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 ١٤/ ٢ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

 
 
 
 
 
 

 ٢٠/١٢/٢٠٠٥ : االعتماد تاريخ

 

اع  ما لم يحدد خالف ذلك، وال يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو  للهيئة، الحقوق محفوظة    آل ه  االنتف  ب

ك                    ا ويتضمن ذل ة أو خالفه ة أو ميكانيكي روفيلم     الف التصوير فى أى شكل وبأى وسيلة إليكتروني وغرافى والميك وت

 .بدون تصريح آتابى مسبق من الهيئة أو الناشر

 

אא אא א
 

 . األميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦ : العنوان

 ٢٨٤٥٥٢٤  –٢٨٤٥٥٢٢ : تليفون

 ٢٨٤٥٥٠٤ : فاآس

 moi@idsc.net.eg :                                  الكترونى بريد

 www.eos.org.eg :                                   الكترونى موقع

 

 

 



 

                                                                                                          

 ١٤/ ٣ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

 

 

 ١٧٥٠/١٩٨٩م ق م 

 ١/١٩٩٩-٨١٦٥ايزو  

 المقدمة 

أة     ١٧٥٠/٢٠٠٥م ق م   اه الشرب المعب ار مي ـ طرق فحص واختب ول - الخاصة ب دیر الفين  تق

ـ يانيد ج افؤ ١والس ة التك ة أحادی ات الفينولي دیر المرآب ل – تق تقاق والتحلي ة االش  طریق

ام      ا ع دار له ر إص ل آخ ل مح ى وتح ازى تلغ اتوجرافى الغ ع  ١٩٨٩الكروم ا م ة فني  ومتماثل

  ١/١٩٩٩-٨١٦٥المواصفة الدولية األیزو

 

 الخاصة بالمياه ) ٣/١٦(قام بإعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          

 ١٤/ ٤ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

      -      
1      –   

   

1-   
تختص هذه المواصفة بطریقة تقدیر الفينول باستخدام جهاز الكروماتوجرافى الغاز ، عقب االشتقاق 

قها بصفة خاصة لفحص مياه الشرب ، والمياه  ویمكن تطبي٠) PFBC(بواسطة بنثافلوروبنزویل آلورید 
  ٠الجوفية ، والمياه السطحية المتوسطة التلوث 

باستخدام هذه الطریقة ، یمكن اآتشاف ترآيزات منخفضة بالمقارنة مع طرق االستخالص نظرآ لوجود 
 فى فحص مرآبات أخرى قد تتفاعل أیضًا مثل األمينات وفى بعض الحاالت الكحوالت ، إمكانية التطبيق

  ٠مياه الصرف لكل حالة على حدة 
 فى نطاق) ١(هذه الطریقة تسمح بقياس مرآبات الفينول المذآورة فى الجدول 

لتر یمكن أیضًا تحليل المرآبات الفينولية األخرى األحادیة التكافؤ باستخدام /  ميكروجرام٠٫١  ≥ الترآيز 
  ٠ لكل حالة على حدة هذه الطریقة ، غير أنه یجب مراجعة إمكانية التطبيق

 )1( 
        

  آلوروفينول – ٤ –نتيل ب سيكلوی-٢ فينول 
  بنزیل فينول -٢ - آلورو-٤  ميثيل فينول -٢
 فينول )  ميثيل إیثيل -١ (-٢– ميثيل -٥- آلورو-٦  ميثيل فينول -٣
  آلوروفينول  داى– ٣ ، ٢  ميثيل فينول -٤
  داى آلورو فينول – ٤ ، ٢  داى ميثيل فينول – ٤ ، ٢
  داى آلورو فينول – ٥ ، ٢  إیثيل فينول -٤
)إیثيل( داى ميثيل – ١ ، ١( مكرر -٦ ، ٢
  ميثيل فينول – ٤ –

