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CXS 113-1981

النطاق
تسري هذه املواصفة على الفاصوليا اخلضراء السريعة التجميد والفاصوليا الشمعية السريعة التجميد املع ّدة من أصناف
متتثل خلصااا ن عو  .Phaseolus vulgaris L.والفاص اوليا اخلض اراء الس اريعة التجميد املع ّدة من أصااناف متتثل لنو
 .Phaseolus coccineus L.على النحو الوارد أدانه ،واملع ّدة لالس ااتاالب امل ان اار من لي أي عملية فاي ااا ية
ابس ا ااتثناء تص ا اانيفاا س ا ااع ئجماا أو عادة تع تاا ا ل ا مر .وال تس ا ااري على املنتا عندما يش ا ااار أع معد
ليخضع للم يد من التجاي  ،أو لراض صناعية أخرى.

-2

الوصف

1-2

تعريف املنتج
الفاص اوليا اخلض اراء الس اريعة التجميد هج املنتا املع ّد من لروص الفاص اوليا اللاظية ،والنسيفة ،والس االيمة والعص ااارية ال
متتثل خلص ا ااا ن عو  Phaseolus vulgaris L.أو .Phaseolus coccineus L.والفاص ا ا اوليا الش ا اامعية الس ا ا اريعة
التجميد هج املنتا املع ّد من لروص الفاصا ا ا ا ا اوليا اللاظية ،والنسيفة ،والس ا ا ا ا االيمة والعص ا ا ا ا ااارية ال متتثل خلص ا ا ا ا ااا ن عو
وتتم ظالة اخليوط ( ص ويدت) ،والسا اايأاص وأاراف السا اايأاص ،وتالسا اال لروص الفاص ا اوليا
ّ .Phaseolus vulgaris L.
وجيري ت ييضاا على حنو ٍ
كاف لضماص ث ات لوهنا وعكاتاا خالل دورات التسويق العادية.

2-2

تعريف عملية التجهيز

 1-2-2الفاصوليا اخلضراء السريعة التجميد والفاصوليا الشمعية السريعة التجميد مها منتجاص خيضعاص لعملية فميد يف معدات
مال مة متتثل للش ا ا ا ا ا ااروط ا ددة يف ما يلج .وفري عملية التجميد هذه ية يتم لج ةس ا ا ا ا ا اارعة علا درية ا رارة
الأصا ا ا ااوى للت لور .وال تعتل عملية التجميد الس ا ا ا اريعة مكتملةً ال ئني ت لغ ئرارة املنتا  18درية م وية دوص الصا ا ا اافر
( 0درية ارهنايت) يف املرك ا راري ،و لك ةعد التث يت ا راري.
2-2-2

وجيوظ ات ا املمارسة املعرتف هبا إلعادة تع ة املنتجات السريعة التجميد يف ظروف مض واة.

3-2

ممارسات املناولة
مناً .ويوصى

فري مناولة املنتا يف ظروف تسمح اب فاظ على يودت خالل عأل  ،و ين وتوظيع ئىت ولت ةيع
أبص تتم مناولة املنتا خالل مرئلة ين  ،وعأل  ،وتوظيع وةيع ابلتج ة و أاً ملدوعة املمارسااات اخلاصااة ةتجاي ومناولة
ا لذية السريعة التجميد (.)CXC 8-1976
4-2

طريقة العرض

 1-4-2األنواع
ميكن تصاانيا الفاصاوليا اخلضاراء أو الفاصاوليا الشاامعية ال تتساام ةساامات متماي ة يف ما يتعلق ابلشااكل ،على النحو
التايل:
(أ) املستديرة  -لروص الفاصوليا ال ال يتجاوظ عر اا املرة وعصا املرة مساكة ا ة؛
(ب) املسلحة  -الأروص ال يتجاوظ عر اا املرة وعصا املرة مساكة ا ة.
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 2-4-2الشكل
1-2-4-2

تاعرض الفاصوليا اخلضراء والفاصوليا الشمعية السريعة التجميد يف ا نكال التالية:
(أ)

كاملة :لروص كاملة ماما كاص اوهلا.

