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 المجال -١
يعرب عن احملتوى من    وات  نظفحتدد هذه املواصفة القياسية طريقة تعيني احملتوى من الكلور يف تراكيب امل           

 الكلور بكلور الصوديوم 

  المبدأ-٢
 . لتكون مباشرة بنترات الفضة ويستدل على نقطة النهاية باستعمال مسرى فضة الكلورةرمعاي

  الكواشف-٣
وع التحليلي املميز ، وجيب أن يكون املاء مقطراً ومطابقاً للمواصفة            جيب أن تكون الكواشف من الن     

  " املواصفات وطرائق االختبار–املاء املستعمل يف خمابر التحليل "اخلاصة بـ/٥٧٨/القياسية السورية رقم
 .ل/مول)٥(فيه يساوي(HNO3) حملول تركيز:محض اآلزوت ٣/١
 . ل/مول)٠,١٠٠( يساويفيه(Ag NO3) حملول تركيزه:نترات الفضة ٣/٢
 . حملول مشعر:برتقايل امليتل ٣/٣

  التجهيزات-٤
  :تستعمل التجهيزات املخربية العادية باإلضافة إىل

 .  أو أي جواز مناسب للمعايرات اليت تعتمد فرق الكمونPHمقياس  ٤/١
 .مسرى فضة ٤/٢

  كربيتات الزئبقي:مرجعيمسرى  ٤/٣

 ماد تاريخ االعت إلزامية التطبيق

١٩٩٢ / ٥ / ١٦ 

 رقم قرار االعتماد
٧٠ 

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization 
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  الطريقة-٥
 حتضري العينة املخربية ٥/١

ـ /٢٦٩/يتم حتضري العينة املخربية طبقاً ملا هو مبني يف املواصفة القياسية السورية رقم             املنظفات "اخلاصة ب
 ".لسطحي تقسيم العيناتوعمالء التنشيط ا

 جزء العينة املخترب  ٥/٢
غ من العينة املمزوجة جيداً أو أقل نسبياً يف حال احتواء العينة على             )٥(غ حنو )٠,٠١(يـوزن إىل أقرب   

 ).Na Cl (من الكلور مقدرة بكلور الصوديوم)٪ ٥(أكثر من
 :التعيني ٥/٣

  من  مل، ويضاف  بضع قطرات    )١٠٠-٥٠(يف كمية من املاء مقدارها    )٥/٢(حيـل جـزء العينة املخترب     
مل من حملول محض )٣(مشـعر بـرتقايل املتيل وإذا كان احمللول قلوي يعادل حبمض اآلزوت مع إضافة          

 ).٣/١(اآلزوت
وجترى املعايرة باستعمال حملول   )٤/١(PHيدخـل مسريا الفضة وكربيتات الزئبقي املوصلني إىل مقياس          

 .مع التحريك)٣/٢(نترات الفضة
 كإحداثي عمودي وميليلترات حملول     PHمنحين بياين بداللة وحدات امليلي فولت أو وحدات       يرسـم   

بامليلمترات املوافقة للجزء األكثر    )ح(كإحداثي أفقي يقرأ احلجم   )٣/٢(لتر/مول)٠,١٠٠(نـترات الفضة  
 .احنداراً من املنحىن

  التعبير عن النتائج-٦
 : بالعالقة التالية(Na Cl)مقدرة بكلور الصوديوميعرب عن احملتوى من الكلور كنسبة مئوية كتلية 

 

 . الفضة املستهلك مقدراً بامليليلتر
 ).لتر/مول(مقدراً بـ)٣/٢(ل نترات الفضة
 .ترب مقدراً بالغرام

 ١٠٠×٠,٠٥٨٥×ت×ح
 ك
 

 
 
 :ثحي
حجم حملول نترات=ح
التركيز الفعلي حمللو=ت
كتلة جزء العينة املخ=ك
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  تقرير االختبار-٧
 :االختبار املعلومات التاليةجيب أن يتضمن تقرير 

 .اإلشارة إىل هذه املواصفة كمرجع ٧/١
 .النتائج والطرق املستخدمة يف التعبري عنها ٧/٢
 .شروط االختبار ٧/٣
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  المصطلحات الفنية-٨
 

Actual concentration  التركيز الفعلي 
Test portion جزء العينة املخترب 
Reagents الكواشف 
Electrode  مسرى 
Reference electrode مسرى مرجعي 
Choride content  احملتوى من الكلور 
Indicator مشعر 
Potentiometric   مقياس فرق الكلور 
End – point نقطة النهاية 
Neutralize  يعادل 



 ١٩٩٢   / ٩٧٧ س   .ق .م

 ٥

 
 

  المراجع-٩
 

 BS 3762 Part 3/16 /1985  مأخوذ عن املواصفة الربيطانية -

  الجهات التي شاركت في وضع هذه المواصفة-١٠
 

 .  إعداد هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية-