  داى آلور فينول – ٦ ، ٢

  تراى آلوروفينول – ٦ ، ٤ ، ٢  فينيل فينول -٢
  تراى آلوروفينول – ٥ ، ٣ ، ٢  بنزیل فينول -٢
  تراى آلوروفينول -  ٥ ، ٤ ، ٢  ميثيل فينول  -٤ – بنزیل -٢
  تراى آلوروفينول – ٦ ، ٣ ، ٢  آلوروفينول -٢
  تتراآلوروفينول – ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢  آلوروفينول -٣
  تتراآلوروفينول – ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٢  آلوروفينول -٤
  تتراآلوروفينول – ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢  ميثيل فينول -٢ - آلورو-٤
   تتراآلوروفينول - ٦ ، ٥ ، ٣ ، ٢  ميثيل فينول -٣ - آلورو-٤
 بنتا آلوروفينول   ميثيل فينول -٣- آلورو-٦
   داى ميثيل فينول -٥ ، ٣ – داى آلورو – ٤، ٢
   بيوتيل فينول – تى – ٤ – آلورو -٢



 

                                                                                                          

 ١٤/ ٥ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

2-    
فلورو بنزویل الفينول فى عينة الماء غير المرشح باستخدام الهكسان وبنتا یتم اشتقاق االستخالص لمرآبات 

 ٠) ٥/١٤(  یتم التحقق من إآمال االشتقاق االستخالص بإضافة محلول الضبط ٠آلورید 
ویتم التقدیر ) تقسيم متزامن ( قياس الكروماتوجرافى الغازى یستخدم عمودین شعریين مختلفى القطبية 

  ٠ناص االلكترونات بواسطة نشاطات إقت

3-   
المواد الفعالة على السطح ، والمواد المستحلبة ، والترآيزات المرتفعة من المذیبات القطبية ، قد تؤثر على 

  ٠خطوة االشتقاق االستخالص 
مرآبات ( الجزیئات العالقة فى المياه قد تؤثر أیضًا وتقلل الناتج ، الطبقة السائلة الثانية فى عينة المياه مثل 

) حلبة ،  والمواد الشمعية الزیت المعدنى ، والهيدروآربونات الهالوجينية الشدیدة التطایر ، الدهون المست
تؤثر على أخذ العينة وتحضير العينة یقتصر الفحص على الطبقة المائية ، ویسجل منفصال بالطبقة غير 

 ٠المائية 
وجرافى باستخدام الغاز ، یتم الرجوع إلى آتيب فى حالة مصادفة مشاآل فى استخدام جهاز الكرومات

  ٠التشغيل الصادر من صانع الجهاز 

4-   

 :متطلبات عامة   ١/ ٤
یجب أن یكون محتوى المرآبات الفينولية األحادیة التكافؤ فى الماء والكواشف المستخدمة منخفضة إلى حد 

ن الماء مناسبًا لتحليل الكميات الضئيلة ،  یجب أن یكو٠مستویات الترآيز المتوقع اإلهمال ، بالمقارنة مع 
 إذا لزم األمر ، یتم تنقية الماء بالتقطير عند أس ٠ ٧/٢ ، ٧/١وأن یتم قياس مرجعة وفقًا للبندین 

  ٠   ١٢ >) PH(هيدروجينى 

 لتر /  مول ١ترآيزه ) NaoH(محلول هيدروآسيد صودیوم   ٢/ ٤

 Na2So3آبریتيت الصودیوم   ٣/ ٤

 لتر/  مول ١ترآيزه ) NaHCO3(م محلول بيكربونات الصودیو  ٤/ ٤

 حمض الكبريتيك   ٥/ ٤
مليلتر إلى ثالثة أحجام من /  جرام ١٫٨٤= آثافته ) H2So4( حجم من حمض الكبریتيك ١أضف بحرص 

  ٠الماء 

  ، أعلى درجة نقاوة C6H14هيكسان ،   ٦/ ٤

 C10H22دیكسان ،   ٧/ ٤



 

                                                                                                          

 ١٤/ ٦ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

 ، نظرًا إلمكانية حدوث تأآد من إمكانية التطبيق PFBC ( ،C7OcF5 )(بنتا فلوروبنزویل آلورید   ٨/ ٤
 ٠) تفاوتات من مجموعة إلى أخرى 

 من خالل إجراء آروماتوجراف مرجعى بعد تحضير العينات المرجعية للعملية PFBCیتم فحص نقاء 
 ٠ PFBC إذا آان الحساب مستحيًال بسبب وجود صمم متداخلة ، یتم رفض مجموعة ٠بأآملها 

