة .ويعتمد مجا  احتمالوقد يقيم الصانع  .المواد

فعلى  اختباريمكن أن يهدف أى  األساس فطبقا لهذه المواصفة على مخرجات هذا التقييم .على هذا اختبار

.يجب حفظ سجالت هذا التقييم مع الوثائق عند السؤا فقط الى هذه المواد المتوقع وجودها فى مادة اللعبة 

 عند السؤا  .الفنية للعبة 

 :بنتائج مكافئة أخرىوسائل  -

.تحديد عنصر هذه المواصفة اشترافطاتبديلة لتوضيح التطابق مع  اختبارفطرق  أيضاقد تستخدم 

القصدير العضوى فى حالة وجود  اشترافطاتقد يستخدم ليد  على التطابق مع  فى محلو  الهجرة القصدير

فى حالة معرفة المحتوى الكلى للعنصر فى مادة  .قصدير عضوى وغير عضوى فى نفس محلو  الهجرة 

 يح التطابق .المسموح به فيمكن أن يستخدم ذلك لتوض األقصىمن الحد  أقليكون اللعبة و

 السروم الس انك 2ط/

.فى ولية يمكن تحديد الكروم الكلى فى محلو  الهجرة ) انظر ملحق هـ الخاص بالعناصر العامة(أكطريقة 

للكروم السداسى المسموح به  األقصىمن الحد  أقلن المحتوى الكلى للكروم ) الثالثى والسداسى( أحالة 

 كل من الكروم الثالثى والسداسى. اشترافطات فيمكن أن يد  ذلك على تطابق المادة مع

 على من حد الهجرة المسموح بهألطريقة تقدير الكروم السداسى الموضحة فى ملحق ) و( يكون حد التقدير 

 : أخرى بدائلالهجرة لذلك تتوافر  اختبارفال يمكن توضيح التطابق ب والثانى من مواد اللعبة األو للنوع 

 روم.تقدير المحتوى الكلى للك -

 لمادة اللعبة . ألمانتقييم ا -

 ( كملحق ) ال
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 )انترأادى(

 للقص ير الع وى  فرىاألقائمة بالمركبات 

 

للقصدير العضوى التى قد توجد فى مواد اللعب .وتعتمد على  خرىاأل( قائمة المركبات 1يوضح جدو  )ك/

 ملحق )ز( لهذه المركبات .تواجدها فى مواد مالمسة الغذاء .لم يتم التحقق من الطريقة الموضحة فى 

 ( 1الج ول )ك/

 للقص ير الع وى فرىاألقائمة المركبات 
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 ( لملحق ) ال

 )انترأادى(

 

 لمواصفة القياسية المصريةو اهذه المواصفة  العلاقة بين 

 أطفالاللعب  لأمان  يةالأساس اشتراطاتالخاصة بال 7093رقم  

 

 تحذير :

 على المنتج الواقع داخل مجا  هذه المواصفة .  أخرىت وتوجيها اشترافطاتقد تطبق 

 

 (1أ/ج ول )

 

 ألمان  يةاألساس شترافطاتالخاصة باال7093المواصفة القياسية المصرية رقم و التطابق بين هذه المواصفة 

  فطفا األلعب 

الخاصة  7093المواصفة القياسية المصرية رقم  المتطابقة لهذه المواصفة شترافطاتاالبنود 

 فطفا األلعب  ألمان  يةاألساس شترافطاتاالب

 (3/1/3الخواص الكيميائية ) محددة اشترافطات 4/2
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 المصطلحات الفنية  -11

  toys ........................................................................................................... فطفا األلعب 

 migration ............................................................................................................. هجرة

 safety .................................................................................................................... أمان

  detection limit ...................................................................................... /الكشفالقياسحد 

 quantification limit ........................................................................................... حد التقدير

 scraping ............................................................................................................ تقشيرال

 membrane filter .......................................................................................... ح غشائىمرش

 

