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   المجال- ١

الشروط الواجب توافرها يف املساحيق الكاشطة املستخدمة يف أغراض التنظيف تتضمن هذه املواصفة 
 .املرتيل

  .كما تتضمن التعبئة وبطاقة البيان واالعتيان ومعيار املطابقة وتشري إىل مراجع طرائق الفحص واالختبار

   التعريف- ٢
نسياب،ويتكون هو مسحوق أبيض مائل للرمادي متجانس خايل من الكتل سهل اال:املسحوق الكاشط

  . أو كربونات الكلسيوم،ومنظف صنعي كمادة فعالةلبشكل أساسي من مواد سيليسية كالرم

   المتطلبات- ٣
  التركيب  ٣/١
٪ وهي تتألف من سيليسية أو كربونات )٨٥(جيب أال تقل النسبة املئوية هلذه املواد عن:مواد كاشطة  ٣/١/١

  .الكلسيوم أو خليط بني كال املادتني
  ).)١مادة فعالة ال صابونية(ف صنعيمنظ  ٣/١/٢

  .٪ ١٠٠٪بتركيز)٤(جيب أال تقل نسبة املادة الفعالة يف املسحوق الكاشط عن
  .٪) ٥(يسمح بإضافة أمالح الفسفات أو كربونات الصوديوم مبا ال يزيد عن  ٣/١/٣
  .ميكن تع طري هذا املنتج بالعطور املستخدمة يف تعطري املنظفات  ٣/١/٤
  ).١١-١٠(٪حبدود) ١٠(حملول مائي للمادة الكاشطة بتركيزPH جيب أن يكون  ٣/٢
  .٪ وزنا) ٥(جيب أال تزيد النداوة عن:النداوة  ٣/٣
  النعومة   ٣/٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اخل....الكيل برتن سلفونات: يقصد باملادة الفعالة للالصابونية من أمثال)١        

   االعتمادرقم قرار

٣٢٢  

  تاريخ االعتماد 

١٩٩٢ / ١٢ / ٢٨  

  إلزامية التطبيق

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization  
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  ٢

 
  ٪) ٩٢(ميكرومتر عن)١٦٠(جيب أال يقل املار من املسحوق الكاشط خالل منخل  ٣/٤/١
  ٪) ٦٨(رومتر عنميك)٤٠(جيب أال يقل املار من املسحوق الكاشط خالل منخل  ٣/٤/٢

   التعبئة- ٤
  .جيب أن تعبأ املادة يف أوعية مناسبة وال تتأثر وال تؤثر باملنتج

   االعتيان- ٥
  :جيب أن تتخذ االحتياطات التالية عند سحب وحتضري وختزين وتداول العينات  ٥/١
  .جيب أن تؤخذ العينات يف مكان حممي غري معرض للهواء الرطب أو الغبار  /٥/١/١
  . أن تكون أداة االعتيان نظيفة وجافة عند االستخدامجيب  ٥/١/٢
  .جيب أن حتمى العينات واملادة املعتانة وأدوات االعتيان وأوعية العينات من أي تلوث طارئ  ٥/١/٣
  .جيب أن توضع العينات يف أوعية زجاجية نظيفة وجافة أو بأي أوعية مناسبة ال تؤثر باملادة  ٥/١/٤
  .العينات ذات حجم ميكن أن متالء بالعينة بشكل كامل تقريباجيب أن تكون أوعية   ٥/١/٥
جيب أن تسد األوعية بإحكام بعد امتالئها وأن يكتب عليها التفصيالت الكاملة لالعتيان،تاريخ   ٥/١/٦

  .االعتيان ورقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل هامة عن اإلرسالية
 عدم اختالف درجة حرارا كثريا عن درجة احلرارة النظامية جيب أن ختزن العينات بطريقة تضمن  ٥/١/٧

  .ومحايتها من الضوء
  :سلم االعتيان  ٥/٢
  .هي مجيع العبوات يف إرسالية واحدة واملسحوبة من نفس الوجبة املصنعة:الدفعة  ٥/٢/١
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  ٣