 NaSO4آبریتات صودیوم ، المائى   ٩/ ٤

  ، أعلى درجة نقاوة C3H6O ، أو أسيتون CH3OH ، ميثانول  ١٠/ ٤

 ل فينول الرصيد محالي  ١١/ ٤
 مجم ، لكل من المرآبات الفينولية فى ٠٫١ مجم إلى أقرب ٣٠على سبيل المثال ، یتم وزن على األقل 

للقياسات المتزامنة ، یمكن إذابة  ) ٥/١٠( مليلتر ، ویذاب فى الميثانول أو االسيتون ١٠٠دورق مدرج سعة 
 ٠عدة أنواع من الفينول فى الحجم المناسب من الميثانول 

  ٠تحفظ المحاليل ثابتة لمدة أربعة أسابيع تقریبًا  

 ل الفينول القياسية محالي  ١٢/ ٤
ویكمل  مليلتر ، ١٠٠فى دورق حجمى سعة ) ٤/١١( مليلتر من المحلول الرصيد ١یسحب بالماصة 

 یتم تحضير بقية المحاليل القياسية ٠لتر فينول / مجم  ٣ یحتوى المحلول على ٠بالميثانول حتى العالمة 
  ٠وفقًا لنطاق التشغيل الذى یتم اختياره 

 محاليل الرصيد لمحلول الضبط الداخلى   ١٣/ ٤
 ١٠٠ داى بروموفينول فى – ٥ ، ٢ داى بروموفينول أو – ٤ ، ٢ جرام من ٠٫١على سبيل المثال ، یذاب 

  ) ٤/١٠( مليلتر ميثانول 

 اسية لمحلول الضبط المحاليل القي  ١٤/ ٤
 ٠ مليلتر ١٠٠حتى ) ٤/١٠(بالميثانول ) ٤/١٣( مليلتر من المحلول الرصيد ١على سبيل المثال ، یخفف  

5-   

  مليلتر٢٥٠عبوات زجاجية بنية اللون ذات قاع مسطح ، وذات أآتاف مخروطية ، سعة   ١/ ٥
 ٠ ثم تنظف الزجاجات تنظيفًا جيدًا   مليلتر ١٠٠٠و

  ٠ن  مليلتر ، ذات محابس مصنوعة من بولى تترافلوروإیثي٢٥٠ مليلتر و١٠٠سعة أقماع فصل ،   ٢/ ٥

  مليلتر  ١٠٠مليلتر ،  ١٠ مليلتر ، ٥دوارق مدرجة ، سعة   ٣/ ٥

 ٠ مليلتر ، ذو طرف مستدق عند القاعدة ٥٠دورق مدرج ذو قاع مستدیر ، سعة   ٤/ ٥

  مليلتر ٢٥٠مخبار مدرج ، سعة   ٥/ ٥



 

                                                                                                          

 ١٤/ ٧ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

  ميكرولتر ٥٠٠ ميكرولتر و ٢٥٠، و ميكرولتر ١٠٠سرنجات للحقن ، سعة   ٦/ ٥

، ) ECD(جهاز الكروماتوجرافى الغازى مزود بزجاجة داخلية وآشاف إلقتناص االلكترونات   ٧/ ٥
 ٠مصدر الغاز طبقا لتعليمات الصانع 

6-     
  ٣ جـ٥٦٦٧تؤخذ العينة طبقا للمعایير القياسية لالیزو 

 مليلتر حمض ٢، ) ٥/١( مليلتر ١٠٠٠ مليلتر إلى ٢٥٠ فى زجاجات بنية اللون سعةالعينات توضع 
  ٠بعينة المياه  مليلتر من حجم العينة وتمأل تماما ١٠٠٠لكل ) ٤/٥(آبریتيك

  ٠، إذا لزم األمر یضاف مزیدًا من الحمض ) یتم قياسه  ( ٢ < PHیجب أن یكون األس الهيدروجينى 
  ٠إلى حين التحليل ْ  س ٤یحفظ الزجاجات فى الثالجة عند درجة حرارة 

 جرام ١إذا آان من المتوقع وجود عوامل مؤآسدة ، وال سيما فى وجود الكلور الحر ، یضاف حوالى 
  ٠لكل لتر من العينة ) ٤/٣(آبریتيت صودیوم 

، ولكن خالل مرة ال تزید على ) ٧/٢انظر (  ساعة على وجه التفصيل ٤٨یتم إجراء اإلضافات خالل 
  ٠أسبوع واحد 