 المراجع -12

  وروبيةاألالمواصفة القياسية 

EN 71-3:2013+A3/2018                             

Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements 

 ةفى وضع المواصف ساهمتالتى  الجهات

والتى يضم  فطفا األمستلزمات ولعب بصة ( والخا23/ 2هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم )  إعدادب قام

 تشكيلها الجهات التالية :

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة   -

 المركز القومى للبحوث -

 مصلحة الكيمياء -

 مصلحة الرقابة الصناعية -

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  -

 غرفة الصناعات الكيماوية -

 عات الهندسيةغرفة الصنا -

 االدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة  -
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الجودة للمواصفات والعامة  المصرية الهيئة  

 1957لسنة  29بالقرار الجمهورى رقم  1957 عامالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى  أنشئت -1

لسنة  2ص القانون رقم للشئون التوحيد القياسى ون المعتمدها المرجع القومى اعتبارالذى نص على 

 .الهيئةبعد اعتمادها من  إالقياسية   تعتبرعلى أن المواصفة ال  1957

الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة  1979لسنة  392القرار الجمهورى رقم  صدر 1979عام  فى -2

 .الهيئة إلى

لهيئة بإعادة تسمية الهيئة لتصبح ا 2005لسنة  83صدر القرار الجمهورى رقم  2005فى عام  -3

 وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى : المصرية العامة للمواصفات والجودة ،

ونظم اإلدارة والتوثيق  األجهزةالقياسية للخامات والمنتجات والخامات و المواصفات إصدارو إعداد -

 وأجهزة القياس. صالحية ومتطلبات األمن والسالمة وفترات ال والمعلومات

شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة  إصداروالرقابة وسحب العينات و ارختباالوالفنى  التفتيو -

 ألجهزة القياس. المعايرةوشهادات 

للمنتجات الصناعية وعالمات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات  الجودةبمنح عالمة  الترخيص -

 .القياسيةللمواصفات 

 ختباراالصفات والجودة القياس والمعايرة ووخدمات التدريب فى مجاالت الموا الفنيةالمشورة  تقديم -

 األفطراف المعنية. لجميعوالمعلومات 

 ختباراالو والجودةيمية العامة فى مجاالت المواصفات قلاألمصر فى أنشطة المنظمات الدولية و تمثيل -

 والمعايرة.

أن  حيثالتجارة العالمية اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة  اشترافطاتمتطلبات و بتنفيذالهيئة  تقوم

 وتقييم المطابقة. المواصفاتتعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق فى مجا  االسالهيئة هى نقطة 

برئاسة وكيل أو  الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين  إدارةالهيئة مجلس  يدير -4

 إلى ضافةوالمعايرة فى مصر باإل ختباراالاإلنتاج و المعنية للتوحيد القياسى وجودة الجهاتعن مختلف 

 عدد من األكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجا  اإلعالم.

خال  لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء فطبقا   منالمواصفات القياسية  إعداد يتم -5

 بالهيئة. العاملينة الفنية لها أعضاء من ألمانعنية ويقوم باومتخصصون من جميع الجهات الم الدوليةللمعايير 

الجهات المعنية والبالد العربية إلبداء  منتوزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة  يتم -6

هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل  تعرضالمالحظات خال  فترة ستين يوما  كما 

 .دارةاإلالعرض على مجلس 

عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات  استخدامب للمصانعالهيئة نظام الترخيص  تتبع -7

من  كبيرةحماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة  وذلكالمصرية 

الهندسية والغذائية ومنتجات  والمنتجاتوالتشييد المنتجات الكيمائية ومواد البناء  ختبارالمعامل الحديثة ال

 الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية. والمعايرةمعامل للقياس  إلى ضافةالغز  والنسيج باإل

 لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد القت أعما  الوحدة نجاحا  كبيرا . المستهلكبالهيئة وحدة لحماية  يتوفر -8

ألف  130أكثر من  المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى علىيتوفر بالهيئة   -9

 يمية وعربية ومصرية.أقلمواصفة دولية وأجنبية و
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