(ب) مقطّعةةة :لروص مألّعااة يف العرض على أص يرتاوط اول  70يف املااا ااة من عاادد الوئاادات ياااا أو أكثر ،ةني
مرتا كحد ألصى.
مرتا على ا لل و 65ملّي ً
 20ملّي ً

2-2-4-2

(ج)

(د)

قطع قص ة ة ة ة ة  :لروص مألّعة يف العرض على أص يرتاوط اول  70يف املا ة من عدد الوئدات ياا أو أكثر،
مرتا كحد ألصى.
ةني  10ملّيمرتات على ا لل و 20ملّي ً
قطع مةةاةلةةة :لروص مألّعااة عنااد  45دريااة من ا ور اللويل على أص يتجاااوظ اول  70يف املااا ااة من عاادد
الوئدات ياا  6ملّيمرتات.

(ها)

ش ة ة ة ة ةراة ر يعةةة :لروص مألّعااة ابللول أو عنااد  45دريااة من ا ور اللويل تأريً اا ،على أص ت لغ مساااكتاااا
الأصوى  7ملّيمرتات.

األشكال األخرى
جيوظ عرض املنتا أبي أنكال أخرى ةشرط أص:
(أ)

يكوص متمي اً ةدرية كا ية عن أنكال العرض ا خرى املذكورة يف هذه املواصفة؛

تنن علياا هذه املواصفة؛
(ب) وأص يستويف كا ة الشروط ا خرى ال
ّ
(ج)

 3-4-2اللون

تفادًي للتس ع أبي الت اس لدى املستالك أو تضليل .
وأص يوصا ةشكل مناسع على ةلالة التوسيم ً

يكوص اللوص اللالج على لروص الفاص ا اوليا الش ا اامعية ،ابس ا ااتثناء ال ذور وا عس ا ااجة امل ان ا اارة ا يلة هبا ،اللوص ا ص ا اافر،
أو ا صفر مع مسحة من اللوص ا خضر.

 4-4-2الشكل
1-4-4-2

جيوظ للفاص ا اوليا اخلض ا اراء والفاص ا اوليا الش ا اامعية الس ا اريعة التجميد أص تكوص دس ا ااا ةد (أي أ ّص تكوص الوئدات لي
ملتصأة ة عضاا) أو أص تكوص ئ وب الفاصوليا ملتصأة ة عضاا (أي ةشكل كتل صل ة).

2-4-4-2

جتاوزت املسةةتو ت املسةةمو لا لل "ول االسةةاة"ةا عندما تكوص ئ وب الفاص اوليا معرو ااة دةشااكل سااا عد،
ياساامح ةنس ا ة تفاوت ةأدر  10يف املا ة (كتلة/كتلة) يف ئ وب الفاص اوليا املتالصااأة ال ال ميكن صاالاا ةساااولة
ائدا.
جممدة .وعند تأييم هذا العامل ،تكوص وئدة العينة ا توى أبكمل أو كيلولر ًاما و ً
عندما تكوص ّ

1-5-4-2

جيوظ عرض ئ وب الفصا ا اوليا اخلضا ا اراء والش ا اامعية السا ا اريعة التجميد الكاملة واملألعة ،دددة ا جم أو لي دددة
ا جم.

 5-4-2احلجم
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2-5-4-2

يف ئال كاعت الفاصا ا اوليا مص ا اانّفة س ا ااع ا جم أو الألر ،ين لج أص متتثل ئني يتم لياس ا اااا يف ئالتاا ا ّمدة،
للنسا التايل ملواصفات أمساء ا ئجا .

حتديد احلجم

قطر قرن الفاصوليا ابمللّيمرت
مقاس مبروره عرب قض"ان متوازية
ٌ

صلي لللاية

ئىت

6.5

يدا
صلي ً

ئىت

8

صلي

ئىت

9.5

متوسط

ئىت

11

كي

أكثر من

3-5-4-2

11

املستو ت املسمو لا لل جم
ين لج أص حيتوي املنتا يف ئال اعرض مص ا اان ًفا س ا ااع ا جم ،على عس ا ا ة ال تأل عن  80يف املا ة على ا لل من
عدد لروص الفاص ا ا ا ا اوليا من ا جم املذكور أو ا ئجا ا صا ا ا ا االر .ومن عس ا ا ا ا ا ة  20يف املا ة من عدد الأروص ا كل
ئجم ااً ،ال جيوظ أص يكوص أكثر من رةعاااا من ا جم الثاااك ا كل ،وال جيوظ أص يكوص أي مناااا أكل من ا جم
الثاك ا كل.

