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  المجال-١
حتدد هذه املواصفة طريقة تعيني احملتوى من الكربونات يف تركيب املنظفات ويعرب عن احملتوى من                  

 .الكربونات بكربونات الصوديوم

  المبدأ-٢
يات بكافة أنواعها   تعتمد طريقة هذه املواصفة على حساب القلوية الكلية املعربة عن وجود القلو              

الفوسفات والكربونات والسيليكات باملعايرة حبمض ومن مث حترير ثنائي أكسيد الكربون من الكربونات             
املوجودة يف العينة بواسطة الغليان،ومن مث حساب القلوية الكلية املعربة عن وجود القلويات بكافة                 

 .أنواعها عدا الكربونات

  الكواشف-٣
يف الصنف التحليلي املميز،وأن يكون املاء مقطرا ومطابقا للمواصفة القياسية          جيب أن تكون الكواشف     

 ".املواصفات وطرائق االختبار-املاء املستعمل يف خمابر التحليل"،اخلاصة بـ) ٥٧٨(السورية رقم 
 .معاير بدقة) ن٠,١(حملول محض كلور املاء نظامية  ٣/١
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 .معاير بدقة) ن٠,١(حملول هيدرو كسيد الصوديوم نظاميته  ٣/٢
 .حملول مشعر:برتقايل امليتيل ٣/٣
 .حملول مشعر.فينول فتالئني ٣/٤

  التجهيزات-٤
 : إىل ما يليتستعمل التجهيزات املخربية العادية إضافة

 ،مل) ٢٥٠(دورق معايرة سعة  ٤/١
 ) .٢(مل عدد ) ٥٠(مل أو ) ٢٥(سحاحة مدرجة سعة  ٤/٢

  الطريقة-٥
ـ ) ٢٦٩(حتضر العينة املخربية طبقا ملا هو مبني يف املواصفة القياسية السورية رقم               ٥/١ املنظفات "اخلاصة ب

 ".تقسيم العينات-وعمالء التنشيط السطحي
 :املختربجزء العينة  ٥/٢

مل ماء مقطر يف دورق     ) ١٠٠(غ،وحتل يف   ) ٠,٠٠١(غ من املصبغة املخربية إىل أقرب       ) ١(يوزن  
 .معايرة

 :التعيني ٥/٣
١بوجود مشعر فينول فتالئني،ويكون احلجم املأخوذ ج      ) ن٠,١(نعاير احمللول مبحلول محض كلور املاء        ٥/٣/١

 .لتحديد القلوية الفعالة.
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ن ويكون احلجم املأخوذ    ) ٠,١(رة بوجود مشعر برتقايل امليتيل مبحلول محض كلور املاء           تتابع املعاي  ٥/٣/٢

 .وهو حجم محض كلور املاء الالزم إلجراء املعايرتني والذي حيدد القلوية الكلية) ٢ح(
 :مالحظة

ل معروف  جيب االنتباه إىل عدم جتاوز نقطة النهاية ملشعر برتقايل املتيل واألوجب عندئذ التعديل مبحلو             
 .النظامية من هيدروكسيد الصوديوم ويؤخذ ذلك بعني االعتبار يف احلسابات

 ) .CO2(يسخن احمللول حىت الغليان حيث يتم طرد  ٥/٣/٣
 :مالحظة

 .نوقف التسخني حلظة الغليان ألن محض البور قابل للتطاير.يف حال وجود فوق البورات أو البوراكس
 . الغليان،يرفع عن مصدر احلرارة ويربدبعد وصول احمللول إىل درجة ٥/٣/٤
 .ن باستخدام مشعر برتقايل املتيتل) ٠,١(نعاير من جديد بعد التربيد مبحلول محض كلور املاء  ٥/٢/٥
ن،حىت انقالب  ) ٠,١(نضيف نقاط من مشعر الفنيول فتالئني ونعاير مبحلول هيدروكسيد الصوديوم             ٥/٣/٦

 ) .٣ح( املستهلك لون املشعر إىل الوردي ويكونه احلجم
 :مالحظة

مل من احمللول وجترى عليه املعايرة السابقة       ) ٢٥(إذا كانت احلجوم املستهلكة كبرية ميكن أن يؤخذ         

(آخذين بعني االعتبار أن وزن العينة هو 
4
 ) .و
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  التعبير عن النتائج-٦
 :طريقة احلساب ٦/١

 :نظف كنسبة مئوية كتلية بالعالقة التاليةيعرب احملتوى من الكربونات يف امل

)= كربونات الصوديوم نسبة مئوية كتلية )
و

ححح 21306.1 ××× 

 :حيث
 حجم محض كلور املاء الالزم لتحديد القلوية الفعالة مقدرا بامليليلتر:١ح
 .ترمقدرا بامليليل) املعايرتني معاً(حجم محض كلور املاء الالزم لتحديد القلوية الكلية :٢ح
 .حجم هيدروكسيد الصوديوم مقدرا بامليليلتر:٣ح
 .كتلة العينة املأخوذة مقدرة بالغرامات:و

 :التكرارية ٦/٢
جيب أال يتجاوز احلد االقصى بني نتيجيت تعيني مث إجراؤمها بتعاقب سريع على املنتج نفسه،بواسطة                 

 .٪) ١. (احمللل نفسه وباستعمال األجهزة نفسها
 :اإلعادة ٦/٣

 .٪) ٥(ال يزيد الفرق بني النتائج اليت يتم احلصول عليها من العينة نفسها يف خمربين خمتلفني على جيب أ
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  تقرير االختبار-٧
 :جيب أن يتضمن تقرير االختبار املعلومات التالية

 .مجيع البيانات الضرورية للتعريف الكامل بالعينة ٧/١
 ).فةاإلشارة إىل هذه املواص(الطريقة املستخدمة  ٧/٢
 .النتائج احلاصلة وطريقة التعبري عنها ٧/٣
 .شروط االختبار ٧/٤
أى تفاصيل مل حتددها هذه املواصفة القياسية أو اعتربت اختبارية كذلك أي حوادث عرضية ميكن أن  ٧/٥

 .تكون أثرت يف النتائج
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  المصطلحات الفنية-٨
 

Reproducibility  اإلعادة  
Repeatability  التكرارية  
Carbon dioxide  ثنائي أكسيد الكربون  
Test portion  جزء العينة املخترب  
End point  نقطة النهاية  
Pink   وردي  
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