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Detergents analysis-determination of cationic-active matter content part-2: low 
molecular mass: cationic active matter. First revision. 

  المجال-١
 : الكتلة اجلزيئية يف املنظفات مثلحتدد هذه املواصفة القياسية طريقة تعني املادة الفعالة الشرجية منخفضة

األمينات األحادية وأكسيد األمني ومركبات االمونيوم الرباعية وأمالح ألكيل البرييدينيوم اليت متتلك              
وال تزيد عدد ذرات الكربون األخرى يف        ) ٢٢-١٠(سلسلة رئيسية يتراوح عدد ذرات الكربون من       

 .سبة للمواد الفعالة الشرجبية األخرىوتعترب هذه الطريقة منا) ٦(اجلذر املوجب على 
 .وتطبق على املواد الفعالة بشكلها الصلب أو حماليلها املائية

جيب أن تكون الكتلة اجلزئية النسبية للمادة الفعالة الشرجبيية معروفة أو معينة مسبقا إذا ما عرب عن                   
فيمكن استعمال متوسط الكتل    حمتواها كنسبة مئوية كتلية ويف حال وجود أكثر من مادة فعالة شرجبية             

 . اجلزيئية النسبية
 .ال تطبق هذه الطريقة يف حال احتواء املنظف على عوامل الفعالة السطحية الشرسبية أو املذبذبة

ال تؤثر سلفونات التولوين و االكزيلني ذات الكتلة اجلزئية النسبية املنخفضة واملوجودة             ) ١ :مالحظة
من املادة الفعالة   ) كتلة/كتلة  (٪ ) ١٥(دت بتركيز ال تتجاوز القيمة      كمساعدات على االحنالل إذا وج    

 .ويتعني تقومي تأثريها يف كل حال خاصة يتجاوز فيها حمتواها النسبة املذكورة آنفاً
 

 
 . و حتل حملها و تلغيها١٩٩١لعام/٢ج/٧٨٢/هذه املواصفة هي املراجعة الثانية للمواصفة القياسية 

 
 
 

 تاريخ االعتماد قإلزامية التطبي

٥/٧/١٩٩٢ 

 رقم قرار االعتماد

٨٨ 
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ال يؤثر وجود عوامل الفعالية السطحية الالشاردية والصابون والبولة وأمالح اتيلن ثنائي نتريل رباعي               
لالعضوية النموذجية اليت تدخل يف تراكيب      محض اخلل على صالحية هذه الطريقة كما أن املركبات ا         

اخل ال تؤثر يف    ......املنظفات مثل كلور الصوديوم وفوق بورات الصوديوم وسيليكات الصوديوم         
طريقة التحليل إال أنه جيب ختريب العوامل املبيضة األخرى غري فوق البورات قبل إجراء التحليل                 

 .وجيب أن تكون العينة منحلة يف املاء متاما
(ذا اجلزء من املواصفة باالشتراك مع املواصفة القياسية السورية رقم           ) يعمل( جيب أن يقرأ     :الحظةم

٧٨٣.( 

  المبدأ-٢
يف مقابل عامل تنشيط    ) كلوروفورم_ مائي  (معايرة املادة الفعالة الشرجبية يف وسط ثنائي الطور           

 .سبيةسطحي شرسيب قياسي بوجود مشعر مؤلف من مزيج صبغات شرجبية وشر
تتفاعل املادة الفعالة الشرجبية املوجودة يف العينة مع الصبغ الشرسيب لتشكل ملحا ينحل يف طبقة                  

الكلورفورم ويلوا باللون األزرق وخالل املعايرة حتل العوامل الفعالة السطحية الشرسبية حمل الصبغ              
 طبقة الكلوروفوم باللون    الشرسيب وتشكل ملحا مع الصبغ الشرجيب يف نقطة اية املعايرة يلون            

 .الزهري املائل إىل الرمادي اخلفيف

  الكواشف-٣
جيب أن تكون الكواشف املستعملة من النوع التحليلي املميز و جيب أن يكون املاء مقطراً و مطابقا                   

ـ  / ٥٧٨/للصنف الثالث من املواصفة القياسية السورية رقم          املاء املستعمل يف خمابر    "و اخلاصة ب
 ".املواصفات و طرائق االختبار-التحليل

 :الكلورفورم ٣/١
º)٦١,٥-٥٩,٥(س، و يتقطر يف جمال درجة احلرارة        º)٢٠(مل يف درجة احلرارة     /غ)١,٤٨(كثافته   

 .س
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  [CH3(CH2)11 OSO3Na])كربيتات دودسيل الصوديوم(كربيتات لوريل الصوديوم  ٣/٢

