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  المجال-١
حتدد هذه املواصفة طريقة تعيني احملتوى من املاء يف العوامل الفعالة سطحيا و الصابون بالتقطري                   

 .يلني أو النفطتتضمن نتائج هذه الطريقة املواد الطيارة املنحلة باملاء و الغري منحلة باالكز. االيزوترويب
تطبق هذه الطريقة على املنتجات على شكل مساحيق و معاجني و سوائل اليت يزيد حمتوى املاء فيها على                  

و تعترب هذه الطريقة غري قابلة للتطبيق على العينات اليت حتتوي مركبات طيارة حلولة باملاء من                 ٪ )٥(
٠,٣(ه ال ميكن احلصول على نتائج بدقة تزيد عن          أمثال االيتانول بالنسبة للصابون يؤخذ بعني االعتبار ان       

تطبق هذه الطريقة فقط على الصوابني اليت حتتوي كميات من املادة الطيارة غري القابلة لالحنالل                . ٪) 
 .باملاء

و يوصى باستخدام هذه الطريقة للصوابني املصنعة من زيت بذر الكتان و زيوت أخرى جفوفة و                   
 .يكات الصوديومصوابني معينة حتتوي على سيل

  المبدأ-٢
 .تقطري ايزوترويب للماء احملتوى يف جزء العينة املخترب بالغليان باالكزيلني أو النفط

 

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

٢/٥/١٩٩٥ 

 رقم قرار االعتماد

٧٣ 

Syrian Arab Organization for Standardization and Metrology 
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  الكواشف-٣
 الكواشف من النوع التحليلي املميز و أن يكون املاء املستعمل مقطرا و مطابقا جيب أن تكون

 املواصفات -املاء املستعمل يف خمابر التحليل" ب  اخلاصة / ٥٧٨/للمواصفة القياسية السورية رقم 
 ".وطرائق االختبار

 .ول االكزلنيلذلك جيب لن تتخذ احتياطات األمان أثناء تدا، يعترب االكزلني حمل سام: حتذير
 )أو احد نظائره أو مزيج من نظائره: ( اكزيلني ٣/١

 س٥)١٤٠-١٣٠(جمال غليانه 
 س٥)٢٢٠-١٨٠(جمال غليانه : نفط ٣/٢

  األجهزة-٤
 .تستخدم التجهيزات املخربية االعتيادية باإلضافة إىل جهاز تقطري كما هو حمدد أدناه

 .جاجية مصنفرةمزود بوصلة ز. مل) ٥٠٠(سعته ال تقل عن : دورق ٤/١
 ).ستارك-دين(مل )١٠(مل أو )٢(اسطوانة جتميع مدرجة بسعة  ٤/٢
 :مل تكون التدرجيات و التساحمات كما يلي) ٢(يف حالة االسطوانة  ٤/٢/١

 مل) ٠,١( تدرجيات  -
 مل) ٠,٠٥( خطأ أعظمي  -

 :ول كما يليمل تكون التدرجيات و التساحمات بعد املليمتر األ) ١٠(يف حالة االسطوانة  ٤/٢/٢
 مل) ٠,٢( تدرجيات  -
 مل) ٠,١( خطأ أعظمي  -
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 ).٤/٢(و اسطوانة التجميع ) ٤/١(موصول إىل الدورق : مكثف ارتداد ٤/٣
تزال أي آثار للمادة الدمسة من اسطوانة التجميع املدرجة و األنبوب الداخلي للمكثف             : قبل االستعمال 

) و الكروم مث باملاء املقطر و األسيتون      -من محض الكربيت  مثال مزيج   (االرتدادي بالغسل على التوايل     
 .مث جتفف
 .للحصول على نتائج دقيقة جيب أن تكون التجهيزات نظيفة متاما: مالحظة

  االعتيان-٥
"  تقسيم العينات  -املنظفات و عمالء التنشيط   " ب اخلاصة  /٢٦٩/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم    

