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   المجالـ١

، املسحوق(ختتص هذه املواصفة القياسية بطرائق احلصول على عينة مصغرة من املنظفات 
  .والعمالء ذات التنشيط السطحي) واملعجون، والسائل

  :ويتم تصغري العينة لالسباب التالية
 عينة امجالية حملوطة غرام من) ٢٥٠( اعداد عينات ائية أو عينة خمترب تزيد كتلتها على -آ

  .غرام) ٥٠٠(كتلتها أكرب من 
أو عينات للحفظ /أو عينات مرجعية و/ اعداد عينات خمترب متعددة متساوية و-ب
  .غرام وذلك من العينة النهائية) ٢٥٠(تزيد كل منها على ) التخزين(

  . اعداد عينة اختبار من عينة املخترب-جـ

   التعاريف-٢

  .جمموعة عينات جممعة ال حتتفظ باخلواص املنفصلة لكل عينة: لية           عينة امجا٢/١
  .جمموعة عينات جتمع وختلط للحصول على عينة امجالية متجانسة:            عينة امجالية خملوطة٢/٢
  .عينة يتم احلصول عليها بتقليل كمية عينة أخرى دون تغيري التركيب:            عينة مصغرة٢/٣

  . من الضروري تصغري حجم احلبيبات عند تقليل الكميةقد يكون: مالحظة
عينة يتم احلصول أو تعد حسب خطة االعتيان ميكن جتزئتها إىل أجزاء متماثلة :            عينة ائية٢/٤

  ).التخزين(لالختبار أو مرجعية أو للحفظ 
  .      ختبارعينة يعد الرساهلا إىل املخترب بغرض الفحص واال:            عينة خمترب٢/٤

  رقم االعتماد

٧٠  

   االعتماديخارت

 ١٩٨٥ / ٤ / ٤  

  إلزامية التطبيق

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization  
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  ٢

  
، عينة يعد يف نفس الوقت مع عينة املخترب مماثلة هلا وتقبلها مجيع األطراف املعنية: عينة مرجعية  ٢/٦

  .عمل كعينة خمترب يف حالة حدوث أي خالفيتم االحتفاظ ا لتست
عينة تعد يف الوقت نفسه مع عينة املخترب متاثلها وتعد الحتمال استعماهلا مستقبال : عينة ختزين  ٢/٧

  .كعينة خمترب
  .عينة تعد من نفس عينة املخترب ومنها يؤخذ جزء االختبار: عينة اختبار  ٢/٨
  

   المبدأ-٣

  .ة ميكانيكية للحصول على العينة الصغرةتقليل العينة االمجالية بعملي  
  

   الطريقة-٤

  :املنتجات اليت على هيئة مسحوق  ٤/١
تطبق الطريقة احملددة هنا على املساحيق مبا يف ذلك املساحيق اففة بالنشر وخاصة تلك اليت   

  .تتضمن اضافات مت ادخاهلا بعد عملية التجفيف
  :مالحظات  
على اضافات مت ادخاهلا بعد عملية التجفيف فان اخلليط الذي  يف حالة املساحيق احملتوية -١  

  .حيصل عليه مييل إىل االنفصال
 يوصى بأن جيرى االعتيان يف حالة مساحيق الغسيل حتت غطاء جيد التهوية وأن يتم ارتداء -٢  

  .قناع عند الضرورة
  :األجهزة  ٤/١/١

  :خدام األنواع التاليةميكن استعمال أي جهاز مماثل يفي بالغرض ولكن يوصى باست  
  ):٢، ١انظر الشكلني (مقسم خمروطي   ٤/١/١/١

يركب اجلهاز حبيث يتم احلصول يف كل عملية تقسيم على جزأي عينة متساويني كماً وممثلني   
ويتكون ) ١انظر الشكل (ويفي جهاز املقسم املخروطي ذه الشروط ، نوعاً للعينة األصلية
العينة املراد جتزئتها على سطح خمروطي توضع قمته حتت تسحب منه ) أ(أساسا من قادوس 

مركز الفتحة السفلي للقادوس مباشرة وبسريان املادة من أسفل املخروط حتول إىل جمموعة 
  )ب(عند قاعدة القمع ) جـ(مستقبالت مصفوفة حول حميط قادوس مقلوب 
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  ٣

  
ب بفرض احلصول على عينتني تتصل األوعية تبادليا بأي من املخرجني عند قاع القادوس املقلو  

