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  المجال-١
 الواجب توافرها يف مبيض الغسيل لألغراض املرتلية كما حتدد          حتـدد هـذه املواصفة القياسية الشروط      

 .التعبئة واالعتيان وتشري إىل مراجع الفحص واالختبار

  التعريف-٢
 . يضاف للحصول على بياض ناصع لألقمشة القطنية البيضاءضهو مسحوق خاص للتبيي:مبيض الغسيل

  الشروط العامة-٣
 .٪)٧(جيب أال تزيد نسبة النداوة على  ٣/١
 ).١٠( عن ٪)١( حملول مائي  PHجيب أال يقل  ٣/٢
 .٪)٨(جيب أال تقل نسبة األوكسجني الفعال عن  ٣/٣
 ..جيب أال حيتوي املبيض على كربونات الصوديوم ٣/٤
يسـمح باسـتعمال سيليكات الصوديوم وكربيتات الصوديوم وكربوكسي ميتل سيللوز ومتعدد ثالثي              ٣/٥

 .فسفات الصوديوم
 .٪)٣(حبيث ال تتجاوز )منظفة(باستعمال مادة فعالة سطحيا يسمح  ٣/٦
 .يسمح باستعمال املسطح الضوئي والعطر ومواد حمسنة أخرى مسموح ا دوليا ٣/٧
 

 

 تاريخ االعتماد إلزامية التطبيق

٣١/١٢/١٩٩٤ 

 رقم قرار االعتماد

٢٦٠ 

Syrian Arab Organization for Standardization and Metrology 
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  التعبئة والتخزين-٤
جيـب أن تعـبأ املادة يف أوعية مناسبة حمكمة السد مانعة لنفوذ النداوة ال تؤثر وال تتأثر باملنتج كما                    

 .جيب أن حتفظ يف مكان جاف

  االعتيان-٥
 .جيب أن تتخذ االحتياطات التالية عند سحب وحتضري وختزين وتداول العينات ٥/١
 .ن حممي غري معرض للهواء الرطب أو الغبارجيب أخذ العينات يف مكا ٥/١/١
 .جيب أن تكون أدوات االعتيان نظيفة وجافة عند االستعمال ٥/١/٢
 .جيب أن حتمي العينات واملادة املعتانة وأدوات االعتيان وأوعية العينات من أي تلوث طارئ ٥/١/٣
 .بة ال تؤثر باملادةجيب أن توضع العينات يف أوعية زجاجية نظيفة أو بأي أوعية مناس ٥/١/٤
 .جيب أن تكون أوعية العينات ذات حجم حبيث ميكن أن متأل بالعينة بشكل كامل تقريبا ٥/١/٥
تاريخ .جيـب أن تسـد األوعية باحكام بعد امتالئها وأن يكتب عليها التفصيالت الكاملة لالعتيان               ٥/١/٦

 .اإلرساليةاالعتيان ورقم أو رمز الدفعة واسم الصانع وأي تفاصيل هامة عن 
جيـب أن ختزن العينات بطريقة تضمن عدو اختالف درجة حرارا كثريا عن درجة احلرارة النظامية                 ٥/١/٧

 .ومحايتها من الضوء واحلرارة
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 :سلم االعتيان ٥/٢
 .الدفعة هي مجيع العبوات يف ارسالية واحدة من نفس النوع واملسحوبة من نفس الوجبة املصنعة ٥/٢/١

رسالية تتكون من عبوات مبيض غسيل خمتلفة النوع عندئذ جتمع العبوات املتماثلة النوع             إذا كانت اإل  
 .والعائدة لوجبة التصنيع نفسها يف جمموعة واحدة تشكل كل منها دفعة منفصلة

 .جيب أن ختترب العينات العائدة لكل دفعة للتأكد من مطابقة املادة هلذه املواصفة ٥/٢/٢
 ).١(ات املسحوبة عشوائيا من كل دفعة على حجمها طبقا للجدول يعتمد عدد العبو ٥/٢/٣

 )١(جدول رقم 
 سلم االعتيان

 
 عدد العبوات يف الدفعة   عدد العبوات املسـحوبة

               ١ 
               ٢ 
               ٣ 
               ٤ 

 ٥٠حىت   
١٠٠  - ٥٠ 
٢٠٠ -١٠٠ 
  فما فوق-٢٠٠
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 لفحص واالختبار طرائق ا-٦
 لتعيني النداوة ٦/١