 6-4-2وحد العينة القياسية (للعرض)
1-6-4-2
2-6-4-2

تكوص وئدة العيّنة الأياسية د وب الفاصوليا السا ةد ا توى أبكمل أو أكل كمية ممكنة من النائية العملية.

ائدا.
يكوص ئجم العيّنة الأياسية كيلولر ًاما و ً

 7-4-2تعريف الوحدات املُعابة استنادًا إىل طريقة العرض
تاعتل أي وئدة عينة لياس ا ا ا ا ا ااية ة أخذها من عينة و ًأا خللة أخذ العينات ئية ي لغ مس ا ا ا ا ا ااتوى ا ودة املأ ول
(اعسر عصوص الدستور اللذا ج ةشأص أساليع التحليل وأخذ العينات) دمعاةةد يف ا االت التالية:
(أ)

6.5

مل متتثل ملتلل ات الوئدات السا ة الواردة يف الأسم 4-4-2؛

(ب) مل متتثل ملتلل ات ا جم الواردة يف الأسم .5-4-2

 8-4-2ق"ول الش نة استنادًا إىل عوامل العرض
تاعتل الش ا ا ااحنة مأ ولة ابلنسا ا ا ا ة عوامل الوئدات الس ا ا ااا ة وا جم ئني ال يتجاوظ عدد داملنتجات املعاةةد كما هو
ا
م ّني يف الأسا ا ا اامني  4-4-2و 5-4-2عدد الأ ول (ج) يف خلة أخذ العينات املناس ا ا ا ا ة ئية ي لغ مسا ا ا ااتوى ا ودة
املأ ول ( 6.5اعسر عصوص الدستور اللذا ج ةشأص أساليع التحليل وأخذ العينات).
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الرتكي"ة األساسية وعوامل اجلود

1-3

املكوانت االختيارية
(أ)

5

السكرًيت (السكروظ والسكر املتحول والدكسرتوظ والفروكتوظ ونراب الللوكوظ ونراب الللوكوظ ا فا)؛

(ب) امللح (كلوريد الصوديو )؛
(ج)
2-3

ال اارات ،من ل يل التواةل وا عشاب.

عوامل اجلود

 1-2-3املتطل"ات العامة
ين لج للفاصوليا السريعة التجميد أص تكوص:
موئد عس يًا؛
 ات لوص ّ
 خالية من أي مذا أو را حة مع أخذ يف ا س اص أي مكوانت اختيارية مضا ة؛
 عسيفة وخالية من أي مواد لري ة.
ويف ما خين العيوب املر ية اخلا عة ملستوًيت التفاوت املسموط هبا ،ين لج للفاصوليا السريعة التجميد أص تكوص:
 خالية عس يًا من أي مواد ع اتية دخيلة؛
 خالية من أاراف السيأاص؛

 خالية من أي رر انيم عن ا شرات أو ا مراض؛
 خالية عس يًا من الوئدات املتضررة ميكاعيكيًا؛

 للفاصوليا الكاملة ،أص تكوص انمية ةشكل ا يعج؛
 خالية من اخليوط السميكة والوئدات الليفية؛
 أال يكوص ياا أي اء صلية ةشكل مفرط.

 2-2-3تعريف العيول املرةية
(أ)

(ب)
(ج)

املواد الن"اتية الغري"ة :أي املواد الن اتية من ع ات الفاصا ا ا ا اوليا ،لي الأرص ،مثل الورلة أو اللص ا ا ا اان ،ابس ا ا ا ااتثناء
كمكوص .و لراض التأييم ،ين لج
أاراف السا ا ا ا اايأاص؛ وأي مواد ع اتية أخرى لي ا ا ا ا ااارة ،ولي مدرية ً
عمدا ّ
تتكوص من مادة أورا الفاصوليا واملواد الن اتية اللري ة ا خرى.
التميي ةني املواد الن اتية اللري ة ال
ّ

طرف الس ةةاق :أي ا ء من الس ااا امل ان اار الذي يرةط الأرص ةس ااا اللص اان ،سا اواء أكاص متصا االً ابلوئدة
أو سا ًا يف املنتا.

