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  المجال-١
 . حتدد هذه املواصفة القياسية طريقة تعيني احملتوى من األكسجني الفعال يف مساحيق التنظيف التجارية
وتستعمل لتعيني فوق أكاسيد اهليدرات مثل فوق بورات الصوديوم ، وميكن استعماهلا بوجود إتيلني 

 أو أية عوامل استخالب من النوع نفسه شريطة أال يزيد (EDTA)رباعي محض اخللثنائي نتريل 
 ).كتلة/كتلة(٪ )١( تركيزها يف املنتج على

ال تطبق هذه الطريقة على مساحيق التنظيف اليت حتتوي باإلضافة إىل فوق أكاسيد اهليدرات على 
 .منتجات تتفاعل مع محض فوق املنغنات يف الشروط التحليلية

 المبدأ -٢
اإلرجاع املشترك لفوق أكاسيد اهليدرات وفوق منغنات البوتاسيوم يف حملول محضي مع إطالق 

 .األكسيجني
ميكن جتنب فترة بدء التفاعل الطويلة نسبياً يف بعض مساحيق الغسيل بإضافة كربيتات ): ١(مالحظة
 .املنغنيز
عامل استخالب آخر أساسه  أو مع أي (EDTA)تزيل معقدات نترات البزموت مع ): ٢(مالحظة

 .خالت األمني أي احتمال للتداخل
ميكن احلصول على تفاعل مفضل مع الفسفات املكثفة بإضافة كربيتات األملنيوم ، كما ): ٣(مالحظة

ميكن جتنب تشكل معقد مع شوارد املنغنيز األمر الذي ميكن حصوله يف حاالت خاصة والذي ميكن أن 
 .ق لنقطة اية املعايرةيقود إىل عدم التحديد الدقي

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

٣٠/١٢/١٩٨٩ 

 رقم قرار االعتماد

٢٥٤ 

Syrian Arab Organization for Standardization and Metrology 
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  الكواشف-٣
جيـب أن تكـون الكواشـف املستعملة من الصنف التحليلي املميز ، وأن يكون املاء مقطراً ومطابقاً                  

ـ  ـ )٥٧٨(من املواصفة القياسية السورية رقم    ) ٣(نفللص  –املاء املستعمل يف خمابر التحليل      (اخلاصة ب
 ) املواصفات وطرائق االختبار

 ].Al2 (SO4)3.18H2o[كربيتات األملنيوم ، ذو مثانية عشرة جـزيء ماء  ٣/١
 :حملول حيتوي البزموت واملنغنيز: محض كربيت ٣/٢

  Bi(NO3)3.5H2Oبزموت مخاسية املاء غ من نترات ال)٢(وحيضر حبل 
  (MnSO4.H2o)غ من كربيتات املنغنيز أحادية املاء )٤(و
  MnSO4.4H2Oأو كمية مكافئة من املادة رباعية أو مخاسية املاء [

 .نظامي)٥(مل من حملول محض كربيت ) ١٠٠٠(يف )]. MnSO4. 5H2Oأو 
 ): يف حال الضرورة(نغنيز حملول حيتوي األملنيوم والبزموت وامل: محض كربيت ٣/٣

غ من  )٥(غ من نترات البزموت مخاسية املاء و      )٥(و) ٣/١(غ من كربيتات األملنيوم     )٥٠(وحيضر حبل   
 .نظامي)٥(مل من حملول محض الكربيت )١٠٠٠(كربيتات املنغنيز أحادية املاء ، يف 

 .اً معاير حديثاًنظامي تقريب)٠,١( حملول حجمي قياسي (KMnO4)فوق منغنات البوتاسيوم  ٣/٤
 

  التجهيزات-٤
 :تستعمل التجهيزات املخربية العادية إضافة إىل ما يلي

 ).٤٤٧(مل مطابق للمواصفة القياسية السورية رقم)١٠٠٠(سعة . دورق حجمي ذو عالمة واحدة ٤/١
 ).٦٥٦(مل مطابق للمواصفة القياسية السورية رقم) ٥٠٠(دورق خمرطوي سعة  ٤/٢
 .حمراك آيل ٤/٣
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  الطريقة-٥
ـ /٢٦٩/حتضـر العينة املخربية طبقاً ملا هو مبني يف املواصفة القياسية السورية رقم             ٥/١ املنظفات "اخلاصة ب

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

 .غ من العينة املخربية)١٠(غ حوايل)٠,٠١(يوزن إىل أقرب 
 :التعيني ٥/٣

 :مالحظات
 .أن جيرى االختبار بالسرعة املمكنة بعد حل جزء العينة املختربجيب -١
مل يؤخذ يف االختبار القواعد املعتادة الستعمال األواين الزجاجية احلجمية عند اتباع الطريقة احملددة              -٢

ة إلذابة جزء العينة املخترب ، وقد اختذت طريقة مالئمة إلذابة جزء العينة املخترب تعتمد على طبيعة طريق                
 .التعيني املتبعة

