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  المجال-١
وتطبق هذه الطريقة إذا    .احملاليل املائية لتراكيب املنظفات   ) PH(حتدد هذه املواصفة القياسية طريقة تعيني       
 .ما أشري إىل ذلك يف مواصفة كل منتج

  المبدأ-٢
 . مغمورين يف حملول مائي ملنظف ماقياس فرق الكمون بني مسرى زجاجي ومسرى مرجعي

  الكواشف-٣
كما جيب أن يكون املاء مقطراً ومطابقاً       ،جيب أن تكون الكواشف املستعملة من الصنف التحليلي املميز        

ـ ) ٥٧٨(للمواصفة القياسية السورية رقم      املواصفات وطرائق  -املاء املستعمل يف خمابر التحليل    "اخلاصة ب
 . حممياً من امتصاص غاز ثنائي أكسيد الكربونوينبغي أن يكون،"االختبار

من الضروري اختيار حملولني قياسيني موقيني من احملاليل الشائعة اإلستعمال ملعايرة            :حماليل قياسية موقية   ٣/١
ـ  احمللول املخترب إن   ) PH(احمللولني على جانيب القيمة املتوقعة لـ        ) PH(وجيب أن يقع    PHمقياس ال

احمللول املخترب بأكثر   ) PH(ك ممكناً فيجب أال خيتلف أحدمها عن القيمة املتوقعة          وإذا مل يكن ذل   ،أمكن
 .وحدة) ١(من 

  التجهيزات-٤
 ) :PH(مقياس  ٤/١

(مدرج بأعشار                
10
 .الوحدة وحيتوي على نظام لتعويض درجة احلرارة) 1

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

٣٠/١٢/١٩٨٩ 

 رقم قرار االعتماد

٢٨٦ 
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 مسرى زجاجي ٤/٢
 :مسرى كالومل ٤/٣

 .من النوع املشبع بكلور البوتاسيوم 
 :مسرى مركب ٤/٤

 ) .٤/٣(واملسرى املرجعي ،) ٤/٢(يستعمل بشكل اختياري كبديل عن املسرى الزجاجي  

 ة الطريق-٥
 :حتضري العينة املخربية ٥/١

اخلاصة /٢٦٩/يتم حتضري العينة املخربية طبقاً ملا هو مبني يف املواصفة القياسية السورية رقم                  
 "تقسيم العينات-املنظفات وعمالء التنشيط السطحي"بـ

 :جزء العينة املخترب ٥/٢
 .غ من العينة املخربية) ١٠(غ حوايل ) ٠,٠١(يوزن إىل أقرب  

 :ينيالتع ٥/٣
 :حتضري حملول االختبار ٥/٣/١

 جيب أن يشار يف مواصفة املنتج إىل طريقة حتضري وتركيز حملول االختبار من جزء العينة املخترب  
)               ٥/٢.  ( 

 :املعايرة ٥/٣/٢
 يف) ٣/٢(وفقاً لتعليمات املصنع باستعمال احمللولني القياسيني املوقيني         ) ٤/١)  (PH(يعاير مقياس    

 ) .٥/٣/٣(درجة احلرارة احملددة يف 
 ) PH(قياس الـ  ٥/٣/٣

واحمللولني املوقيني أوحماليل االختبار يف     ،جيب أن تضبط درجة حرارة املسريني واملاء املستعمل يف الغسل          
 اال

) ١±٢٠(º      راةكما ينبغي أن تكون درجة حرارة هذه احملاليل متقاربة         ، س وذلك يف مجيع القياسات ا
 .ْ س)١(حبيث اليزيد االختالف بينها على .در اإلمكانبق
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وميزج حملول  ،)٥/٣/١(مث مبحلول االختبار    ) ٣/١(بعد معايرة اجلهاز تغسل املساري أوالً باملاء          

 .ويوضع حجم كاف منه يف وعاء القياس ويغمس املسريني فيه) ٥/٣/١(االختبار 
 .دقيقة مث تسجل القيمة) ١(ملدة ) PH(يتم التأكد من ثبات قراءة مقياس 

 .تكرر نفس العمليات باستعمال كمية طازجة من حملول االختبار
 .أو أكثر جيري اختبار ثالث) PH(وحدة ) ٠,١(إذا اختلف القياس الثاين عن األول بـ 

 .يعاد االختبار مبايف ذلك معايرة اجلهاز.وإذا كانت القيمة غري مقنعة
بعد كل  ) PH(تعاد معايرة مقياس    ) الكاتونية(حي الشرجبية   يف حالة عوامل التنشيط السط    :مالحظة
 .قياس

  التعبير عن النتائج-٦
 ) PH(وحدة ) ٠,١(جيب أن يدور متوسط القيمة إىل أقرب 

 س)  ٢٠(يف درجة احلرارة ) PH(ويعرب عن النتائج بوحدات 

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

 .يع البيانات الضرورية للتعريف الكامل بالعينةمج ٧/١
 ) اإلشارة إىل هذه املواصفة(مرجع الطريقة املستعملة  ٧/٢
 تركيز حملول االختبار ٧/٣
 النتائج احلاصلة والطريقة املستعملة يف التعبري عنها ٧/٤
 درجة حرارة االختبار ٧/٥
 ) PH(طراز مقياس  ٧/٦
وكذلك أي حوادث ميكن أن تكون قد أثرت        ،واصفة أو أعتربت اختيارية   أي عملية مل حتددها هذه امل      ٧/٧

 .قي النتائج
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  المصطلحات الفنية-٨
 

Test  portion  جزء العينة املخترب
Cationic  شرجبية
potentiomtric  تيار فرق الكمون
Aqueous  solution  حملول مائي
buffer solution  حملول موقي
Electrode  مسرى
Glass  electrode  مسرى زجاجي
Calibration  معايرة
(PH)meter  ) PH(مقياس 
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  المراجع-٩

           ISO  4316/1977  مأخوذة عن املواصفة الدولية للتقييس-

  الجهات التي شاركت في وضع هذه المواصفة-١٠

 .  إعداد هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية-


