
  
  العربية السورية الجمهورية      

وزارة الصناعة                                                                                                             
  هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية

 

ICS:71.100.70                                                                                                 األول اإلصدار  
    

  

  المواصفة القياسية السورية عميممشروع ت

  2012:          ع ط م ق س
 العطور فحص طرق -التجميل مواد

  

  

  

  /    /:   تاريخب)          (   رقم  الهيئةالدائمة في  رئيس اللجنة وزير الصناعة صدرت هذه المواصفة القياسية بناءً على قرار
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 

    /    /:  تاريخ العمل بالمواصفة

  
  
  حقوق النشر محفوظة         
ال يسمح بإعادة إصدار هذه الموصفة أو أي جزء منها أو االنتفاع به  بأي صورة أو وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو خالفها .جميع الحقوق محفوظة 

  :وفق العنوان المدون أدناهويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافي دون إذن مسبق من الهيئة 
  

  والمقاييس العربية السورية  هيئة المواصفات
  1101جادة سعيد الجزائري  - 1حي المصانع  -14القابون  -دمشق

  سورية -دمشق 11836 :ب.ص 
   + 963 11 4529825: هاتف 

           4527157 11 963   +  
  + 963 11 4528214: فاكس 

   sasmo@net.sy: بريد الكتروني  
www. sasmo.net: الموقع االلكتروني  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 

 الصفحة  المحتويات

   املقدمة
 1 ................................................................................ا�ال - 1
 1  .....................................................................املراجع التقييسية - 2

 2  .......................................................................لفحصطرق ا - 3
  11  ......................................................................املراجع ذات الصلة 

  12  .......................................................................املصطلحات الفنية 

    األشكال

  6  ............................................. جهاز استخالص الزيوت العطرية) 1(الشكل 

 8  ..................................................كال مناذج قوارير البابكوكأش )2(الشكل

    الجداول

  7  .....................................................البابكوك  ةقارور  سعات )1(اجلدول 
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

  

   مقدمةال

من خالل جلان  ةهيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية هي اهليئة الوطنية املخولة بإعداد املواصفات القياسية يف سوري
نية احلق يف إبداء فنية مشكلة من أعضاء ممثلني للجهات الرئيسية املعنية مبوضوع املواصفة ويكون جلميع اجلهات املع

  .الرأي وتقدمي املالحظات حول هذه املواصفة وذلك أثناء فرتة تعميم مشروع املواصفة 

قواعد هيكلة وصياغة الوثائق اخلاص ب 2010:1السوري دليل لصياغة املواصفات القياسية السورية وفقًا لو تتم هيكلة 
اغة املواصفات القياسية ، قواعد هيكلة وصي2004:2زء ، اجل IEC / ISO التقييسية السورية استنادًا إىل إرشادات 

  .الدولية

 فحص طرق -التجميل مواد(اخلاصة بـ  املواصفة القياسية السورية بدراسة وإعداد يئةوبناًء على ذلك فقد قامت اهل
خلاص �يئة لقانون ال استناداً األول  اإلصدار         :2012رقم وأوصت باعتمادها كمواصفة قياسية سورية العطور

املواصفات واملقاييس العربية السورية الذي خيوهلا وضع املواصفات واملقاييس الوطنية للمنتجات واملواد واخلدمات ونشرها 
  .وتعديلها
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  العطور فحص طرق - التجمیل مواد

   المجال -1  
  .العطور فحص بطرق السورية القياسية املواصفة هذه ختتص

  المراجع التقييسية - 2

  املذكورة الطبعة تطبق املؤرخة اإلحالة حالة يف .الوثيقة هذه لتطبيق عنها االستغناء ميكن ال التالية املرجعية ائقالوث
  .)تعديالت أي متضمنة(أدناه املذكورة املرجعية الوثيقة من طبعة آخر فتطبق املؤرخة غري اإلحالة حالة يف أما فقط،
 .احلاضر الوقت يف املفعول السارية للمواصفات فهارس على حتتوي سواملقايي املواصفات مؤسسة مكتبة بأن علماً 