7-   

 عملية التنظيف   ١/ ٧
  مليلتر یضاف محلول هيدروآسيد صودیوم٢٥٠ مليلتر من عينة الماء فى قمع فاصل سعة ٨٠یوضع 

  ٠)  مليلتر ٢٠یلزم تقریبًا  ( ١١ = PHحتى یتم الوصول إلى األس الهيدروجينى ) ٤/٢ (
لمدة دقيقتين ، بعد یرج بقوة ) ٤/٦( مليلتر هيكسان ٢٠و) ٤/١٣( ميكرولتر من محلول الضبط ١٠یضاف 

  مليلتر ، وتخلص من المواد العضویة ١٠٠یوضع المحلول المائى ویمرر فى قمع فصل سعة ( تمام الفصل 

 استخالص المشتقات   ٢/ ٧
 ٠المشتقات فى الحال ، بعد عملية الغسيل المبدئى للعينة ، باستخدام الطریقة التالية یتم إجراء إستخالص 

 ليلية ، یتم فحص المحلول الضابط والمعایرة بنفس الطریقة بالضبطمع آل مجموعة من العينات التح
 ٠) العملية اإلجمالية  ( 

 ٠والمراجعة على التكرار ) القدرة على االنتساخ ( یتم بصفة دوریة فحص 
 ميكرولتر بنتا ٢٠ثم ) ٤/٦( مليلتر هيكسان ٢٠، ) ٤/٤( مليلتر محلول بيكربونات الصودیوم ٢٠یضاف 

دقيقة ) ٠٫١ ±٥(إلى مرحلة الهيكسان فى قمع الفصل یرج فورًا بقوة لمدة ) ٤/٨(آلورید فلوروبنزویل 
 ٠بالضبط 

  دقائق النفصال المراحل ، وإذا لزم األمر یعامل بالطرد المرآزى یتم التخلص من المحلول المائى ١٠یترك 
  ٠مدة دقيقة واحدة إلى المواد العضویة ویرج ل) ٤/٢( مليلتر محلول هيدروآسيد صویدوم ٥٠یضاف 

فى أنبوبة اختبار ) ٤/٩(تترك المراحل تنفصل ویرشح المادة العضویة خالل آبریتات صودیوم المائى 
  ٠یحلل المستخلص باستخدام جهاز الكروماتوجرافى الغازى 



 

                                                                                                          

 ١٤/ ٨ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

 :ملحوظة 
ضاف ی) ٥/٤(المستخلص مرآزًا ، وإذا لزم األمر ینقل المستخلص إلى دورق ذى قاع مستدیر قد یكون 

، ویبخر ) لمنع فقدان مكونات الفينول ذات الغليان المنخفض ( آمادة حافظة ) ٤/٧( مليلتر دیسكان ٠٫٥
  ٠ مليلتر ١ْ  م حتى حجم نهائى ٤٠عند درجة حرارة 

8-     

 المتطلبات العامة   ١/ ٨
 ٠والت یجب أن تفحص صالحية األعمدة الشعریة المستخدمة مع فحص مشتقات الفين

شعيرات الفصل غير القطبية والمتوسطة القطبية تعتبر مناسبة ، بشرط الحصول على قمم ذات قواعد 
، یتم تحليل ) ECD(ءات ، یمكن بوجه عام استخدام آاشف اقتناص االلكترونات منفصلة ، خالية من النتو

 النتائج الكيفية والكمية من المرآبات على عمودین شعریين مختلفين اختالفًا ملموسًا فى القطبية لضمان
 غير أنه مع هذا األسلوب ال ٠المفيد توصيل آال العمودین بحاقن واحد من أجل التطبيق المتزامن للعينة 

یمكن أن یستبعد تمامًا سوء التفسير الناتج عن تراآب القمم فى هذه الحالة ، یتم الحصول على نتيجتين 
  ٠ هى األدق آميتين ، مع الترجيح بأن القيمة األدنى

  ٠ لتأآيد نوعية المشتقات الفينولية GC/MSیمكن استخدام 

 :ملحوظة 
  ٠)  أ( المقترح من األعمدة الشعریة مذآورة فى الملحق اإلزدواج

 قياس المحلول الضابط   ٢/ ٨
  ٠التقدیرات للعينة الضابط بالماء قبل الفحص وإذا لزم األمر أثناء الفحص 