  .مصغرتني مكافئتني
  ):٣انظر الشكل (مقسم عينة دوار   ٤/١/١/٢

يتكون من قادوس تنساب منه العينة بشكل تيار خفيف على منضدة دوارة عليها * جهاز مناسب  
ستة أوعية استقبال متشاة أو أكثر مصفوفة بتماثل حول حمور دوران الرأس حبيث جتمع كل 

  .ساقطةالعينات ال
  .دقيقة/ دورة ) ٤٠(تردد الدوران يزيد على   
  :ملحوظة  
يؤخذ يف االعتبار أال يكون تردد دوران املنضدة عاليا جدا اذا كانت العينة حتتوي على جسيمات   

  .دقيقة
  ).٤/١/١/١بند (اعداد العينة املصغرة باستعمال املقسم املخروطي   ٤/١/٢
  :اعداد العينة النهائية  ٤/١/٢/١

ع وعاء استقبال حتت كل خمرج من خمرجي املقسم املخروطي ميأل القادوس ويفتح الصمام يوض  
بالكامل حبيث يسمح حملتويات القادوس أن تنساب إىل القمع املخروطي وبذلك تنقسم العينة 

ويتم التخلص من . االمجالية إىل جزأين ينـزل كل منهما يف وعاء استقبال يستبقي أحد اجلزأين
  .اآلخر

رر كمية جديدة من العينة االمجالية خالل املقسم املخروطي وتكرر العملية حىت يتم تقسيم كل مت  
  .العينة االمجالية 

ينظف اجلهاز مث مترر األجزاء اليت مت استبقاؤها واليت تناظر نصف العينة االمجالية خالل اجلهاز   
  .ة بالكتلة املطلوبةكما سبق شرحه وتكرر هذه العملية حىت يتم احلصول على عينة مصغر

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أمثلة لألجهزة املتوفرة جتاريا*    
  ).باسكال( مقسم عينة متعاقب دوار -     
  . ريتشPT مقسم عينة طراز  -     
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  ٤

  
  :اعداد عبنات مكافئة منعددة  ٤/١/٢/٢

   تعد عينة مصغرة كافبة للحصول على ما يساوييف حالة الرغبة يف احلصول على أكثر من عينة  
تساوي عدد العينات املطلوبة أو تزيد عليها مث تقسم العينة إىل عدد ) ن٢(عينة حيث ) ن٢(  

وبسرعة يتم وضع كل جزء كامال يف ، من األجزاء املتساوية باستخدام املقسم املخروطي) ن٢(
  .قارورة أو دورق حمكمي السد

  :اختباراعداد عينات   ٤/١/٢/٣
  نعامل عينة املخترب كما هو حمدد بالبندين، يف حالة اعداد عينات اختبار من عينات املخترب  
  ).٤/١/٢/٢(و ) ٤/١/٢/١(  
غ واذا قلت الكتلة عن )١٠(جيب أال تقل كتلة عينات االختبار يف أي حال من األحوال عن   

المجالية وبذلك تكون غري مناسبة ذلك فهناك خطورة أن تكون العينات غري ممثلة متاما للعينة ا
  .الغراض االختبار

  ).٤/١/١/٢(اعداد العينة املصغرة باستعمال املقسم الدوار    ٤/١/٣
  :اعداد العينة النهائية  ٤/١/٣/١

توضع جمموعة أوعية االستقبال كاملة على املنصة حبيث يكون أحدها  أو أكثر نظيفا فارغا   
  .وحيمل عالمة مميزة

تدار املنصة الدوارة ويسمح للعينة االمجالية أن تنساب إىل وعاء االستقبال مبعدل ، سوميأل القادو  
االستقبال الذي حيمل العالمة ) أوعية(ثابت ملدة ال تقل عن دقيقتني يستبقى اجلزء امع يف وعاء 

  .ويتم التخلص من اجلزء الباقي
ية التقسيم على سلسلة من العمليات اذا كانت العينة االمجالية أكرب من طاقة املقسم جترى عمل  

االستقبال ذي العالمة يف ) أوعية(من وعاء ) العينات(ويف اية كل عملية جتمع أجزاء العينة 
االستقبال ذي العالمة يف عملية التقسيم ) أوعية(وعاء كبري ويستمر يف استعمال نفس وعاء 

  .التالية حىت يتم تقسيم مجيع العينات
  االستقبال ذي العالمة إىل القادوس وتكرر هذه العملية حىت ) أوعية(معة من وعاء تنقل املادة ا

  .يتم احلصول على عينة بالكتلة املطلوبة
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  ٥