 ". االعتيان أثناء التصنيع-الصابون و املنظفات" ب  اخلاصة ١/  /أو رقم 

  الطريقة-٦
جيب أن جترى هذه الطريقة داخل ساحبة الدخان ملنع تعرض عمال املخرب إىل أخبرة االكزلني                : حتذير

 .السامة اذا استخدم االكزلني بدال عن النفط
 جزء العينة املخترب ٦/١

خيتار جزء العينة   ، )٤/١( املخربية يف الدورق     غ من العينة  ) ٥٠-١٠(غ من   ) ٠,٠١(يوزن إىل اقرب    
 .منها عند اية االختبار٪ )٥٠(املخترب بشكل يتناسب مع االسطوانة املدرجة حبيث ميأل على األقل 

 التعيني ٦/٢
) ٣/٢(أو النفط   ) ٣/١(مل من االكزلني    ) ٣٠٠(مل إىل   )١٠٠) (٦/١(يضاف إىل جزء العينة املخترب      

 .ن ال مائية مثل قطع من اخلفان يوصل الدورق إىل قاعدة اجلهازو عوامل مضادة للجيشا
 يسخن بالتدريج حىت الغليان و يتابع الغليان حىت يصبح االكزلني أو النفط املتقطر رائقا 

 ). قطرات يف الثانية٣-٢(
و اذا التصقت قطرات املاء على جدار األنبوب أثناء و بعد التقطري تدفع بزلقها بواسطة سلك نابضي                  

ميكن أن ختمد بإضافة    . مل من االكزلني أو النفط يف حالة تداخل الرغوة مع التعيني           ) ٥(غسلها ب   
 .بعض الربافني اجلاف أو محض الزيت إىل الدورق

يترك حىت يرقد حىت متام انفصال املاء و ال تبقى منطقة استحالب يقرا حجم املاء يف األنبوب املدرج                   
 . س٥)٢٠(عند درجة احلرارة املرجعية 

  التعبير عن النتائج-٧
 طريقة احلساب ٧/١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    /ISO/8212 تعتمد حاليا املواصفة الدولية للتقييس رقم 1
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كح×=احملتوى من املاء نسبة مئوية كتلية

100 

 حيث

 .ية يف األنبوب املدرج مقدرا بامليليلترحجم الطبقة املائ: ح

 .كتلة جزء العينة املخترب مقدرة بالغرامات: ك

 اإلعادة ٧/٢
 ).ك/ك(٪ )١(جيب أال يتجاوز الفرق بني النتائج احلاصلة يف العينة نفسها يف خمربين خمتلفني عن القيمة 
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  تقرير االختبار-٨
 :تبار املعلومات التاليةجيب أن يتضمن تقرير االخ

 .مجيع البيانات الضرورية للتعريف الكامل بالعينة ٨/١
 ).اإلشارة إىل هذه املواصفة( مرجع هذه الطريقة املستعملة  ٨/٢
 .النتائج احلاصلة و الطريقة املستعملة يف التعبري عنها ٨/٣
 .أي ظواهر غري طبيعية لوحظت أثناء التعيني ٨/٤
 .دها هذه املواصفة أو اعتربت اختياريةأي عملية مل حتد ٨/٥
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  المصطلحات الفنية-٩
 

Sampling                    اعتيان 
Reproducibility          اإلعادة 
Test portion                جزء العينة املخترب 
Water-soluble             حلول باملاء 
Bombing agent           انعوامل جيش 
Toxic                          مسية 
Fatty matter               املادة الدمسة 
Valatile matter            املادة الطيارة 
Reflux condenser      مكثف ارتداد 
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  المراجع-١٠

     ISO  4318-1989  مأخوذة عن املواصفة الدولية للتقييس -

 لجهات التي شاركت في وضع هذه المواصفة ا-١١

 .  هيئة املواصفات و املقاييس العربية السورية-