مشوهة ةفعل رر انيم عن ئشرة أو مرض يؤثر على مولع يكوص للره أكل
التشوه الك"  :أي كل للعة ّ
ئاد مسار املنتا.
يلي ةشكل ّ
من  6ملّيمرتات ،أو املتشوه ةلريأة أخرى درية أع ّ
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(د)

التش ةةوه الطفيف :أي كل للعة مشا ا ّاوهة ةفعل ا اارر انيم عن ئشا اارة أو مرض يؤثر على مولع يكوص للره
يلي ةشكل ملحوظ من
أكل من  3ملّيمرتات وأصلر من  6ملّيمرتات أو املتشوه ةلريأة أخرى درية أع ّ
مسار املنتا.

(ها)
(و)

الض ةةرر امليكانيك (ابلش ااكل الكامل واملألّع) :أي وئدة ة كس اارها أو تأس اايماا
أو ات أاراف ممّلة يداً درية تؤثر ةشكل ئاد على مسارها.

الفاصة ةةوليا ل النامية (للش ا ااكل الكامل أط) :أي كل وئدة يكوص اوهلا ألل من  3ملّيمرتات عند النألة
ا عرض مناا.

(ظ)

اخليوط القاس ة ة ةةية :كل للعة حتمل وظانً ي لغ  250لر ًاما ملدة  5ثو ٍاص أو أكثر لدى اخت ارها و ًأا لإليراءات
الواردة يف عصوص الدستور اللذا ج ةشأص أساليع التحليل وأخذ العينات.

(ط)

الوحد الليفية :أي الألعة ال علياا لش اارة  -كمواد تش ا ّكلت خالل عض ااوج الأرص،
ئاد على عوعية ا كل.

(ط)

القطع الص ة ة ةةغ ( :ةشا ا ا ااكل الألع والش ا ا ا ارا ح) أي للع الفاص ا ا ا اوليا ال يكوص اوهلا ألل من  10ملّيمرتات
مبا يف لك ال ذور السا ة وأي اء ال ذور؛

ي ني ،أو س ااحأاا،

درية تؤثر ةش ااكل

( الشا ا ا ا ااكل الكامل) أي للع الفاص ا ا ا ا اوليا ال يكوص اوهلا ألل من  20ملّيم ًرتا مبا يف لك ال ذور السا ا ا ا ااا ة
وأي اء ال ذور.

 3-2-3حجم العيّنة القياسية

ائدا للمواد الن اتية اللري ة وأاراف السيأاص ،و 300لر ًاما لسا ر ات العيوب.
يكوص ئجم العينة الأياسية كيلولر ًاما و ً

 4-2-3التفاوت املسمو به للعيول املرةية

يتعني سناد عأاط
يف ما يتعلق ابلتفاوت املسموط ة
ً
استنادا ئجم العينة الأياسية املشار لياا يف الأسم ّ ،3-2-3
العيوب املر ية و ًأا للجدول الوارد يف هذا الأس اام .وميثل العدد ا لص ااى من العيوب املس ااموط هبا تص اانيا د ايل
لكل من ات العيوب د1د ود2د ود3د أو دجممو د هذه الف ات.
النأاط املسموط هباد وامل ّني ّ
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العيب

الفئة

(أ) املواد الن اتية اللري ة
( )1أورا الفاصوليا (كل للعة)

1

( )2مواد ع اتية لري ة أخرى (كل للعة)
(ب) ارف السا

1

الفئة

2

الفئة

3

اجملموع

2
1

تشوه ك ي
(ج) ّ

3

تشوه افيا
(د) ّ

1

(ه) الض ا ا ا ا ا اارر امليكاااعيكج (الش ا ا ا ا ا ااكالص الكاااماال
واملألّع)

1

(و) الفاصوليا لي النامية (الشكل الكامل)

2

(ظ) اخليوط الأاسية

3

(ط) الوئدة الليفية

1

جممو النأاط املسموط هبا
(ألا) يع ا نكال ما عدا الشكل الكامل

15

50

10

60

(ابء) الشكل الكامل أط

15

30

6

40

(ط) للع صلية (الكامل ،والألع والشرا ح) -عس ة لصوى ت لغ  20يف املا ة كتلة/كتلة
3-3

استنادا إىل معاي اجلود
تعريف احل"ول املُعابة
ً
تاعتل أي وئدة عينة لياس ا ا ا ا ا ااية ة أخذها من عينة و ًأا خللة أخذ العينات ئية ي لغ مس ا ا ا ا ا ااتوى ا ودة املأ ول
(اعسر عصوص الدستور اللذا ج ةشأص أساليع التحليل وأخذ العينات) دمعاةةد يف ا االت التالية:
(أ)