  .العطور  التجميل مواد ، 2012: 2165   السورية القياسية املواصفة -
  .بطاقة البيانو التعبئة والتغليف  –التجميل  مستحضرات،  2012 : 3669 املواصفة القياسية السورية -

النسبة املئوية احلجمية  1اجلزء : تقدير القوة الكحولية،   1) 2012 :1 -1864( القياسية السوريةة املواصف -
  . طريقة مقياس اهليدرومرت -للكحول يف السوائل املقطرة 

 يف االيثانول نسبة:  2 اجلزء: تقدير القوة الكحولية،   2) 2012 :2 -1864( القياسية السوريةة املواصف -
   طريقة مقياس البكنومرت -الكحوالت املقطرة 

 للكحول احلجمية النسبة:  3 اجلزء: تقدير القوة الكحولية،   3) 2012 :3 - 1864( القياسية السوريةة املواصف -
  )الرفراكتومرت ( اإليتيلي يف الكحوالت املقطرة طريقة  مقياس االنكسار 

نسب الوزنية للكحول ال:  4الكحولية اجلزء تقدير القوة ،   4) 2012 :4 - 1864( القياسية السوريةة املواصف -
  اإليتيلي يف مزيج من الكحول واملاء وفقاً للنسب احلجمية املتعددة 

الكشف عن األحياء الدقيقة النوعية  –األحياء الدقيقة  – مواد التجميل ،ISO 18415 املواصفة القياسية الدولية -
  .وغري النوعية 

                                                        
  .قید اإلعداد  1

  .قید اإلعداد  2

  .قید اإلعداد  3

  .قید اإلعداد  4

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


      :2012س       م ق

 

  2/13  ةمجيع احلقوق حمفوظ -  2012 م ق س ©

 

مخائر املبيضة البيضاء الكشف عن  –األحياء الدقيقة  – مواد التجميل ،ISO 18416 املواصفة القياسية الدولية -
  .اجلراثيم اهلوائية احملبة لالعتدال الكشف عن  – مواد التجميل، ISO 21149 املواصفة القياسية الدولية -

جراثيم املكورات الكشف عن  –األحياء الدقيقة  – مواد التجميل، ISO 22718املواصفة القياسية الدولية  -
  .الذهبية العنقودية 

  الفحص طرق - ٣
 بدون النهائي املنتج حملتويات املئوية النسبة حتسب أن على العطرية املنتجات على التالية الفحوصات إجراء يتم

  :غاز ضغط حتت مضغوط رذاذي وعاء يف تعبئته حالة يف الدافعة املادة احتساب
   الظاهري الفحص  1- 3
 .أخرى  مرئية شوائب أو عالقة مواد أية وجود عن للكشف رياً ظاه العطرية املنتجات عبوات تفحص  1-1- 3
 للمواصفة عليها املبينة البيان وبطاقة التعبئة مطابقة من للتحقق ظاهرياً  العطرية املنتجات عبوات تفحص  1-2- 3
 . 2012:  3669 يةسور ال ياسيةالق
  التعكر فحص  2- 3

 على ساعتني ملدة وحتفظ ة حمكمة اإلغالق بسداد مغلق اختبار أنبوب يف تقريباً  العينة من مل 20 إىل 15 من يوضع
  .تعكر حدوث عدم من للتأكد بالنظر تفحص مث س ◌ْ  5 حرارة درجة

  العطري الزيت محتوى تقدير  3- 3
  :بإحدى الطرق التالية باالستخالص يقدر احملتوى من الزيت العطري   3-1- 3
  .عضوي كمذيب يثرثنائي ايتيل اال طريقة االستخالص بقمع الفصل باستخدام 1- 3-1- 3
   املستخدمة املواد  1- 1- 3-1- 3
 .ْ◌س 34,6حوايل  تبخره حرارة درجة: ثنائي ايتيل األيثر  -