تعيني احملتوى من -حتليل املنظفات"اخلاصة بـ١٩٩٢لعام/٧٧٥/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم
 ".املراجعة األوىل-املاء بطريقة كارل فيشر

 .لتعيني احملتوى من األوكسجني الفعال ٦/٢
تعيني احملتوى من -حتليل املنظفات"ـاخلاصة ب٧٧٩/١٩٨٩تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم
 ".األوكسجني الفعال بطريقة املعايرة

 .لتعيني احملتوى من الكربيتات ٦/٣
تعيني الكربيتات -حتليل املنظفات"اخلاصة بـ١٩٨٩لعام/٧٨٦/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم

 ".الطريقة الوزنية-الالعضوية
 .لتعيني احملتوى من السيلكا ٦/٤

تعيني احملتوى -حتليل املنظفات"اخلاصة بـ١٩٨٩لعام/٩٨٧املواصفة القياسية السورية رقم تعتمد 
 ".الطريقة الوزنية-الكلي من السيلكا

 .لتعيني احملتوى من الكربونات ٦/٥
تعيني احملتوى -حتليل املنظفات"اخلاصة بـ١٩٩٣لعام/٧٧٧تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم

 ".الكلي من الكربونات
 .لتعيني احملتوى من كربوكسي متيل سلولوز ٦/٦

تعيني احملتوى من -حتليل املنظفات"اخلاصة بـ١٩٨٩لعام/٧٧٨/تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم
 ".كربوكسي متيل سلولوز



 ١٩٩٤   / ١٤٨٨ س   .ق .م

 ٥

 
 .PHلتعيني الـ  ٦/٧

ـ ١٩٨٩لعام/٧٨٥تعتمد املواصفة القياسية السورية رقم      احملاليل  PHتعيني  -حتليل املنظفات "اخلاصة ب
 ".املائية بطريقة قياس فرق الكمون

 .لتعيني املادة الفعالة ٦/٨
 :تعتمد املواصفة القياسية السورية ذوات األرقام

ـ   /٧٨١/ التعديل -واليوريا"تعيني احملتوى الكلي من املواد الالشاردية     -حتلـيل املنظفات  "اخلاصـة بـ
 .األول

-اجلزء األول -لكلي من املادة الفعالة الشرجبية    تعيني احملتوى ا  - اخلاصـة حتليل املنظفات    ١ج/٧٨٢/
 .املادة الفعالة الشرجبية عالية الكتلة اجلزئية

ـ  ٢ج-/٧٨٢/ املادة -اجلزء الثاين -تعيني احملتوى من املادة الفعالة الشرجبية     -حتليل املنظفات " اخلاصة ب
 .املراجعة الثانية)٥٠٠-٢٠٠(الفعالة الشرجبية منخفضة الكتلة اجلزئية 

ـ  /٧٨٣/ تعيني احملتوى من املادة الفعالة الشرسبية األنبوبة بطريقة املعايرة         -حتليل املنظفات "اخلاصـة ب
 )اليدوية واآللية(املباشرة ثنائية الطور 

  العينات المرجعية-٧
 .عينة فردية)ن(جيب أن تتكون العينات املرجعية من العينة املركبة واموعة املكونة من  ٧/١

األوعية أختام كل من الشاري واملورد وأن حتفظ يف مكان متفق عليه بني             جيـب أن حتمـل كافـة        
 .األطراف املعينة

 .جيب أن تستخدم العينات املرجعية يف حالة أي خالف بني الشاري واملورد ٧/٢
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 عدد االختبارات-٨
 .جيب أن جترى اختبارات تعيني املكون الفعال على كل العينات الفردية ٨/١
 .رى االختباران املتعلقة جبميع اخلصائص األخرى على العينة املركبةجيب أن جت ٨/٢

 معيار المطابقة-٩
 .مستوى اجلودة املقبول ٩/١

١٠٠من أصل   ٩٥(هـو قيمة امسية متثل النسبة املئوية للمعيبات اليت تكون مقبولة يف معظم احلاالت               
 .تقريبا عند إتباع خطة االعتيان)