6.5

يف ئال مل متتثل أي وئدة للمتلل ات العامة امل ينة يف الأسم 1-2-3؛

(ب) يف ئال فاوظ ا مو يف الأسم ( 4-2-3أ)
ات الصلة؛

(ط) جممو النأاط املسموط هبا يف أي ة من ات العيوب

(ج) يف ئال ة فاوظ التفاوت املسموط ة لألي اء الصلية.
4-3

ق"ول الش نة ابلنس"ة إىل عوامل اجلود
تاعتل الشا ا ااحنة مأ ولة ئني ال يتجاوظ عدد داملنتجات املعاةةد كما هو م ّني يف الأسا ا اام  3-3رلم الأ ول (ج) يف خلة
ا
أخذ العينات املال مة ات مس ا ا ااتوى يودة مأ ول ( 6.5اعسر عص ا ا ااوص الدس ا ا ااتور اللذا ج ةش ا ا ااأص أس ا ا اااليع التحليل

CXS 113-1981

8

وأخاذ العيناات) .ولادى تل يق يراء الأ ول ،تتم معاا اة كال دمنتا امعاابد (الفأرة الفرعياة (أ)
 )3-3على حنو ردي مع مراعاة ما هو مسموط ة لسا ر خصا ن املنتجات.
-4

(ج) يف الأس ا ا ا ا ا اام

املواد املضا ة إىل األلذية
ال ياسمح أبي مناا.

م"دأ نقل املواد املضا ة

1-4

ين لج تل يق الأسم  1-4من املواصفة العامة للمواد املضا ة

ا لذية (.)CXS 192-1995

-5

النظا ة

1-5

يوص ااى دعداد املنتا الذي تش اامل أئكا هذه املواص اافة ومناولت و ًأا لأللس ااا ات الص االة من امل ادئ العامة لنسا ة
ا لااذيااة ( ) CXC 1-1969ولي لااك من ماادوانت املمااارسا ا ا ا ا ا ااات ات صا ا ا ا ا ا الااة هبااذا املنتا ال توص ا ا ا ا ا ااج هبااا هي ااة

الدستور اللذا ج.
2-5

يكوص املنتا خاليًا من املواد الكرياة

3-5

ألصى ئد ممكن سع ممارسات التصنيع ا يدة.

عند اخت ار املنتا أبساليع أخذ العينات والفحن املناس ة ،يكوص على النحو اآليت:
خلرا على الصحة؛
 أص يكوص خاليًا من الكا نات الدليأة ةكميات لد تش ّكل ً

خلرا على الصحة؛
 أص يكوص خاليًا من الكا نات اللفيلية ةكميات لد تش ّكل ً

تعرض الصحة للخلر.
 أص يكوص خاليًا من أية مادة ان ة عن كا نات دليأة ةكميات لد ّ

-6

التوسيم

1-6

ابإل ا ا ااا ة
ا ددة التالية:

متلل ات املواص ا ا اافة العامة املتعلأة ةتوس ا ا اايم ا لذية املع أة مس ا ا ا ا أًا ( ،)CXS 1-1985تلّق ا ئكا

 1-1-6ين لج الس اام املنتا الذي يسار على ةلالة التوس اايم أص يش اامل تس اامية دالفاصا اوليا اخلضا اراءد أو دالفاصا اوليا الش اامعيّةد
أيضا على ةلالة التوسيم ،لي أع جيوظ استخدا مصللح
ئسع االلتضاء .وين لج أص تسار ع ارة دالسريعة التجميدد ً
دجممدةد 1يف ةعض ال لداص ئية يس ا ا ا ا ا ااتعمل هذا املص ا ا ا ا ا االلح عاد ًة لوص ا ا ا ا ا ااا املنتا ا ّا ة ا ًأا للأس ا ا ا ا ا اام  2-2من
ّ
هذه املواصفة.
 2-1-6ابإل ا ة لك ،ين لج أص تتضمن ةلالة التوسيم اباللرتاص مع تسمية دالفاصوليا اخلضراءد أو دالفاصوليا الشمعيةد
أو على مأرةة مناا ،الشكل ،سع االلتضاء دكاملةد ،دمألّعةد ،دللع لصيةد ،دللع ما لةد ،أو دنرا حد.
3-1-6