 .الالمائية الصوديوم كربيتات -  
 املستخدمة األدواتاألجهزة و   2- 1- 3-1- 3

  .س حداً أقصى °50 فرن جتفيف تضبط درجة حرارته   -
  .محام مائي   -  

  .مل 500 سعة فصل عقم -  
 .مل 250 سعة)أرلنماير (  خمروطي دورق -  
 .العينة حلجم مناسب تبخري دورق -  

   الطريقة  3- 1- 3-1- 3
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الزيت  كتلة ترتاوح حبيث العينة يف العطري الزيت تركيز على اعتماداً  )V( العينة من مناسب حجم بدقة يؤخذ -  
 .الفصل  قمع يف يوضع مث ومن تقريباً  غ)3- 1( من املستخلص

 .واملاء الكحول عن اإليرت طبقة لتنفصل ويرتك بشدة الفصل قمع مث يرج اإليرت من مل 100 يضاف   -
 اإليرت يف من مل 50 باستخدام مرتني استخالصها ليعاد دورق يف واملاء الكحول من املكونة السفلية الطبقة جتمع  -

  .مرة  كل
  :  مالحظة

  . ) 4-3( وفق البند ة لتحديد نسبة الكحول الحقاً يتم االحتفاظ بالطبقة املائي

 الصوديوم على كربيتات ورقة ترشيح حتتوي خالل من واإليرت العطري الزيت من املكونة العلوية الطبقة ترشيح يتم -  
 مائي محام باستخدام كلياً   اإليرت مث يبخر ,) W1(  واملوزون مسبقاً  اجلاف التبخري دورق  يف الرشاحة وجتمع الالمائية

قد يكتفى برتك دورق التبخري حتت الساحبة لليوم الثاين بدون وضع (بلطف دون أن تتعرض الزيوت العطرية للتطاير 
 يوضع مث منو  , رائحته اختفاء خالل من كامل بشكل اإليرت تبخري من التأكد حيث يتم )العينة على احلمام املائي 

 مث يف الديسيكيرت  الدورق ليربد ويرتك ساعة، نصف ملدة س ◌ْ  50 د عنتزي ال حرارته درجة فرن يف التبخري دورق
  )W2( يوزن

  
  :التالية املعادلة باستخدام العطري الزيت نسبة حتسب -
  

W2 – W1                                                
  ـــــــــــــــــــــــــــــ.  100 = %  نسبة الزيت العطري

V                                                    
  :أن حيث

)W1( : فارغاً  دورق التبخري وزن.  
)W2 : (العطري الزيت دورق التبخري مع وزن. 

:   V    العينة حجم.  
   :مالحظة

 نسبة كانت حال ويف ٪ 5 مقدارها خطأ بنسبة ويسمح بالفحص البدء قبل خاصة التحقق دراسات إجراء املهم من
 .النهائية النتيجة العتماد مرات لثالث الفحص تكرار من ذلك يتم رباخلطأ أك

   ايرت البرتولطريقة االستخالص بقمع الفصل باستخدام   2- 3-1- 3
  الكواشف  2-1- 3-1- 3
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  . %95 غول نقي  - 
 احمللولوحيضر بإذابة كلور الكالسيوم يف املاء حىت تصبح كثافة : حملول كلور الكالسيوم حممض حبمض كلور املاء  - 
مائة جزء من  س مث حيمض بإضافة أربعة أجزاء من محض كلور املاء املركز إىل كل °)15( عند درجة حرارة) 1,3(

  .احمللول
  .س °)60- 40( إيثر البرتول مدى غليانه من  - 
 املستخدمة األجهزة واألدوات  2-2- 3-1- 3

 .س حداً أقصى °50 فرن جتفيف تضبط درجة حرارته   -
  .ئي محام ما  -  

  .مل 500 سعة فصل قمع -  
  .مل 250 سعة خمروطي دورق -  
  .العينة حلجم مناسب تبخري دورق -  

  :الطريقة  2-3- 3-1- 3
مل من حملول ملح الطعام املشبع ) 100( مل مث نضيف إليه) 500( مل من العينة يف قمع فصل سعته) 25( يؤخذ