ل بينما حيضر احمللول    /مول) ٠,٠٠٤(يساوي  ) C12H25NaO4S(حملول حجمي قياسي، تركيز     
 يفحص نقاء كربيتات لوريل الصوديوم الصلبة        ٣/٢/٢احلجمي القياسي كما هو حمدد يف الفقرة         

 .٣/٢/١املستخدمة كما هو حمدد يف 
 تعيني درجة نقاء كربيتات لوريل الصوديوم ٣/٢/١

مل ذو  ) ٢٥٠( سعته   مع يف دورق كروي القعر    ) ١(غ من املنتج الصلب إىل أقرب       )٠,٢+٥(يوزن   
مل متاما من حملول محض الكربيت احلجمي القياسي،         ) ٢٥(عنق زجاجي مصنفر مث يضاف إليه        

و يقطر الناتج تقطريا مرتدا باستعمال مكثف مائي بتغلظ احمللول          ]. لتر/مول) ١(، أي   )٠,٥(تركيز  [
ه الظاهرة بإزاحة   دقائق و مييل ألن يرغي بشدة و يسيطر على هذ          )١٠-٥(خالل الدقائق األوىل    

مصدر احلرارة و حتريك حمتويات الدورق بشكل دوامي ميكن جننب فرط اإلرغاء بالتسخني يف محام                
دقائق إضافية يصبح   ) ١٠(دقيقة بدال من التقطري املرتد، بعد التسخني مدة          ) ٦٠(مائي يغلي ملدة    

يوقف التسخني و يربد الدورق و      . ةدقيقة إضافي ) ٩٠(احمللول رائقا و قليل الرغوة و يتابع تقطريه ملدة          
مل غول اتيلي مث باملاء و يضاف عدة قطرات من حملول الفينول فتالئني             )٢٠(يغسل املكثف حبذر بـ     

لتر، /مول) ١(لتر و يعاير الناتج مبحلول هيدروكسيد الصوديوم بتركيز          /غ)١٠(االيتانويل بتركيز   
 ٠,٥(تركيز  (الكربيت احلجمي القياسي    مل من حملول محض     ) ٢٥(جيري اختبار شاهد مبعايرة     

H2SO4 ( أي)(لتر مبحلول هيدروكسيد الصوديوم، تركيز /مول) ١NaOH .( أي)لتر/مول) ١ 
 :كنسبة مئوية كتلية) ن(يعرب عن نقاء كربيتات لوريل الصوديوم  

 ٣ت) ∴ح-١ح(٢٨,٨٤                                       
 ــــــــــــــــــ=ن                            

                                  ١ 
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 :حيث
 . حجم حملول هيدروكسيد الصوديوم املستعمل لالختبار الشاهد مقدرا بامليليلتر∴ح
لتر املستعمل جلزء   /مول) ١(بتركيز يساوي   ) NaOH( حجم حملول هيدروكسيد الصوديوم      ١ح

 .م مقدرا بامليليلترالعينة املخترب من كربيتات لوريل الصوديو
 .باللتر) NaOH( التركيز الدقيق حمللول هيدروكسيد الصوديوم معربا عنه بعدد املوالت من ∴ت
 . كتلة جزء العينة املخترب من كربيتات لوريل الصوديوم مقدرة بالغرام١ك

غ من  )١,١٦-١,١٤(حتضري حملول حجمي قياسي من كربيتات لوريل الصوديوم يوزن ما بني               ٣/٢/٢
مل يف املاء، ينقل احمللول كميا إىل       ) ٢٠٠(مع و حنل  يف      ) ١(كربيتات لوريل الصوديوم إىل أقرب      

و ميدد باملاء حىت    ) ٤/٣(مل و ذو عالمة واحدة      ) ١٠٠٠(دورق حجمي ذو سدادة مصنفرة سعته       
باللتر ) C12H25NaO4S( معربا عنه بعدد املوالت من         ٢العالمة، حيسب التركيز الدقيق ت     

 :ول الناتج بالعالقةللمحل
 ن × ٢                                                        ك

 ــــــــــ=١ت
١٠٠ ×٢٨٨,٤ 

 :حيث
كتلة جزء العينة املختربة من كربيتات لوريل الصوديوم املستخدمة يف حتضري احمللول مقدرة                : ٢ك

 .بالغرام
 ).٣/٢/١(هي نفس الواردة ي الفقرة : ن

 *املشعر املختلطحملول  ٣/٣
 .و بروم الدمييديوم) ١(حيضر هذا احمللول من األزرق احلمضي : احمللول الرئيسي ٣/٣/١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . يتوفر هذا املشعر جتاريا على شكل حملول أساسي يتعني حتميضه و متديده قبل استعماله∗
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 ثنائي أمينوايتيل ثالثي فنيل     ٤،٤ثنائي الصوديوم   ) ٤٢٠٤٥رقم الدليل اللوين    * ()١(األزرق احلمضي    ٣/٣/١/١

