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 هيئة المواصفات والمقاييس

S.N.S:   976   / 1992

 صابون الزينة السائل

   العربية السورية

Liquid toilet soap 
 

  المجال-١
 حتققها يف صابون الزينة السائل كما حتدد االعتيان حتدد هذه املواصفة القياسية الشروط الواجب 

 .و التعبئة و التخزين و بطاقة البيان و تشري إىل مراجع طرائق الفحص و االختبار

  التصنيف-٢
 . حدا أدىن٪)١٥(تكون فيه نسبة الصابون الالمائي . سائل: صنف آ ٢/١
 .ا أدىن حد٪)٣٠(تكون فيه نسبة الصابون الالمائي . مركز: صنف ب ٢/٢

  المتطلبات-٣
جيب أن يكون حملوال رائقا و متجانسا للصابون البوتاسي يف املاء، مع أو بدون غليسرين أو    : الصـنف آ   ٣/١

ينـتج هـذا النوع من الصابون بتصبني كامل الزيوت النباتية، أو احلموض الدمسة املقطرة أو                .كحـول 
 .و يكون جاهزا لالستعمال و ذا رغوة مرضية، كالمها، أو محوض راتنج القلفونية، مع البوتاس الكاوي

عامل (جيـب أن يكـون مركزا حيتوي عل كمية كافية من عامل تنحية شوارد عضوي                : الصـنف ب   ٣/٢
جزء من ماء احلنفية العادي بقصد ) ١,٥(حبيـث إذا مـا مدد جزء واحد من املركز بـ          ) اسـتحالب 

 . رغوية مرضيةاالستعمال فأنه يعطي حملوال رائقا ثابتا و ذا خواص

 

 تاريخ االعتماد إلزامية التطبيق

١٩٩٢ / ٥ / ١٦ 

 رقم قرار االعتماد
٦٩ 
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جيـب أن يعطـر كال الصنفني بشكل معتدل، و أال حيتوي املنتج أو حملوله الساخن يف املاء على أي                     ٣/٣

 .رائحة كريهة
ال تترك املادة أي رائحة كريهة على اجللد، أو على أي سطوح أخرى، بعد الغسيل باحمللول                جيـب أ  

 .املائي للصابون و الشطف بشكل كامل باملاء العادي
على األوعية أو خطوط الصابون     . جيـب أال يكـون ألي صـنف من الصنفني أي فعل أكال ظاهر              ٣/٤

 .السائل أو املوزعات أو الصمامات
 :الكيميائيالتركيب  ٣/٥

 ).١(جيب أن يطابق صابون الزينة السائل املتطلبات و التركيب الكيميائي احملدد يف اجلدول رقم 
  املتطلبات الكيميائية-)١(جدول رقم 

طرائق الفحص و االختبار الصنف آ الصنف ب  
أدىن حدا ٪حمسوبا بالصابون البوتاسي: الصابون الالمائي الكلي ١٥,٠ ٣٠,٠ ٦/٢انظر الفقرة 
  حدا أقصى٪)KOH(حمسوبة بـ : القلوية احلرة ٠,٠٥ ٠,١٢ ٦/٣انظر الفقرة 
  حدا أقصى٪احلموضة احلرة، حمسوبة حبمض الزيت ٠,١ ٠,٢ ٦/٤انظر الفقرة 
  حدا أقصى٪املادة غري املنحلة يف الكحول ٠,٥ ١,٢ ٦/٥انظر الفقرة 
  حدا أقصى٪ءاملادة غري املنحلة يف املا ٠,١ ٠,٢ ٦/٦انظر الفقرة 
  حدا أقصى٪): KCL(الكلوريدات حمسوبة بـ  ٠,٣ ٠,٧ ٦/٧انظر الفقرة 
 الكربيتات حدا أقصى آثار آثار ٦/٨انظر الفقرة 
  حدا أقصى٪املواد غري الصبونة و غري املتصبنة  ٠,٦ ١,٤ ٦/٩انظر الفقرة 
 ىحدا أقص: نقطة تصلب احلموض الدمسة املمزوجة - ٣٢ ٦/١٠انظر الفقرة 
 ٢٧٠ ٦/١١انظر الفقرة 

٢١٥ 
٢٧٠ 
٢١٥ 

 حدا أقصى: رقم احلموضة للحموض الدمسة املمزوجة
 حدا أدىن

 محوض راتنج القلفونية حدا أقصى ١,٠ ٢,٣ ٦/١٢انظر الفقرة 
 حدا أقصى) ٪٥حملول  ( PH ١٠,٢ ١٠,٢ ٦/١٣انظر الفقرة 
انظر املالحظة  -

)١( 
 عامل تنحية شوارد عضوي حدا أدىن -
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 ):١(مالحظة 

جيب أن حيتوي السائل املركز كمية كافية من عامل تنحية الشوارد، حبيث يعطي السائل حملوال رائقا 
كغ حمسوبة /مع) ٣٠٠(ذو قساوة (جزء ماء ) ١,٥(عندما ميدد جزء واحد من السائل بـ 