  
  :اعداد عينات مكافئة متعددة  ٤/١/٣/٢

من العينات ) ن(يف حالة الرغبة يف احلصول على أكثر من عينة مصغرة كافية للحصول على   
  .دد العينات املطلوبة أو تزيد عليهاتساوي ع) ن(املتكافئة حيث 

من أوعية االستقبال ذات العالمة ومترر كل العينة املصغرة خالل ) ن(يتم اختيار عدد مناسب   
  .كامال يف قارورة أو دورق حمكمي االغالق، املقسم الدوار مث يوضع كل جزء

  :اعداد عينات االختبار  ٤/١/٣/٣
 املخترب تعامل عينة املخترب كما هو حمدد يف البندين يف حال اعداد عينات االختبار من عينة  
  ).٤/١/٢/٢(و ) ٤/١/٢/١( 
غ واذا قلت فهناك )١٠(جيب أال تقل كتلة عينات االختبار يف أي حال من األحوال عن   

قد يكون من الضروري مجع جزأين من . خطورة أن تكون العينات غري ممثلة متاما للعينة االمجالية
  .تاليتني اذا كانت الكتلة املطلوبة ليست جزءا مناسبا من العينة االمجاليةمرحليت تقسيم مت

غ باستعمال ست أوعية استقبال يتم التقسيم االول )١٠(غ إىل )٢٨٠(على سبيل املثال لتصغري   
  .غ)٤٧ × ٢(بوعائي استقبال ذوي عالمة يعطيان 

  :غ الباقية ليعطي٤٧إىل الـ يقسم أحد األجزاء مرة أخرى ويضاف جزأن من األجزاء الناجتة   
             ٢  
  ]غ٦٣ ≈) ٤٧× ـــ  + (٤٧[       
             ٦  

  
  .غ تقريبا)١٠(وبامرار هذه الكمية مرة ثالثة باجلهاز حتصل على عينة مصغرة مقدارها   

  :املنتجات اليت على هيئة عجينة  ٤/٢
  :األجهزة  ٤/٢/١
  .مغرفة أو ملوق لالعتيان  ٤/٢/١/١
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  ٦

  
  :ـزيل مزود خبفاق للمزجخالط من  ٤/٢/١/٢

الميكن حتديد خالط مناسب جلميع املتطلبات وميكن استعمال أي خالط مناسب وعلى العموم   
جيب أن يكون ذا قوة كافية حتقق عند استعماله مع خفاق ذي تصميم مناسب خلط العينة 

  .دقائق) ٥(االمجالية كلها واحلصول على كتلة على شكل عجينة يف حدود 
  :د العينة املصغرةاعدا  ٤/٢/٢

   مندرجة حرارةيف وعائها االصلي إىل ) العينة االمجالية أو عينة املخترب(يتم تدفئة املنتج   
ملدة دقيقتني إىل ثالث ) ٤/٢/١/٢بند (س وخيلط مباشرة باستعمال اخلالط املرتيل ْ(٤٠-٣٥(  

  .دقائق حىت يتم احلصول على كتلة متجانسة
  .عاء االصلي قبل خلطهاجيب أال ترفع العينة من الو  
حيثأن ذلك قد يؤدي إىل احلصول على عينة غري ممثلة ولذلك من االساسي أن تكون العينة   

  .االمجالية موضوعة يف وعاء يسمح خبلطها بدون نقلها
جيب أن يكون كل من وقت التسخني ووقت اخللط قصريا قدر االمكان لتقليل التغري يف املنتج   

البند (ع الكمية املطلوبة من العينة مباشرة بواسطة امللوق أو املغرفة ترف. إىل احلد األدىن
  .معري مسبقا، مزود بغطاء، وتنقل إىل وعاء مناسب، )٤/٢/١/١
 اجلو احمليط مث توزن ثانية للحصول على وزن العينة درجة حرارةتترك حمتويات الوعاء لتربد إىل   

  .املصغرة
  :مالحظة  
اين الزجاجية إىل انفصال حملول قلوي بسهولة لذا ال جيوز أخذ أي يؤدي تالمس العجينة واالو  

  .جزء لضبط الكتلة بعد وضع العجينة يف الوعاء
 حيدث فقد طفيف يف الرطوبة أثناء اخللط والوزن لكن اخلربة أظهرت أن ذلك يف احلدود -  

  .املقبولة عمليا
  :املنتجات السائلة  ٤/٣
  :األجهزة  ٤/٣/١
  .جية أو ممصات وزنية لالعتيانقوارير زجا  ٤/٣/١/١
  ).مثل قضيب زجاج(حمراك يدوي   ٤/٣/١/٢
  .حمراك ميكانيكي  ٤/٣/١/٣
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  :اعداد العينة املصغرة  ٤/٣/٢
صافيا ويبدو متجانسا فيمزج بواسطة احملرك ) العينة االمجالية أو عينة املخترب(اذا كان املنتج   ٤/٣/٢/١