فط ويعاد االستخالص باستخدام كمية أخرى من إيتري من إيتري الن مل )50( ويستخلص منه اخلليط باستخدام
  .البرتول وذلك باتباع اخلطوات املوضحة يف الطريقة السابقة

إيرت البرتول املستخدمان يف االستخالص ويتم جتفيفهما بإضافة كمية مناسبة من كربيتات الصوديوم  جيمع جزءا
  .رت البرتويل من فوهة القمع يف دورق ذي فوهة واسعةالالمائية إىل قمع الفصل وترج حمتويات القمع ويؤخذ اإلي

  .يعاد غسل قمع الفصل مبقدار قليل من إيرت البرتول ويضاف إىل دورق التبخري 
يبخرإيرت البرتول على محام مائي ذو درجة حرارة مناسبة حبيث يتم التبخري بلطف دون أن تتعرض الزيوت العطرية 

  .للتطاير
 قارورةمل إىل ) 2( مل من الغول النقي إىل دفعتني كل منهما) 4( ق التبخري باستخدامينقل الزيت العطري من دور 

  .مل وكل ميلي لرت مقسم إىل عشرة أقسام) 5( مل ذات عنق مدرج من صفر إىل) 50( سعة
ذات  رةالقارو مل من حملول كلور الكالسيوم ويقلب دائرياً مث تنقل حمتوياته إىل ) 25( يوضع يف دورق التبخري حوايل

  .العنق املدرج
على السطح املعدين حلمام مائي ملدة ساعتني مع التقليب الدائري باحرتاس كل حني وذلك للتخلص من  قارورةترتك ال

  . أي أثر إليرت البرتول 
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مال يضاف حملول كلور الكالسيوم إلكمث  جانباً إىل أن تصل درجة حرارة حمتويا�ا إىل درجة حرارة الغرفة قارورةترتك ال
  . قارورةاحلجم إىل التدريج رقم واحد بعنق ال

  .يقرأ حجم الزيت العطري الطايف يف منطقة التدريج بعنق الزجاجة 
  :احلساب 

  . 4 × حجم الزيت العطري= النسبة املئوية للزيوت العطرية بالعينة 
  الزيوت العطرية ستخالص جهاز اباستخدام  3- 3-1- 3

  .زيوت العطرية من املستحلبات أو زيوت التطييب اخلالية من الكحولالستخالص ال هذه الطريقةتستخدم 
ومكثف مرتد حمكم , مل  500و دورق تقطري ,  جمهزة بانبوب مدرج يتكون اجلهاز من مصيدة لفصل الزيت العطري

  ). 1(وذلك حسب الرسم املوضح بالشكل , وجمهز بتفرع من األسفل يسمح لرجوع الزيت العطري إىل املصيدة
  :الطريقة   3-1- 3-1- 3

  .باملاء املقطر واملكثف جيدا قبل االستعمال عدة مرات اجلهاز يغسل 
يعتمد الوزن على تركيز الزيت العطري يف العينة حبيث اليزيد حجم الزيت املستخلص (مل من العينة  10 -5يوزن 
  ).مل كحد أقصى  2عن 

مقطر ، يغسل وعاء الوزن باملاء وتضاف الغسالة لدورق  مل ماء 200توضع العينة يف دورق التقطري مث يضاف إليها 
قطع من منظمات الغليان ، تعبأ مصيدة الزيت باملاء حىت يفيض املاء قليالً ويعود جزء منه  3-2التقطري ، يضاف 

  .من املصيدة إىل املكثف  ، يوصل اجلهاز إىل املكثف 
يغلى احمللول بعناية ملدة ساعة واحدة ، يبعد مصدر احلرارة ويرتك اجلهاز ليستقر عدة دقائق ، تستبعد كمية من املاء 

يرتك , من صنبور املصيدة حيث تصبح طبقة الزيت  العطري املستخلص عند بدء قراءة التدرجيات يف العمود املدرج 
ع كامل قطارات الزيت العطري العالقة على اجلدران الداخلية السائل ليستقر ملدة مخس دقائق أخرى حىت يتم جتم