 .العينات الفردية ٩/٢
 :لنتائج تعيني اخلصائص على العينة الفردية من العالقة)ر(واال )س( حيسب املتوسط جيب أن

                                         جمموع نتائج االختبار
  ــــــــــــــ)=س(املتوسط 

      عدد نتائج االختبار
 .الفرق بني القيمة القصوى والدنيا من نتائج االختبار)=ر(اال 

من نتائج )ع ر-س( إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أدىن حتسب القيم املعرب عنها -أ
وإذا كانت القيم الناجتة أكرب أو تساوي احلد األدىن فيجب أن يصرح على )أنظر د(االختبار املتعلقة 

 .أن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائص
 .صى إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أق-ب

إذا كانت )د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر الفقرة )ع ر+س(جيب أن حتسب القيم املعرب عنها بـ 
القيم الناجتة أقل أو تساوي احلد األقصى فيجب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه 

 .اخلصائص
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 :عنها بـعندئذ جيب أن حتسب القيم املعرب . إذا كانت اخلاصة ذات حدين معينني-جـ

إذا كانت القيم الناجتة ضمن بني احلدين املعينني        )د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر الفقرة       )ع ر +س (
 .جيب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائص

تبعا ملستوى اجلودة   )٢(من اجلدول   )جـ-أ(العائد إىل الفقرة    )ع( جيـب أن ختـتار قيمة العامل         -د
 :ث أن النسبة املئوية للعبوات غري املطابقة يكون مقبوال بصورة معقولةاملقبول حبي

 ملستويات خمتلفة من اجلودة املقبولة)ع(قيمة العامل 
 

 مستوى اجلودة املقبول العامل ع
٠,٤ 
٠,٥ 
٠,٦ 

 ٪٣,٠عندما ال تزيد العيوب عن 
 ٪)١,٥(عندما ال تزيد العيوب عن  
 ٪)٠,٥(عندما ال تزيد العيوب عن  

 
 :العينة املركبة ٩/٣

جيـب أن تفي نتائج االختبار اراة على العينة املركبة باملتطلبات احملددة يف هذه املواصفة فيما يتعلق                 
 .باخلصائص األخرى للمادة
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  بطاقة البيان-١٠
 :جيب أن يكتب على العبوة وخبط واضح العربية وجيوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى التفصيالت التالية

 )مبيض للغسيل(اسم ونوع املنتج  ١٠/١
 .اسم الصانع وبلد الصنع والعالمة الفارقة إن وجدت ١٠/٢
 .املكونات ونسبة املادة املبيضة ١٠/٣
 .جمال االستخدام وطريقة االستعمال وحتذيرات االستعمال ١٠/٤

 )االستخدام هذا املسحوق يف غسيل األنسجة امللونة (
 .دوليةالوزن الصايف بالوحدات ال ١٠/٥
 .تاريخ اإلنتاج بالشهر والسنة ومدة الصالحية ١٠/٦
 .رقم أو رمز الدفعة ١٠/٧
 .٪)٢±(يسمح بتفاوت يف الوزن املدونة على العبوة قدره  ١٠/٨
 .يف حالة اإلنتاج احمللي/١٩٩٤/لعام/١٤٨٨/منتج وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم ١٠/٩
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  المصطلحات الفنية-١١
 

Active oxygen أكسجني فعال 
Lot دفعة 
Sodium silicate سيليكات الصوديوم 
Composite sample عينة مركبة 
Individual sample  عينة فردية 
Sodium sulphate كربيتات الصوديوم 
Sodium carbonate  كربونات الصوديوم 
Optical brighlener مسطع ضوئي 
Criteria for conformity بقةمعيار املطا 
Moisture نداوة 
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  المراجع-١٢
 
 ١٩٦٧لعام /٣٣٥قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في إعداد المواصفة-١٣
 
 /مديرية الشؤون الفنية/  وزارة التموين والتجارة الداخلية-
 .سار/  الشركة العامة لصناعة املنظفات الكيميائية-
 /.حلب/  غرفة صناعة-
 /.محاه/  غرفة صناعة-
 /.كلية العلوم/  جامعة حلب-
 /.حلب-دمشق/  اجلمعية احلرفية لصناعة الصابون واملنظفات،املبيضات-
 .  مركز االختبارات واألحباث الصناعية-
 . هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية  -
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