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  المجال-١
حتدد هذه املواصفة القياسية املتطلبات الواجب توافرها يف حملول الفور مالدهيد يف املاء املستخدم يف                
أعمال التعقيم و املواد الدوائية و يف صناعة اللدائن و املواد العازلة و املواد املساعدة يف الصناعات                   

البيان و تشري إىل مراجع طرائق       النسيجية كما حتدد طريقة التعبئة و التخزين و االعتيان و بطاقة              
 االختبار
 الفورمالدهيد مركب سام لذا يتوجب جتنب استنشاق أخبرته أثناء االعتيان و االختبار: مالحظة

  المتطلبات-٢
 يف املاء و بوجود امليتانول       (H-CHO)الفورمالدهيد مركب نقي عدمي اللون و حملوله عبارة عن           

 كعامل مثبت
   H-CHO   الصيغة الكيميائي
 ٣٠,٠٣الوزن اجلزيئي   

 ١,٠٨س        ٥)٢٠(الكثافة يف الدرجة  
 ٠,٥± ٣٧بالكتلة      ٪ H-CHO)( حمتوى الفورمالدهيد على شكل

  التصنيف-٣
 متطلباما) ١(يصنف الفورمالدهيد يف نوعني و حيدد اجلدول رقم 

 

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

٣٠/١٢/١٩٨٩ 

 رقم قرار االعتماد

٢٥٧ 
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 )١(جدول رقم 
 

 اخلصائص )١(النوع  )٢(النوع
 الغول املتيلي ٨,٠-  ٥,٠ حد أقصى١١

 نسبة مئوية وزنية
 
٠,٠٤ 

 
٠,٠٢ 

احلموضة حمسوبة على 
أساس محض النمل نسبة 

)حد أقصى(مئوية وزنية 
 
٠,٠١ 

 
٠,٠١ 

بة مئوية وزنية الرماد نس
 )حد أقصى(

 
٥٠ 

 
١٠ 

حد (كغ /احلديد مع
 )أقصى

 ) يف صناعة السكر(يف حال استعمال الفورمالدهبيد بتماس مباشر مع املنتج 
 ٪)١(فيجب اال تزيد نسبة الغول املتيلي على 

 
  التعبئة-٤

 
 ) دد االتيلن عايل الكثافة   متع(يعبأ حملول الفورمالدهيد يف أوعية زجاجية أو من األملنيوم أو من اللدائن              

 أو من الفوالذ غري القابل للصدأ
 

  التخزين-٥
 

 ختزن األوعية احلاوية على حملول الفورمالدهيد يف أماكن بعيدة عن مصادر احلرارة
 س ٥)٢٥(جيب أال تزيد درجة حرارة التخزين على 
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  االعتيان-٦
 تايليتم اختيار األوعية عشوائيا من الدفعة حبسب اجلدول ال

 
   حجم الدفعة     حجم العينة

        ٣ 
        ٤ 
        ٥ 
        ٦ 
        ٧ 
        ٨ 
        ٩ 
        ١٠ 

 ٢٥   حىت 
 ٥٠ اىل٢٦  
 ١٠٠ اىل٥١
 ٢٠٠ اىل١٠١
 ٣٠٠ اىل٢٠١
 ٥٠٠ اىل٣٠١
 ٨٠٠ اىل٥٠١

 ٨٠١أكثر من 
 



 ١٩٨٩   / ٧٧٢ س   .ق .م

 ٤

 

  طرائق الفحص و االختبار-٧
 

 الدولية للتقييستعتمد مواصفات املنظمة 
         ISO    2223/1972 لتعيني املعادن الثقيلة متضمنة احلديد  -
                                       ISO    2224/1972  لتعيني الرماد-
                                   ISO    2225/1972  لتعيني احلموضة-
                             ISO    2226/1972  لتعيني حمتوى احلديد-
                    ISO    2227/1972  لتعيني حمتوى الفورمالدهيد-
                     ISO    2228/1972  لتعيني حمتوى الغول املتيلي-
 

  بطاقة البيان-٨
 

 :جيب أن حتتوي بطاقة البيان املعلومات التالية
 مة الفارقة اسم الصانع و بلد الصنع و العال-
  اسم املادة و صيغتها الكيميائية-
  الوزن الصايف-
  رقم الدفعة-
 الشهر و العام/ تاريخ اإلنتاج -
 يف حالة اإلنتاج احمللي / ١٩٨٩-٧٧٢/ عبارة مطابق للمواصفة القياسية السورية رقم -
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  المصطلحات الفنية-٩
 

Sampling                                            اعتيان 
Aluminium                                       أملنيوم 
Containers                                            أوعية 
Lot size                                               حجم الدفعة 
Sample size                                         حجم العينة 
Acidity                                                محوضة 
Glass                                                   زجاج 
Ash                                                     رماد 
Random                                              شوائيع 
Colourless                                           عدمي اللون 
Stabilizing agent عميل مثبت 
Stainless steel                                   فوالذ غري قابل للصدأ 
High density polyethylene(H.O.P.E)          متعدد االيتلن عايل الكثافة 
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 راجع الم-١٠

                              BS    2942/1957 املواصفة القياسية الربيطانية  -
                                 IS    3321/1973  املواصفة القياسية اهلندية -
                                Gost   1625/1975   املواصفة القياسية الروسية-
 ٢٨/٢/١٩٨٩ تاريخ ١٢٣٩/ف/١١امة للسكر رقم   كتاب املؤسسة الع-

  الجهات التي شاركت في وضع هذه المواصفة-١١
 
   املؤسسة العامة للسكر-
   مركز االختبارات و األحباث الصناعية-
   هيئة املواصفات و املقاييس العربية السورية-
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