  :مث يقر حجم الزيت العطري يف عمود التدريج فيكون ,  للقسم العلوي من العمود املدرج
   

 حجم الزیت العطري                                              
ـــــــــــــــــــــــــ.  100=  %  نسبة الزيت العطري   ــــ

                                                    وزن العینة                                                   
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  جهاز استخالص الزيوت العطرية   -1 -الشكل
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             مستحضرات ماء التواليت تطبق على (Babcock) القابلة للتثفيل طريقة قارورة البابكوك 3-2- 3
(Toilet preparations)   

  ) .1(يتم اختيار سعة قارورة البابكوك وفقاً لنسبة الزيت العطري يف العينة وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم 
  

  أنواع نماذج قارورة البابكوك - 1- جدول رقم 

  
  الكواشف  1- 3-2- 3
  5(USP) حملول الزيت املعدين  - 

  ).خال من الكريوسني(إىل املاء  USP حيضر بإضافة أجزاء متساوية من الزيت املعدين
  ) .1+1( املاء حملول محض كلور  - 
  .حملول ماءات الصوديوم املشبع  - 
  :الطريقة  2- 3-2- 3

من الزيت العطري  مل عندما يكون حمتوى العينة 5 يكتفى بـ(مل من عينة االختبار إىل قارورة البابكوك  10 يؤخذ
  ) .حجماً  %5يزيد عن 

حملول ماءات  مث يضافاحملضر مل من حملول محض كلور املاء  1ن حملول الزيت املعدين إىل مل م 0.50 يضاف
  .الصوديوم املشبع حىت الوصول إىل كتف القارورة 

ترج القارورة ملدة ثالث دقائق مث يضاف حملول ماءات الصوديوم املشبع حىت يصبح ارتفاع عمود الزيت ضمن 
  .رورة جلهاز الطرد املركزي مث تثفل احملتويات على سرعة عالية ملدة عشر دقائق تدرجيات عنق القارورة ، تنقل القا

  .يقرأ حجم الزيت من النهاية السفلى للعمود حىت �اية تقعر الزيت داخل العمود
  .2 ×) 2,5 – القراءة(= حجماً % الزيوت العطرية 

  :مالحظة
  . مل 5 عند أخذ حجم عينة 4 يتم الضرب بـ

                                                        
 United states pharmacopeia :( USP)دستور األدویة اإلمیركیة      5

  %ماحیة بس  %بتدریجة   %السعة   كتلة العینة  النموذج
A 18 0.025±  )مل 0,002( 0,01  )مل 0.1(غ  0,5  غ  
B 18 0.04±  )مل0,02( 0,1  )مل1.6(غ  8  غ 
C 18 0.1±  )مل0,02( 0,1  )مل2(غ 10  غ 
E 18 0.1±  )مل0,02( 0,1  )مل4(غ  20  غ 
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  A نموذج

 

 Bنموذج 

   
 

 Dنموذج   Cنموذج 

  
 )حسب السعات ( أشكال قارورة البابكوك   - 2 -الشكل
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  :نسبة اإليتانول تقدير  4- 3

 مل ) 100( إىلويقطر  2-1- 3-3، و 1-1-3- 3وفق الطريقتني  استخالص الزيوتاملتبقي بعد احمللول املائي  يؤخذ
ويف عدم  ,تبعاً لكل جهاز  2- 4-3بند ال املواصفات املذكورة يف كما هو وارد يفتقدر درجته الكحولية احلقيقية  مث 

  ذكر ذلك يتبع التايل 
 500 دورق تقطري سعة ىلس بدقة وينقل إ °25 بواسطة مقياس مدرج عند الدرجةمل من العينة  25 يؤخذ  1- 3-4 

  .مل من املاء وتضاف إىل دورق التقطري  150 قياس املدرج عدة غسالت بواسطةاململ، يغسل 
 حجمي عدة حبات من منظمات الغليان ويوصل املكثف مع وصلة التقطري، يقطر السائل على دورق مث يضاف 