  
  .جيب أن ختترب العينات العائدة لكل دفعة للتأكد من مطابقة املادة هلذه املواصفة  ٥/٢/٢
  ).١(يعتمد عدد العبوات املسحوبة عشوائيا من كل دفعة حجم الدفعة طبقا للجدول رقم  ٥/٢/٣

  )١(جدوال
  سلم االعتيان

 عدد العبوات املسحوبة عدد العبوات يف الدفعة
٥-٤  
٤٠- ١٦  
٦٥- ٤١  
١١٠- ٦٦  
 فما فوق-١١١

٣  
٤  
٥  
٧  
١٠ 

  :مالحظة
يتم االتفاق بني الشاري واملورد على إذا كان حجم الدفعة أقل أو يساوي ثالث عبوات فيجب أن 

  .عدد األوعية املختارة لتقرير مطابقة الدفعة للمحدد يف هذه املواصفة
  :تسحب األوعية من الدفعة عشوائيا وفق الطريقة التالية  ٥/٢/٤

حىت الوصول إىل الرقم )اخل١٠٠٠٣,٢,١(بدءا من أي وعاء يف الدفعة ترقم العبوات يف التسلسل
  جلزء الصحيح من ناتج قسمةهو ا)ر(حيث)ر(

  .وفق الترتيب السابق حىت االنتهاء من مجيع العبوات
  ).١(من الدفعة حىت الوصول إىل عدد العبوات املبني يف اجلدول رقم)ر(تسحب كل عبوة تعمل الرقم

  .حتضري العينات اإلمجالية،عينات االختبار والعينة املرجعية  ٥/٣
  .وبشكل عشوائي واحدة أو أكثر من األوعية)٥/٢(املختارة يفتسحب من كل واحد من العبوات   ٥/٣/١

جيب أن تكزن كمية املادة يف األوعية املختارة ثالث مرات كمية املادة املطلوبة تقريبا،لتحقيق أغراض 
االختبار املشار إليها وجيب أن تفتت املادة املختارة من األوعية إذا كان ذلك ضروريا ومتزج جيدا 

  .إلمجالية من كل عبوةلتعطى العينة ا
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  ٤

  
  :عينات االختبار  ٥/٣/٢

يؤخذ من العينة اإلمجالية املمثلة املكونة من املسحوق الكاشط كمية صغرية ولكن مكافئة من املادة 
ومتزج متاما لتشكل العينة املركبة اليت جيب أن تكزن كافية احلحم إلجناز ثالث اختبارات للخصائص 

  .احملددة
 العينة املركبة املمثلة من املسحوق الكاشط إىل أقسام متساوية أحدمها للمورد والثاين جيب أن تقسم  ٥/٣/٢/١

  .للشاري والثالث كعينة مرجعية
جيب أن يقسم املرء املتبقي من املادة من العينة اإلمجالية إىل ثالث أجزاء متساوية حبيث كل منهما عينة   ٥/٣/٢/٢

  .فردية
عبوة خمتارة للشاري والثانية للمورد )N(نات الفردية املمثلة لـجيب أن تكون جمموعة واحدة من العي

  .والثالثة كعينة مرجعية
جيب أن تنقل كافة العينات املركبة والفردية إىل أوعية منفصلة وجيب أن تسد هذه األوعية بإحكام   ٥/٣/٢/٣

  ).٥/١/٦(ويلصق عليها بطاقة يوضح التفصيالت املبينة يف

  ر طرائق الفحص واالختبا- ٦
  لتقسيم العينات  ٦/١

تقسيم -املنظفات وعمالء التنشيط السطحي:"اخلاصة بـ/٢٦٩/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم
  ".العينات

  لتعيني النداوة  ٦/٢
تعيني احملتوى من املاء بطريقة - حتليل املنظفات:"اخلاصة بـ/٧٧٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية

  "املراجعة األوىل-كارل فبشر
  ).السيليس(لتعيني املواد غري املنحلة باملاء  ٦/٣

تعيني املواد غري املنحلة -حتليل املنظفات:"اخلاصة بـ/٧٨٤/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم
  ".باملاء

  لتعيني املادة الفعالة  ٦/٤
  :تعتمد املواصفات القياسية السورية ذوات األرقام

  " احملتوى الكلي من املواد الفعالة لإلرشاديةتعيني-حتليل املنظفات:اخلاصة بـ/٧٨١/
-اجلزء األول-تعيني احملتوى الكلي من املادة الفعالة الشر حبية-حتليل املنظفات:اخلاصة بـ١ج/٧٨٢/

  ".املادة الفعالة الشر جبية عالية الكتلة اجلزيئية
منخفضة -الشر جبيةتعيني احملتوى الكلي من املادة الفعالة -حتليل املنظفات:"اخلاصة بـ٢ج/٧٨٢/

  ".املراجعة الثانية-)٥٠٠-٢٠٠(الكتلة اجلزيئية
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  ٥

  

بطريقة املعايرة )حتليل املنظفات احملتوى الكلي من املادة الفعالة الشرسبية األنبوبية:"اخلاصة بـ/٧٨٣/
  ".اليدوية أو األلية-املباشرة ثنائية الطور

  لتعيني احملتوى من الصابون  ٦/٥
  .تعني احملتوى من الصابون- اخلاصة بـ حتليل املنظفات٧٧٦ة السورية رقم تعتمد املواصفة القياسي  

  :لتعيني احملتوى من الفوسفات  ٦/٦
تعيني احملتوى الكلي من -حتليل املنظفات:"اخلاصة بـ/٧٨٠/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم

  ".مخاسي أكسيد الفسفور بطريقة فسفو مولبيدات الكينولني الوزنية
  :عيني احملتوى من الكربوناتلت  ٦/٧

   اخلاصة بـ حتليل املنظفات بتعيني احملتوى من الكربونات٧٧٧تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم   
  احمللولPHلتعيني   ٦/٨

احملاليل املائية بطريقة PHتعيني - حتليل املنظفات:"اخلاصة بـ/٧٨٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية
  ".قياس فرق الكمون

   العينة المرجعية- ٧
  .عينة فردية)II(جيب أن تتكون العينة املرجعية من العينة املركبة واجملموعة املكونة من  ٧/١

جيب أن تتحمل كافة األوعية أختام كل من الشاري واملورد وأن حتفظ يف مكان متفق عليه بني 
  .األطراف املعينة

  .ني الشاري واملوردجيب أن تستخدم العينة املرجعية يف حالة أي خالف ب  ٧/٢

   عدد االختبارات- ٨
على كل العينات )املواد السيلسية واملنظف الصنعي(جيب أن جترى اختبارات تعيني املكونات الفعالة  ٨/١

  .الفردية
  .جيب أن جترى االختبارات املتعلقة جبميع اخلصائص األخرى على العينة املركبة  ٨/٢

   معيار المطابقة- ٩
  بولمستوى اجلودة املق  ٩/١

تقريبا )١٠٠من أصل٩٥(هو قيمة أمسية متثل النسبة املئوية للعيبات اليت تكون مقبولة يف معظم احلاالت
  .عند إتباع خطة االعتيان

  للعينات الفردية  ٩/٢
  .لنتائج تعيني اخلصائص على العينة الفردية من العالقة)ر(واجملال)س(جيب أن حيسب املتوسط

  عدد نتائج االختبار/ج االختبارجمموع نتائ) =        س(املتوسط
  .الفرق بني القيمة القصوى والدنيا من نتائج االختبار)=ر(اجملال
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                   :إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد ألدىن-أ

وإذا كانت القيم الناجتة )د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر)ع ر-س(جيب أن حتسب القيم املعرب عنها
  . تساوي احلدود الدنيا فيجب أن يصرح على أن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائصأكرب أو