لكمية املطلوبة للعينة املصغرة باستعمال القارورة أو وعندئذ تؤخذ فورا ا) ٤/٣/١/٢(اليدوي بند 
ويراعى أن تكون الرغوة الناجتة من العينة أثناء اخللط أقل ما ميكن ) ٤/٣/١/١بند (املاصة الوزنية 

  .وأن يكون الفقد يف العينة نتيجة للتبخري أقل ما ميكن
را أو حيتوي على ترسبات يتم اخللط باستخدام عك) العينة االمجالية أو عينة املخترب(اذا كان املنتج   ٤/٣/٢/٢

  .مث تؤخذ الكمية املطلوبة من العينة فورا) ٤/٣/١/٣(احملرك امليكانيكي بند 
حيتوي على رواسب صلبة يدفأ الوعاء حبرص إىل ) العينة االمجالية أو عينة املخترب(اذا كان املنتج   ٤/٣/٢/٣

شر متاما بالتقليب أو حىت ختتفي مجيع البلورات س حىت ميكن للمواد الصلبة أن تنتْ(٣٠(حوايل 
  .مث تؤخذ كمية العينة املطلوبة فورا

  

   تخزين العينة المصغرة-٥

من املفضل أن جيرى التحليل أو االختبار بأسرع ما ميكن بعد االعتيان واذا مل يكن ذلك ممكنا   
 قارورة أو دورق من وتبعا للغرض الذي من أجله أعدت العينة املصغرة توضع العينة فورا يف

جيب عدم (الزجاج أو من مواد بالستيكية حبيث تكون حمكمة االغالق وتعني الكتلة وتسجل 
جيب مراعاة حفظ العينة املصغرة يف حالتها االصلية قدر االمكان حىت يتم ) استعمال أوعية معدنية

  .اجراء التحليل أو االختبار
  

   التقرير-٦

  :نات التاليةجيب أن يتضمن التقرير البيا  
  .    اشارة إىل الطريقة املستخدمة-أ  
  .  عدد أنواع العينات املعدة وكتلتها وقت أخذها-ب  
  . نوع األجهزة املستخدمة-جـ  
  .   أية ظواهر غري عادية يتم مالحظتها اثناء عملية التقسيم-د  
  .اختيارية أية عنلية يتم أجراؤها ومل تتضمنها هذه املواصفة القياسية أو تعترب -هـ  
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  )١(الشكل رقم 
  منظر ألجزاء مقسم خمروطي منوذجي
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  األبعاد بامليليمتر  

  
  األبعاد معطاة لالرشاد فقط: ملحوظة

  )٢(الشكل رقم 
  رسم توضيحي ملقسم فحص منوذجي
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  )٣(الشكل رقم 
  شكل منظوري ملقسم عينات دوار منوذجي
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   المصطلحات الفنية-٧

  
 beater  خفاق

 equivalent reduced samples  عينات مكافئة مصغرة
 bulk sample  عينة امجالية

 blended bulk sample  عينة امجالية خملوطة
 test sample  عينة اختبار
 storage sample  عينة ختزين
 laboratory sample  عينة خمربية
 reference sample  عينة مرجعية
 reduced sample  عينة مصعرة

 final sample  نة ائيةعي
 representative sample  عينة ممثلة
 operation  عملية
 cloudy   عكر–غائم 
 hood  غطاء
 hopper  قادوس

 inverted hopper  قادوس مقلوب
 air tight bottle  قارورة حمكمة السد

 lye  قلي
 quantity  كمية

 manual stirrer  حمراك يدوي
 mechanical stirrer  حمراك آيل



  ١٩٨٥ /   ٢٦٩س    .ق .م

  ١٢

  
  

 cone  خمروط
 washing powder  مسحوق غسيل

 receiver  مستقبل
 rotary sample divider  مقسم عينة دوار
 conical divider  مقسم خمروطي

 scoop  مغرفة
 spatula  ملوق

 weighing pipette  ممص وزين
 previously tared  معري مسبقا



  ١٩٨٥ /   ٢٦٩س    .ق .م

  ١٣

  
  

   المراجع-٨

  
  ISO 607 / 1980     ولية للتقييس ايزو   رقم  مواصفة املنظمة الد-   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-٩

  
 .  هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية-   