 احلجم إىل س مث يتمم°25 مل ، تربد القطارة إىل) 100 - 90من(  احلصول على حجم قطارةحىتمل  100سعة 
  .جيداً  ض، يغلق الدورق احلجمي وخيمل بدقة  100

  :مالحظة
   .يف حالة السوائل الكحولية اليت حتتوي على مواد صلبة صغرية جدًا ميكن القياس مباشرة دون احلاجة إىل تقطري - 1
   .ختبار نوعياً لإليتانول ويعطي مركبات متطايرة ذوابة يف املاء كامليتانول وغريها نتائج غري دقيقةاليعد هذا اإل - 2
  :الكحولية احلقيقية  ةدرجالر يتقد  4-2- 3

ويف حال  حجم العينة املستخدم / 100× الدرجة الغولية احلقيقية للمستقطر= الدرجة الغولية احلقيقية للعينة 
وتستخرج الدرجة الغولية احلقيقية ، 4كماهو وارد �ذه املواصفة عندئذ يضرب الناتج بـ   مل 25 استخدام حجم عينة 

بإحدى  4إىل  1األجزاء من تقدير القوة الكحولية ) 1864(رقم حسب املواصفات القياسية السورية  للمستقطر
  :التالية األجهزة

  1اجلزء  )    (القياسية السورية وذلك حسب املواصفة ) اهلدرومرت (الكحولومرت مقياس   1- 4-2- 3
  2اجلزء  )     (وذلك حسب املواصفة القياسية السورية ) البكنومرت(الكثافة النسيب  دورق قياس  2- 4-2- 3
  3اجلزء  )    (قرينة االنكسار وذلك حسب املواصفة القياسية السورية مقياس   3- 4-2- 3
  ل الربوبانول كمعيار داخلي الكروماتوغرافيا الغازية حيث يستعم جهاز  4- 4-2- 3
  الكروماتوغرافيا السائلة  جهاز  5- 4-2- 3
الوزنية للكحول االيتيلي وفقاً لنسب حجمية متعددة وبالعكس وذلك املئوية النسبة  حساب كما وميكن  6- 4-2- 3

   4اجلزء )     (حسب املواصفة القياسية السورية 
 :واالسيت ألدهيد  الكشف عن الغول الميتيلي  5- 3
  :املبدأ   5-1- 3
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تستخدم طريقة محض الكروموتروبيك اللونية أل�ا حساسة لونيا ملا ينتج عن أكسدة الغول امليتيلي فقط 
  ).الفورمالدهيد(
  :الكواشف  5-2- 3
منغنات البوتاسيوم يف مزيج  غ من فوق) 3( بإذابة حملول فوق منغنات البوتاسيوم حممضة حبمض الفوسفور، حيضر  - 

 مل ماء مقطر مث يكمل احمللول إىل) 70(و )  H3PO4 وزن/ وزن % 98(محض الفوسفور  لم) 15( من
  .مل باملاء املقطر) 100(
  .حديث التحضري (NaHSO4) حملول مشبع من كربيتات الصوديوم احلامضية  - 
املقطر البارد  مل من املاء) 5( غ من محض الكروموتروبيك يف) 0.1( حملول محض الكروموتروبيك ، وحيضر بإذابة  - 

  ).هذا احمللول صاحل لالستعمال لبضعة أيام فقط(ويرشح 
  .محض كربيت مركز نقي   - 
  :الطريقة   5-3- 3

 يؤخذ جزء من املستقطر املتبقي بعد تقدير الدرجة الغولية احلقيقية وخيفف حبيث تصبح درجته الغولية احلقيقية
)1%.(  

قط من حملول فوق منغنات البوتاسيوم احملمض وذلك يف أنبوبة اختبار مل من احمللول املخفف مثاين ن) 1( يضاف إىل
  .مناسبة ويرج ليتجانس ويرتك ملدة عشر دقائق يف درجة حرارة الغرفة