 ).بكربونات الكالسيوم

  التعبئة و التخزين-٤
 . يف أوعية مناسبة حمكمة اإلغالقجيب أن يعبأ صابون الزينة السائل ٤/١
أشهر على  ) ٦(جيـب أن حيـافظ الصابون على خصائصه لدى ختزينه يف أوعيته األصلية املغلقة ملدة                 ٤/٢

 .األقل، يف شروط التخزين النظامية

  االعتيان-٥
 :متطلبات عامة ٥/١

 . جيب أن جيري االعتيان يف مكان غري مكشوف-
 . نظيفة و جافة عند االستخدام جيب أن تكون أدوات االعتيان-
 . جيب محاية العينات و أدوات االعتيان من أي تلوث طارئ-
 . جيب وضع العينات يف أوعية نظيفة، جافة مناسبة و حمكمة السد-

 :عدد العينات ٥/٢
يسحب بطريقة عشوائية عدد من األوعية يساوي نصف اجلذر التربيعي لعدد األوعية الكلي يف الدفعة               

 .الواحدة
 :حتضري العينات ٥/٣

 . جيب مزج العينة جيدا قبل إجراء االختبارات-
س، تترك بعدها مدة ساعة º)٣٠-٢٠( عـندما يكـون الطقس باردا جيب تدفئة العينة يف الدرجة         -

 .قبل إجراء االختبارات
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  طرائق الفحص و االختبار-٦
ز و املاء املطابق للمواصفة القياسية السورية       تستخدم الكواشف من النوع التحليلي املمي     : الكواشـف  ٦/١

املواصفات و طرائق االختبار ما مل حتدد طرائق        -اخلاصة باملاء املستعمل يف خمابر التحليل     / ٥٧٨/رقم  
 .االختبار متطلبات أخرى

 /.٤٤٢/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم : لتعيني الصابون الالمائي الكلي ٦/٢
 /.٤٤١/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم : ة احلرةلتعيني القلوي ٦/٣
 :تعتمد مواصفة اجلمعية األمريكية لالختبار و املواد: لتعيني احلموضة احلرة ٦/٤

ASTM D 460 
 /٤٤٠/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم : لتعيني املادة غري املنحلة يف الكحول ٦/٥
 /٧٨٤/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم : ملاءلتعيني املادة غري املنحلة يف ا ٦/٦
 /٤٤٣/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم : لتعيني الكلوريدات ٦/٧
 :تعتمد مواصفة اجلمعية األمريكية لالختبار و املواد: لتعيني الكربيتات ٦/٨

ASTM D 460 
 /.٤٤٤/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم : لتعيني املواد غري املتصبنة و املواد غري القابلة للتصنب ٦/٩
 تعتمد مواصفة اجلمعية األمريكية و املواد : لتعيني نقطة تصلب احلموض الدمسة ٦/١٠

ASTM D 460 
 تعتمد مواصفة اجلمعية األمريكية لالختبار و املواد: لتعيني رقم احلموضة ٦/١١

ASTM D460 
 د مواصفة اجلمعية األمريكية لالختبار و املواد تعتم: لتعيني احلموض راتنج القلفونية ٦/١٢

ASTM  D 460 
 /.٧٨٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية : PHلتعيني الـ ٦/١٣
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  بطاقة البيان-٧
 .جيب أن تتضمن بطاقة البيان التفصيالت التالية باللغة العربية و جيوز كتابتها بلغة أخرى أجنبية

 .الصنع و العالمة الفارقةاسم الصانع و بلد  ٧/١
 .اسم املنتج مع ذكر صنفه ٧/٢
 .حجم املادة املعبأة باللتر ٧/٣
 ).الشهر و السنة(تاريخ الصنع و انتهاء الصالحية  ٧/٤
 .رقم أو رمز الدفعة ٧/٥
 .يف حالة اإلنتاج احمللي/ ٩٧٦/منتج حسب املواصفة القياسية السورية رقم  ٧/٦
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  المصطلحات الفنية-٨
 

Saponification تصنب 
Rosin acid محض راتنج القلفونية 
Distilled fatty acid محض دسم مقطر 
Objectionable odor رائحة كريهة 
Clear رائق 
Acid number رقم احلموضة 
Vegetable oil زيت نبايت 
Potash soap صابون بوتاسي 
Anhydrous soap صابون ال مائي 
Organic sequestering agent عامل تنحية شوادر عضوي 
Unsaponified  غري متصنب(غري مصنب( 
Unsaponi fiable  غري قابل للتصنب(غري صبون( 
Free alkali قلوية حرة 
Titer نقطة تصلب احلموض الدمسة 
Concentrate مركز 
Caustic potash هيدروكسيد البوتاسيوم 
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 لمراجع ا-٩
 
 ASTM D 799-1990  مواصفة اجلمعية األمريكية لالختبار و املواد                  -
 IS 4199/1974          املواصفة اهلندية-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-١٠
 
 .  إعداد هيئة املواصفات و املقاييس العربية السورية-
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