  .إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أقصى-ب
،إذا كانت القيم )د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر)ع ر+س(جيب أن حتسب القيم املعرب عنها بـ

  .بأن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه املواصفةالناجتة أقل أو تساوي احلد األقصى فيجب أن يصرح 
من )ع ر±س (إذا كانت اخلاصة ذات حدين معينني عندئذ جيب أن حتسب القيم املعرب عنها بـ-جـ

،إذا كانت القيم الناجتة ضمن احلدين املتبينني جيب أن يصرح بأن )د(نتائج االختبار املتعلقة انظر الفقرة
  .ئصالدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصا

تبعا ملستوى اجلودة املقبول )٢(من اجلدول)جـ-أ(العائد إىل الفقرة)ع(جيب أن ختتار قيمة العامل-د
  .حبيث أن النسبة املئوية للعبوات غري املطابقة يكون مقبوال بصورة مقبولة

  )٢(جدول
  ملستويات خمتلفة من اجلودة املقبولة)ع(قيمة العامل
 العامل ع مستوى اجلودة املقبول

  ٪)٣,٠(ما ال تزيد العيوب عنعند
  ٪)١,٥(عندما ال تزيد العيوب عن
 ٪)٠,٥(عندما ال تزيد العيوب عن

٠,٤  
٠,٥  
٠,٦ 

  للعينة املركبة  ٩/٢  
جيب أن تفي نتائج االختبار احملراة على العينة املركبة باملتطلبات احملددة يف هذه املواصفة فيما يتعلق 

  .باخلصائص األخرى للمادة
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  ٧

  
  

   البيان بطاقة-١٠

  
جيب أن يكتب على العبوة وخبط واضح باللغة العربية وجيوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى التفصيالت 

  :التالية
  ).مسحوق كاشط(اسم املادة  ١٠/١
  .اسم الصانع وبلد الصنع والعالمة الفارقة إن وجدت  ١٠/٢
  .املكونات األساسية ونسبها  ١٠/٣
  .زيئي ونسبتها املئويةأمساء املواد الفعالة ووزا اجل  ١٠/٤
  .الكتلة الصافية للمنتج بالوحدات الدولية  ١٠/٥
  .جمال االستعمال وطريقة االستعمال وتعليمات االستعمال  ١٠/٦
  .تاريخ الصنع بالشهر والسنة ومدة الصالحية  ١٠/٧
  .رقم أو رمز الدفعة  ١٠/٨
  .٪)٢(±يسمح بتفاوت يف الكتلة املدونة على العبوة قدره   ١٠/٩
  .يف حالة اإلنتاج احمللي/١٩٩٢/لعام/١٨٣/منتج وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم  ١٠/١٠
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  ٨

  
  

   المصطلحات الفنية-١١

  
Sampling اعتيان

Sieve analysis التحليل املنخلي
Lot دفعة

Test sample عينة اختبار
Referee sample عينة مرجعية
Individual sample عينة فردية
Composite sample ةعينة مركب

Number of test عدد االختبارات
Criteria for conformity معيار املطابقة

Household scouring powder مساحيق تنظيف مرتلية
Abrasive matter مواد كاشطة
Active matter مادة فعالة
Moisture نداوة
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  ٩

  
  

  المراجع -١٢

  
  ١٩٨٧لعام ٤٩٧م  املواصفة القياسية األردنية رق-
   synthetic detergents 6 th edition  كتاب -

                      By:A. davidsohn and B. M. milwidsky.  
  
  
  
  
  
  
  
 

   الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-١٢

  /.مديرية الشؤون الفنية/ وزارة التموين والتجارة الداخلية -
  ).سار(يميائيةالشركة العامة لصناعة املنظفات الك  -
  .مركز االختبارات واألحباث الصناعية  -
  ).دمشق(غرفة الصناعة  -
  /.حلب-دمشق/اجلمعية احلرفية لصناعة الصابون واملنظفات واملبيضات  -
  .شركة أمني شحادة وشركاه إلنتاج املنظفات الصنعية  -
  .هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية  -