ة التحليل آاملة ، ابتداء من أخذ العينة ومرورًا بجميع الخطوات ، حتى تقيم تخضع المحاليل الضابطة لعملي
 وإال فيجب معرفة ٠ یجب أن تكون نتائج المحلول الضابط متناهية فى اإلنخفاض ٠الكروماتجرافية الغاز 

  ٠سبب ذلك من خالل فحص العملية خطوة بخطوة 
حد األدنى باستخدام اإلجراءات المناسبة وال یوصى بطرح ویتم بعد ذلك تقليل نتائج المحاليل الضابطة إلى ال

قيمة المحلول الضابط إذا آان اإلنحراف المعيارى للمحاليل الضابطة یفوق اإلنحراف المعيارى للعملية 
  ٠ فى هذه الحالة یجب خفض المحلول الضابط ٠بأآملها 

 تحديد المرآبات آل على حدة   ٣/ ٨
عينة آال على حدة بمقارنة زمن البقاء للقمم المقابلة فى جهاز یتم تحدید المرآبات الموجودة فى ال

الكروماتوجرافى مع زمن الحتجاز لقمم المادة ، عند قياسها تحت ظروف متماثلة ، فى جهاز 
  ٠الكروماتوجرافى للمحلول المرجعى 

 :ملحوظة 
حدة من خالل تفسير إذا تم استخدام المقياس الطيفى الكتلى آكاشف ، یمكن تحدید المرآبات آل على 

  ٠المقارنة بين االطياف الكتلية 



 

                                                                                                          

 ١٤/ ٩ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

9-   
یشمل خطوات االستخالص واالشتقاق ، (یتم إجراء معایرة تغطى العملية بأآملها باستخدام قياس خارجى 

 ٠)  ٧/٢  (طبقا لبند
للحصول على ویتم اختياره  ) ٨ ، ٧انظر البندین ( یتم تعدیل نطاق التشغيل إلى نطاق الترآيز المتوقع 

  ٠عالقة معایرة خطية 
  ٠عالقة المعایرة التى تم إرساؤها لمادة معينة تكون ساریة فقط فى نطاق المعایرة المطبق 

  ٠تعتمد على ظروف تشغيل جهاز الكروموتوجرافى وعلى نوعية عامل االشتقاق فهى آذلك 
  ٠وبناء عليه فيجب مراجعة المعایرة بصفة دوریة 

 ٠)  ٢(لمستخدمة فى حساب عالقة المعایرة مذآورة فى الجدول رموز المؤشرات ا
 )2( 

    
 المعنى الرمز 

i  تعریف المادة 
e القيمة التى تم قياسها فى المعایرة 
j الرقم المتتابع فى إزدواج القيم 
g  المرجع لجميع الخطوات 

 :على سبيل المثال 
تخدم  ن ال١یس ر م ى  مليلت ول القياس ى ) ٤/١٢(محل ل حت اء ١٠٠وأآم ر بالم  )٤/١( مليلت

 )لتر /  ميكروجرام ٣٠= آثافة الفينول  (
 ٠یحضر مزیدا من المحاليل القياسية تغطى نطاق التشغيل الذى تم اختياره 

دعن                  ول القياسي ال ینبغى أن یزی ى فى المحل ا             ٪١محتوى الميثانول الكل ایرة لكل م ة المع ان عالق تم بي دة   ی
تخدام  ها باس وب قياس ل ٥مطل ى األق اط عل ى دورة   ٠ نق ة ف ول المطلوب ات الفين ع مرآب  یفضل فحص جمي

  ٠ یتم تحدید أزمنة احتجاز المشتقات الفينولية المقابلة ٠تشغيل واحدة 
د            ى نفس        ) ٧(یتم اشتقاق واستخالص المحلول آما هو مذآور فى البن اظ  عل ل مع الحف تم إجراء التحلي ، وی

  ٠وف أثناء المعایرة والقياس الظر
ل ست مرات                ى األق ول الرصيد      ١لمعایرة العملية بأآملها ، أضف عل ر من المحل  ١٠٠لكل  ) ٤/١١( مليلت

  ٠)  ٤/١(مليلتر من الماء 
 ٠ویتم التحليل ) ٧/٢(تم إجراء االشتقاق االستخالص آما هو مذآور فى البند 