  .يضاف حملول حتت كربيتيت الصوديوم املشبع، نقطة نقطة حىت يزول لون فوق املنغنات
مل من محض الكربيت املركز حبيث تسيل على جدران  )4(توضع األنبوبة يف محام ثلجي ملدة دقيقة واحدة وتضاف 

  .األنبوبة وتكون طبقة سفلى
  .توضع األنبوبة مرة ثانية يف احلمام الثلجي ملدة دقيقتني مث يرج لتتجانس حمتويا�ا وتربد لفرتة قصرية

ضبط  مائيدقيقة يف محام ) 15( تضاف نقطة واحدة من حملول محض الكروموتروبيك وترج لتتجانس وتوضع ملدة
  .مث تربد األنبوبة يف احلمام الثلجي س° )60( عند درجة حرارة

  . ظهور لون وردي بنفسجي يدل على وجود غول ميتيلي بالعينة  -
  :مالحظة 

 طريقة يف اإليثانول وفق شوائب شكل على وجودها احملتمل من واليت العطرية املنتجات يف ألدهيدواألسيت  امليتانول نسبة ميكن تقدير 
   2000 سنة/الرابع اإلصدار الربيطاين األدوية دستور يف الواردة الفحص

   ) الديمومة( تقدير زمن بقاء الرائحة العطرية   6- 3
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 الجرثومي والفطري الفحص   7- 3
 من النهائي املنتج خلو من والتأكد اجلرثومي العدد لتقدير  7-1- 3
   (Escherichia coli) و     (Pseudomonas aeruginosa ) العصوية البكترييا 

   (Candida albicans) والفطر  (Staphylococcus aureus)الذهبية العنقودية واملكورات
  : التالية الدولية القياسية اتاملواصف يف الواردة الفحص طرق تتبع

 ISO 18415   و ISO 18416  و  ISO 21149  و  ISO 22718.   
  :معيار القبول   7-2- 3

  .لفحص على مخس عينات وتكون العينة مقبولة عند اجتياز ثالث عينات منها الفحص املطلوبجيب أن يتم ا
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  المراجع ذات الصلة

 . طرق فحص  العطور  –، مواد التجميل  2005:  1675 املواصفة القياسية األردنية[1] 
 .الكولونيا   –لتجميل ، مواد ا IS : 8482 : 1977 املواصفة القياسية اهلندية [2]
  . ، العطور 114 املواصفة القياسية الليبية [3]
 .، الكحوالت املمثيلة الصناعية  BS 3591 : 1985الربيطانية   املواصفة القياسية [4]
 تركيبها أساس اليت العطرية املستحضرات - التجميل مستحضرات  1047 : 2000 ,اخلليجية القياسية املواصفة [5]

 .االختبار طرق -  انولااليث
 942,08ورقم   932,11 الرمسني رقم الكيميائيني احملللني عن مجعية الصادرة الرمسية التحليل طرق دليل [6]
 .طرق فحص  العطور   –، مواد التجميل  2005:  1675املواصفة القياسية األردنية  [1]
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  المصطلحات الفنية
  :ربية التالية املعىن املقابل للمصطلحات اإلنكليزية املذكورة أدناهتشكل املصطلحات الفنية الع

  المقابل االنكليزي  المصطلح العربي  رقم البند
 extraction  استخالص  

 Alcoholometer  )هيدرومرت خاص بقياس القوة الكحولية(كحولوميرت   

 Pycnometer البيكنومرت  

  Hydrometer  اهليدرومرت  

 Refractometer مقياس االنكسار  

 Mass  كتلة   

 Density  كثافة  

 Reference temperature  احلرارة املرجعية  

 Mixture  مزيج  

 Alcoholometer strength  مقياس القوة الكحولية  

 Toilet preparations  مستحضرات ماء التواليت  

 Babcock bottle  )قابلة للتثفل(بالطرد املركزي  قارورة البابكوك  
centrifugation  

 Bottom of meniscus    �اية التقعر  

 Projection  فرع ، بروز  

 Saturated  مشبع  
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