1

ويف ئال ة عتاج هذا املنتا ابلتمانااج مع ا ئكا الواردة يف الأساام  ،1-2-4-2ين لج أص تتضاامن ةلالة التوساايم،
على مأرةة منتساامية دالفاص اوليا اخلض اراءد أو دالفاص اوليا الشاامعيةد ،كلمات أو ع ارات ااا ية من نااأهنا ا ؤول دوص
تضليل املستالك أو التس ع أبي الت اس لدي .
دجممدةد :يستخد هذا املصللح ك ديل عن ع ارة دسريعة التجميدد يف ةعض ال لداص النااأة ابلللة اإلعكلي ية.
ّ
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مكوص ممي  ،يشار
 4-1-6عند ا ة ّ
 5-1-6ميكن اإلن ا ا ا ا ا ااارة النو (دمس ا ا ا ا ا ااتديرة د أو دمس ا ا ا ا ا االحةد) يف ئال كاعت هذه اللريأة معتمدة يف ال لد ئية ي ا
املنتا ابلتج ة.
لك ةع ارة دمع كذاد ئسع االلتضاء.

2-6

حتديد احلجم
يف ئال استخدا مصللح حي ّدد ئجم الفاصوليا ،جيع:
(أ)

مدعوما ة ياص ا جم ابمللمرت على النحو امل ني يف الأسم  2-5-4-2و/أو
أص يكوص
ً

يداد ،دص االيد ،دمتوس ااطد أو دك يد ئس ااع االلتض اااء؛
(ب) أص تاس ااتخد مص االلحات دص االي لللايةد ،دص االي ً
و/أو
(ج) أص يكوص مر ًأا ةرسم صحيح على ةلالة التوسيم لنلا ا جم اللالع على ئ وب الفاصوليا؛ و/أو
(د)
3-6

أص يكوص ملاة ًأا لللريأة املعتمدة عر اً لذكر ا جم يف ال لد الذي ي ا ي املنتا.

املتطل"ات اإلضا ية
حتمل الع وات تويياات وا ا ا ا ا ا ااحة ةش ا ا ا ا ا ااأص كيفية ئفا املنتجات من ةريىت نا ا ا ا ا ا ارا اا من ال ا ع ابلتج ة ئىت ولت
استخداماا ،ا ةً تويياات ةشأص كيفية ا خاا.

4-6

الع"وات الساة"ة
يف ئالة الفاص ا اوليا اخلض ا اراء والفاص ا اوليا الش ا اامعية الس ا اريعة التجميد الس ا ااا ة ،تاذكر املعلومات املللوةة أعاله ما على
ا اااويااة أو يف املس ا ا ا ا ا ااتناادات املص ا ا ا ا ا ا ااائ ااة ،لي أع ا ين لج أص يسار على ا اااويااة كاال من اس ا ا ا ا ا اام املنتا املأرتص ةع ااارة
دجممدةد و ًأا للأس اام الفرعج  1-1-6من هذه املواص اافة) واس اام وعنواص
دس اريعة التجميدد (وجيوظ اس ااتخدا مص االلح ّ
املصنِّّع أو املع ئ.
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التع"ئة
ين لج ملواد التع ة املستخدمة للفاصوليا السريعة التجميد أو الفاصوليا الشمعية السريعة التجميد أص توّر ما يلج:
(أ)

محاية السمات ا سية وسا ر مسات ا ودة ال يتّسم هبا املنتا؛

(ب) محاية املنتا من التلوث امليكروةيولويج وسا ر أعوا التلوث؛
(ج) محاية املنتا من ا فاف ،وئسع االلتضاء ،التسرب ةأدر ما هو ممكن عمليًا من النائية التكنولويية؛

(د)
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محاية املنتا من أي را حة أو مذا ؛ أو من ت ّدل لوع أو اتس ا ا ا ا ا ااام ةص ا ا ا ا ا اافات لري ة ،خالل عمليات التجاي
( ص ويدت) والتوظيع ئىت ولت ال يع الناا ج.

أساليب الت ليل وأخذ العينات

للتحأق من االمتثال هلذه املواصفة ،تستخد أساليع التحليل وأخذ العينات الواردة يف أساليع التحليل وأخذ العينات
املوصى هبا ( )CXS 234-1999ات الصلة اب ئكا الواردة يف هذه املواصفة.