مساحات القمم ، ارتفاعات القمم أو وحدات التكامل           (  Yiejالمقاسة  ترسم عالقة المعایرة بيانيا ، برسم القيم        
ة المحددة       ) i(على الترتيب ، لكل مادة  زات الكتلي ى اإلحداثى الرأسى ، والترآي ى اإلحداثى   ) iej ρ(عل عل

  ٠األفقى 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                          

 ١٤/ ١٠ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

 
زو   طبقًا للمعایير القياسية ل    ( فى حالة وجود عالقة خطية مقبولة        ة خط التراجع         ) ١ جـ  ٨٤٦٦الی تحدد عالق

 ) :١(باستخدام المعادلة 
)١                                      (bigmigY iegieg += ρ 

 :حيث 
Yieg المقاسة من المادة   هو القيمةi التى تم الحصول عليها من المعایرة ، بناء على  iegρووحدته تعتمد ،  

 ٠على التقييم ، مثًال قيمة المساحة 
iegρ هو الترآيز الكتلى للماد  i )  ٠بالميكروجرام لكل لتر )  المقياس الخارجى فى المحلول المرجعى  

mig    ادة ایرة للم ط المع ل خ و مي ادة     ( i  ه ة للم تجابة النوعي ل االس ل عام و یقاب ى ) وه ثًال ف  م
 ٠ميكروجرام / تر ل× قيمة المساحة 

big ٠   هو الجزء من خط المعایرة المحصورة فى اإلحداثى الرأسى  

10-    
حساب النتائج لكل مادة على حدة بالمعایرة مع المقياس الخارجى الذى یغطى العملية بأآملها یتم حساب 

 )  :٢( للماد أ  باستخدام المعادلة igρالترآيز الكتلى 
)٢    (

mig
bigYigig −

=ρ 

 :حيث 
Pig هو الترآيز الكتلى للمادة  i ٠  فى عينة المياة ، معبرا عنه بالميكروجرام لكل لتر  
Yig هو القيمة المقاسة من المادة  i ٠ فى عينة المياه مثًال قيمة المساحة  

mig , big المادة ) ١(  أنظر المعادلة ،i  

11-     
یتم التعبير عن ترآيزات آتلة المرآبات الفينولية آل على حده بالميكروجرامات فى اللتر على أن تحتوى 

  ٠النتيجة على رقمين معنویين على األآثر 

 :أمثلة 
 لتر /  ميكروجرام ١٧فينول   

 لتر /  ميكروجرام ٠٫٥بنتا آلوروفينول  

12-    
 :المعلومات التالية 

 ٠ آامل بعينة الماء  تعریف-١
 ) ١١( التعبير عن النتائج وفقا للبند -٢
  ٠ أى انحرافات عن هذه الطریقة وجميع الظروف التى قد یكون لها تأثير على النتائج -٣



 

                                                                                                          

 ١٤/ ١١ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

 

 ) ( 
    

  
 )١ - أ (الجدول

  اإلزدواج من األعمدة الشعرية التى يمكن استخدامها
 من األعمدة الشعرية اإلزدواج 

 ) على سبيل المثال( 
 برنامج الحرارة 

 ) المقترح( 
OV 1701/SE 54 س٢٢٠ْ  س ، دقيقة ، ٣ْ  س ، ٦٥  ْ 

SE 30/SE 54 
D131/DB 1701 

 دقيقة / ْ  س ٥ دقائق حرارة متساویة ، ١٠ْ  س ، ١٤٠
  دقائق ١٠ْ  س ، ٢٧٠

DB 5 / DX2 دقيقة/ ْ  س ٨یة ، ْ  س ، دقيقة واحدة حرارة متساو٧٠ 
 ْ  س ٢٢٠

  م ٤٠ م إلى ٢٥: طول العمود 
 مليلتر )  ٠٫٣ : ٠٫٢  (:القطر الداخلى 

  ميكرومتر  )٠٫٣ : ٠٫٢ (: سمك الطبقة 

 :ملحوظة 
طول العمود ، والقطر الداخلى ، وسمك الطبقة ، یجب أن تكون متماثلة فى آل العمودین من أجل تحقيق 

  ٠  ١ : ١نسبة انشقاق 

13-    
 interferences....................................................................................................تداخالت 

  phenol stock solutions......................................................................محاليل فينول الرصيد
  stock solutions for the internal control solution...............محاليل الرصيد لمحلول الضبط الداخلى 

  apparatus...........................................................................................................أجهزة 
 expression of results..............................................................................التعبير عن النتائج 

  test report...............................................................................................تقریر االختبار 