 ). ثنائي سلفونات٤،٢-ميتان
 . فنيل بروم فنانتردينيوم٦-متيل-٥-ثنائي أمني-٨,٣(بروم الدمييديوم  ٣/٣/١/٢
 حتضري امللحول الرئيسي ٣/٣/١/٣

مل )٥٠(مغ يف بيشر سعته     ) ١(أقرب  إىل  ) ٣/٣/١/٢(غ من بروم الدمييديوم     )٠,٠٠٥±٠,٥: (يوزن
 :و يوزن

مل يضاف إىل    )٥٠(يف بيشر آخر سعته     ) ٣/٣/١/١(،)١(غ من األزرق احلمضي     )٠,٠٠٥±٠,٢٥(
)١٠(مل من غول اتيلي ساخن تركيزه       )٣٠ -٢٠(كل بيشر ما بني      ٪ حترك حمتويات   ) حجم/حجم (

مل  ) ٢٥٠(المة واحدة سعته    البيشرين حىت االحنالل مث تنقل احملتويات إىل دورق حجمي ذي ع           
)١٠(يشطف البيشران بالغول األتيلي و تضاف الغسالة إىل الدورق مث ميدد احمللول بالغول األتيلي  ٪. 

 .حىت العالمة) حجم/حجم(
 :احمللول احلمضي للمشعر املختلط ٣/٣/٢

جمي ذو  يف دورق ح  ) ٣/٣/١(مل من احمللول الرئيسي     ) ٢٠(مل من املاء إىل     ) ٢٠٠(حيضر بإضافة   
 .مل من محض الكربيت) ٢٠(مل مث يضاف ) ٥٠٠(عالمة واحدة سعته 

 .لتر ميزج احمللول و ميدد باملاء حىت العالمة و حيفظ بعيدا عن ضوء الشمس املباشر/غ)٢٤٥(حوايل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أزرق ثنائي السلفني     VS، أزرق   )١(األزرق احلمضي   :  يعرف هذا املركب جتاريا بأمساء مثل        ∗
VN.150 
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  التجهيزات-٤
 :تستعمل التجهيزات املخربية العادية إضافة إىل مايلي 

 .مل مع سدادة زجاجية مصنفرة)٢٥٠(اسطوانة مدرجة أو دورق سعة  ٤/١
 .١ج/٦٣٦/مل حسب املواصفة القياسية لسورية رقم )٢٥(زجاجة سعتها  ٤/٢
مل مع سدادة زجاجية مصنفرة حسب املواصفة        )١٠٠٠(ة  دورق حجمي ذو عالمة واحدة سع       ٤/٣

 /.٤٤٧/القياسية السورية رقم 

  الطريقة- ٥
 حتضري العينة املخربية ٥/١

اخلاصة ) ٢٦٩(يتم حتضري العينة املخربية طبقا ملا هو مبني يف املواصفة القياسية السورية رقم  
 ".تقسيم العينات-املنظفات و عمالء التنشيط السطحي"بـ

 جزء العينة املختربة ٥/٢
) ٠,٠٠٣-٠,٠٠٠٢(مع كمية كافية من العينة املخربية حبيث حتوي ما بني           ) ٠,٥(يوزن إىل أقرب     

 .مول من املادة الفعالة الشرجبية
ميكن استخدام اجلدول التايل كدليل للمقادير اليت تؤخذ، علما بأن املقادير حسبت على             -٢: مالحظة 

 ).٣٦٠(نسبية أساس أن الكتلة اجلزئية ال
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 )١(جدول
 دليل كتلة جزء العينة املخترب

 كتلة جزء العينة املخترب
 غ

احملتوى املتوقع من املادة الفعالة الشرجبية
 ٪كتلة/كتلة

١٠ 
٥ 
١ 

١٠ 
٢٠ 
١٠٠ 

 التعيني ٥/٣
مل ) ١٠٠٠(يف املاء و ينقل إىل دورق حجمي ذو عالمة واحدة سعة            ) ٥/٢(حيل جزء العينة املخترب     

 .مث ميدد باملاء حىت العالمة و متزج احملتويات جيدا) ٤/٣(
 ).٤/١(مل و تنقل إىل دورق أو أسطوانة مدرجة ) ٢٥(يسحب بواسطة ممص مناسب 