مل ، وميأل الدورق احلجمي ذو العالمة الواحدة        )٢٠٠٠(إىل بيشر سعة  ) ٥/٢(ينقل جزء العينة املخترب     
س مث يضاف إىل جزء العينة املخترب مع االنتظار         ) ٤٠ْ-٣٥(حـىت العالمـة مباء درجة حرارته        ) ٤/١(

دقائق حىت ينحل   )٣(ملدة)٤/٣(احملراكبضع ثوان لسكب كامل كمية املاء ، حيرك بعدها الناتج بشدة ب           
حملول . (إخل…جزء العينة املخترب بصرف النظر عن وجود كميات صغرية من السيليكات غري املنحلة              

 ).١ل
ويضاف ) ٤/٢(يف الدورق املخروطي    ) ٣/٢(مل من حملول محض الكربيت    )٥٠(يوضع أثناء االحنالل  

مع التحريك الدوامي الثابت حىت ظهور لون أمحر        قطرة قطرة ،    ) ٣/٤(حملول فوق منغنات البوتاسيوم     
 .وردي باهت ودائم
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وينقل إىل الدورق املخروطي ويعاير مبحلول      ) ١ل(مل من احمللول    )١٠٠,٠(يؤخـذ باستعمال املمص   
 .ثانية على األقل)١٥(، حىت ظهور لون أمحر وردي باهت يدوم) ٣/٤(فوق منغنات البوتاسيوم 
(غ من كربيتات األملنيوم     )١(عايرة واضحة متاماً ، يكرر التعيني بوجود حوايل         إذا مل تكن نقطة اية امل     

 .على سبيل املثال) ٣/٣(مل من حملول محض الكربيت ) ٢٠(أو باستعمال ) ٣/١

  التعبير عن النتائج-٦
 :طريقة احلساب ٦/١

 :عالقةيعرب عن احملتوى من األكسيجني الفعال يف مسحوق الغسيل كنسبة مئوية كتلية بال
 )٢ك/٨,٠×ع×ح(

 :حيث
 .املستعمل يف التعيني مقدراً بامليليلتر) ٣/٤(حجم حملول فوق منغنات البوتاسيوم احلجمي القياسي : ح
 .املستعمل) ٣/٤(النظامية الدقيقة حمللول فوق منغنات البوتاسيوم احلجمي القياسي : ع
 ).٥/٢( كتلة جزء العينة املخترب مقدرة بالغرام:٢ك

 :راريةالتك ٦/٢
جيب أال يتجاوز احلد األقصى للفرق بني نتيجيت تعيينني ، مت إجراءمها بتعاقب سريع على املنتج نفسه ، 

من متوسط القيمة احلاصلة حملتوى ٪ )١,٣(بواسطة احمللل نفسه وباستعمال األجهـزة نفسها ، 
 .من األكسيجني الفعال) كتلة/كتلة(٪)٢(مقداره حنو 
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 :اإلعادة ٦/٣
٪ )٥(ال يزيد الفرق بني النتائج اليت يتم احلصول عليها من العينة نفسها يف خمربين خمتلفني على                 جيب أ 

 .من األكسيجني الفعال) كتلة/ كتلة (٪ )٢(من متوسط القيمة الناجتة حملتوى مقداره حنو 

  تقرير االختبار-٧
 :جيب أن يتضمن تقرير االختبار املعلومات التالية

 .الضرورية للتعريف الكامل بالعينةمجيع البيانات  ٧/١
 ).اإلشارة إىل هذه املواصفات القياسية(الطريقة املستخدمة  ٧/٢
 .النتائج احلاصلة وطريقة التعبري عنها ٧/٣
 .شروط االختبار ٧/٤
 .أي تفاصيل عملية مل حتددها هذه املواصفة القياسية أو اعتربت اختيارية ٧/٥

 .ون قد أثرت يف النتائجوكذلك أي حوادث عرضية ميكن أن تك
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  المصطلحات الفنية-٨
 

Reproducibility  - اإلعادة 
Pink  -أمحر وردي 
Pale  -باهت 
Repeatability  - التكرارية 
Concentration  -تركيز 
Test portion -جزء العينة املخترب 
 One – mark volumetric flask -دورق حجمي ذو عالمة واحدة 
Conical flask - دورق خمروطي 
Chelating agent عامل استخالب 
Condensed phosphates  -فسفات مكثفة 
Potassium permanganate  -فوق منغنات البوتاسيوم 
Peroxy hydrates  -فوق أكسيد اهليدرات 
Active oxygen content  -احملتوى من األكسيجني الفعال 
Mechanical stirrer  -حمراك آيل 
Complex  -معقد 
Commercial washing powders - مساحيق غسيل جتارية 
End – point  - ائية نقطة 
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  المراجع-٩
 
 ISO 4321/1977  مأخوذة عن مواصفة املنظمة الدولية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-١٠
 

 ورية   إعداد هيئة املواصفات واملقاييس العربية الس-
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