14-   
ISO 8165-2/1999 
Water quality - Determination of selected monvalent phenols - 
Part 2 : 
Method by derivatization and gas chromatography 



 

                                                                                                          

 ١٤/ ١٢ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

       

 :ى یضم تشكيلها الجهات التاليةوالخاصة بالمياه والت ) ١٦/ ٣( قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 

 ٠ الهيئة المصریة العامة للمواصفات والجودة  -

 ٠ شرآة الكوآاآوال العالمية -
 ٠ شرآة نستلة -
 ٠ الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى -
 ٠ مصلحة الكيمياء -
 ٠ معهد التغذیة -
  ٠ الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                          

 ١٤/ ١٣ 

١/٢٠٠٥-١٧٥٠ 

      

 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧ عام الهيئة المصریة العامة للتوحيد القياسى أنشئت -١
 ١٩٥٧ لسنة ٢ للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم المعتمدالذى نص على اعتبارها المرجع القومى 

 .الهيئة بعد اعتمادها من إال قياسية  تعتبرمواصفة ال على أن ال

 الذى قرر ضم مرآز ضبط الجودة إلى ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ القرار الجمهورى رقم صدر ١٩٧٩ عام فى -٢
 فإن الهيئة القرار تسميتها بالهيئة المصریة العامة للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج، وفقًا لهذا وإعادةالهيئة، 

 :تختص باآلتى 
 القياسية للخامات والمنتجات والخامات واألجهزة ونظم اإلدارة والتوثيق المواصفات وإصدار دادإع -

 . ومتطلبات األمن والسالمة وفترات العالجية وأجهزة القياسوالمعلومات
 والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة واالختبار الفنى التفتيش -

 . ألجهزة القياسرةالمعایوشهادات 
 للمنتجات الصناعية وعالمات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات الجودة بمنح عالمة الترخيص -

 .القياسيةللمواصفات 
 وخدمات التدریب فى مجاالت المواصفات والجودة القياس والمعایرة واالختبار الفنية المشورة تقدیم -

 . األطراف المعنيةلجميعوالمعلومات 
 . واالختبار والمعایرةوالجودةصر فى أنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية العامة فى مجاالت المواصفات  متمثيل -
 

 أن حيث متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية بتنفيذ الهيئة تقوم
 . وتقييم المطابقةالمواصفاتثائق فى مجال الهيئة هى نقطة االستعالم المصریة لإلمداد بالمعلومات والو

 برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ویضم المجلس فى عضویة ممثلين إدارة الهيئة مجلس یدیر -٣
 إلى المعنية للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج واالختبار والمعایرة فى مصر باإلضافة الجهاتعن مختلف 

 .راء والقانونيين ورجال اإلعالمعدد من األآادیميين والعلميين والخب

 خالل لجان فنية یربو عددها على مائة لجنة یشارك فيها خبراء طبقًا من إعداد المواصفات القياسية یتم -٤
 . بالهيئةالعاملين ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ویقوم باألمانة الفنية لها أعضاء من الدوليةللمعایير 

 الجهات المعنية والبالد العربية إلبداء منلى قاعدة عریضة  توزیع مشاریع المواصفات عیتم -٥
 هذه المشاریع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل تعرضالمالحظات خالل فترة ستين یومًا آما 

 .اإلدارةالعرض على مجلس 

قة للمواصفات  باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابللمصانع الهيئة نظام الترخيص تتبع -٦
 من آبيرةویوجد بالهيئة مجموعة .  حمایة المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهموذلكالمصریة 

 الهندسية والغذائية ومنتجات والمنتجاتالمعامل الحدیثة الختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد 
 . الميكانيكية والكهربائية والفيزیائيةیرةوالمعاالغزل والنسيج باإلضافة إلى معامل للقياس 

 . لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد القت أعمال الوحدة نجاحًا آبيرًاالمستهلك بالهيئة وحدة لحمایة یتوفر -٧

 یتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على -٨
 . وإقليمية وعربية ومصریة ألف مواصفة دولية وأجنبية١٣٠أآثر من 
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