مل من  ) ١٥(و  ) ٣/٣(مل من حملول املشعر املختلط      ) ١٠(و باستعمال اسطوانات مدرجة يضاف      
 .دامل من املاء و ميزج الناتج جي) ٢٥(و ) ٣/١(الكلورفورم 

 و جتري املعايرة، يسد الدورق ) ٣/٢(مبحلول كربيتات لوريل الصوديوم ) ٤/٢(متأل السحاحة 
 .أو االسطوانة املدرجة بعد كل إضافة و يهز جيدا

باللون األزرق، تتابع املعايرة مع اهلز القوي املكرر        ) الكلورفورم( تتلون الطبقة السفلى     -٣:مالحظة
الكلورفورم السفلى بلون زهري مائل إىل الرمادي اخلفيف عند نقطة          حىت زوال األزرق و تلون طبقة       

 .اية املعايرة
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  التعبير عن النتائج-٦
 احلساب ٦/١

 يعرب احملتوى من املادة الفعالة الشرجبية كنسبة مئوية كتلية بالعالقة
 
 ١٠٠×١٠٠٠×رك×ت×ح
 ∴ ك١٠٠٠×٥٠

 
 رك×ت×ح٢=

 ∴ك 
 حيث
 .املستعمل يف املعايرة مقدرا بامليلتر) ٣/٢(صوديوم حجم حملول كربيتات لوريل ال: ح
 التركيز الفعلي حمللول كربيتات لوريل الصوديوم: ت
)C12H25NO4S ( معربا عنه بـ)لتر/مول( 
 متوسط الكتلة اجلزئية النسبية للمادة لفعالة الشرجبية: رك
 .مقدرة بالغرام) ٥/٢(كتلة جزء العينة املخترب : ∴ك

 الدقة ٦/٢
 لتكراريةا ٦/٢/١

 من متوسط النتائج٪ ١,٦
ميكن أن يزيد الفرق بني نتيجيت اختبار منفردتني مت احلصول عليهما خالل أقصر فترة زمنية ممكنة                   

باستعمال التجهيزات املخربية نفسها و من قبل احمللل ذاته و باستعمال املواد املخربية نفسها على قيمة                
( يزيد على    التكرارية احملددة أعاله و لكن مبعدل ال      

2
من احلاالت و ذلك يف الشروط النظامية و        ) 1

 .الصحيحة للطريقة املتبعة
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 اإلعادة ٦/٢/٢

 من متوسط النتائج٪ ٤
ميكن أن يزيد الفرق بني النتائج اليت مت احلصول عليها يف خمربين خمتلفني باستعمال مواد خمربية متماثلة                 

(ددة أعاله و لكن مبعدل ال يزيد على          على قيمة اإلعادة احمل   
20
من احلاالت و ذلك يف الشروط      ) 1

 .النظامية و الصحيحة للطريقة املتبعة

  تقرير االختبار-٧
 :جيب أن يتضمن تقرير االختبار املعلومات التالية
 .مجيع البيانات الضرورية للتعريف الكامل بالعينة

 ).اإلشارة إىل هذه املواصفة(تعملة مرجع الطريقة املس ٧/٢
 .النتائج احلاصلة و الطريقة املستعملة يف التعبري عنها ٧/٣
أي تفاصيل عملية مل حتددها هذه املواصفة القياسية أو اعتربت اختيارية و كذلك أي حوادث عرضية                 ٧/٤

 .ميكن أن تكون قد أثرت يف النتائج



 ١٩٩٢/    ٢ ج٧٨٢ س   .ق .م

 ١٠

 
 

  المصطلحات الفنية-٨
 

Blue أزرق 
Alkylpyridinium salts أمالح ألكيل البرييدينيوم 
Reproducibility اإلعادة 
Destroyed خترب،تزال 
Actual concentration التركيز الفعلي 
Repeatability التكرارية 
Test portion جزء العينة املخترب 
Grayish-pink زهري مائل إىل الرمادي اخلفيف 
Dyes صبغات 
Chloroform layer طبقة الكلورفورم 
Beleaching agents عوامل التبيض 
Sodium lauryl sulfate كربيتات لوريل الصوديوم 
Relative molecular mass كتلة جزئية نسبية 
Cationic active matter مادة فعالة شرجبية 
Amphoteric مذبذبة 
Hydro tropes مساعدات احنالل 
Mixed indicator مشعر خمتلط 
Tow-phase titration معايرة ثنائية الطور 



 ١٩٩٢/    ٢ ج٧٨٢ س   .ق .م

 ١١

 
 

  المراجع-٩
 

 ISO2871/part2/1990  مأخوذة عن املواصفة الدولية للتقييس -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-١٠
 

 .   إعداد هيئة املواصفات و املقاييس العربية السورية-
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