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 المنظفات االصطناعية المنزلية للغساالت
 مسحوق للمالبس الملونة

   العربية السورية

House hold synthetic detergent for washing mechine- powder- for colored 
clothes. 

 

  المجال-١
حتدد هذه املواصفة القياسية الشروط الواجب توافرها يف املنظفات االصطناعية اجلافة بنوعيها الرغوي و               
ذو الرغوة الضعيفة، اليت أساسها املواد الفعالة العضوية، و املستخدمة يف عملية الغسيل اآليل و العادي،                 

و تتضمن التعبئة و بطاقة البيان و معيار املطابقة و تشري إىل االعتيان و مراجع                . اخلاصة باملالبس امللونة  
 .طرائق الفحص و االختبار

  التعريف-٢
منتج تركيبة الكيميائي خمتلف عن الصابون و يستخدم يف عملية التنظيف و يشتمل             : املنظف االصطناعي  ٢/١

 .واد ذات النشاط السطحي و املواد املكملة له مثل املواد البناءة و املالئةعلى مركبات أساسية مثل امل
مركب كيميائي عضوي عند إذابته أو انتشاره يف السائل         ): املواد الفعالة (املواد ذات النشاط السطحي      ٢/٢

فأنه ميتص على السطوح لتقليل توترها السطحي و يعطى بذلك خواصا مرغوبة عمليا و حيتوي على                  
 .زاء ال تتألف مع املاء و أخرى تتألف معهأج

 .توتر الطبقة السطحية للسائل جلعل مساحة سطحه أقل ما ميكن: التوتر السطحي ٢/٣
 .مادة تضاف إىل املنظفات االصطناعية لتحسني فعاليتها حتت ظروف العمل: املواد البناءة ٢/٤

 

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

١٩٩٤ / ٦ / ٢٢ 

 ر االعتمادرقم قرا
١٢٧ 

for Standardization and Metrology Syrian Arab Organization 
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 ٢

 

  المتطلبات العامة-٣
 :جيب أن تتوافر يف مسحوق الغسيل املتطلبات التالية

 .أن يكون متجانس على شكل حبيبات أو مسحوق و أن يكون خاليا من الكتل ٣/١
 .روائح كريهةأن يكون سهل االنسياب و خاليا من أية  ٣/٢
أال تتغري خصائصه و فاعلية عند ختزينه يف وعاء مناسب مغلق ملدة سنة من تاريخ اإلنتاج حتت ظروف                   ٣/٣

 .سº)٤٠-صفر(التخزين العادية من 
أن يكون له تأثري إجيايب على ثبات ألوان املالبس و األقمشة عند درجات احلرارة املستخدمة يف                    ٣/٤

 .استخدام كمية املسحوق احملددة عند استعمال الطريقة املوضعة على العبوةالغساالت املرتلية يف حال 
 .أال يكون له تأثري سليب على التجهيز النهائي لألقمشة و امللبوسات بعد عملية الغسيل ٣/٥
 .٪)٨٠(أال تقل قابلية التفسخ البيولوجي للمواد ذات النشاط السطحي عن  ٣/٦
 .كغ/مع)٤٠( عن )١(لسامةأال تزيد العناصر املعدنية ا ٣/٧
 .٪)٢(أال تزيد نسبة الكلوريدات مقدرة على شكل كلور الصوديوم على  ٣/٨
سم يف الرغوة و    ) ٣(سم يف املسحوق ذو الرغوة الضعيفة و أال تقل عن           )٣(جيب أال تزيد الرغوة عن       ٣/٩

 .ذلك عند حتديدها وفق الطريقة املشار إليها يف هذه املواصفة
 .ون املواد األولية الداخلة يف تركيب املنظفات مطابقة للمواصفات اخلاصة اجيب أن تك ٣/١٠
 .مينع إضافة اليوريا ٣/١١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 .الزرنيخ-الرصاص-االنتموان-الكادميوم-الزئبق-الكروم:  يقصد بالعناصر املعدنية السامة)١(
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 ٣

 

  االشتراطات-٤
 ).١(جيب أن يكون تركيب املادة املنظفة االصطناعية اجلافة كما هو وارد يف اجلدول  ٤/١

 )١(جدول رقم 
 خلصائص مسحوق ذو رغوة ضعيفة مسحوق رغوي

 النداوة         حدا أقصى ٪١٢ ٪١٢
املادة غري الذوابة باملاء حدا  ٪١,٥ ٪١,٥

 أقصى
 حدا )١(ونيةمادة فعالة ال صاب ٪١٣ ٪٢٠

 أدىن
٣٠٪ 

 P2O5 ٪)١٦,٨(أو 
عند استخدام مركبات 
 فوسفاتية أخرى

٣٠٪ 
 P2O5 ٪)١٦,٨(أو 

عند استخدام مركبات فسفاتية 
 أخرى

مركب فسفايت على شكل 
متعدد ثالثي فسفات الصوديوم 

 حدا أدىن

)٢(مركب سيلكايت  ٪٢ ٪٢
مقدرا على  

 حدا أدىن)      Sio2(شكل 
ت الصوديوم  حدا أقصىكربيتا ٪٣٥ ٪٣٥

 .يقصد باملادة الفعالة الالصابونية املركبات الشاردية و الالشاردية و يقصد باملركبات الشاردية )١(
من أمثال الكيل اريل سلفونات الصوديوم أو البوتاسيوم أو االمونيوم الكيل كربيتات              : الشرسبية
 .الكيل ايركربيتات الصوديوم-الصوديوم
 .مونيوم الرباعية العضويةمركبات اال: الشرجبية

 .ايترات و أسترات متعدد الغليكول: يقصد باملركبات الالشاردية
 .اورثوسيلكات الصوديوم-ميتا سيلكات الصوديوم: يقصد باملركب السيلكايت من أمثال ) ٢(

 
 
 
 
 



 ١٩٩٤   / ١٤٢٢ س   .ق .م

 ٤

 
 )١(تابع جدول رقم 

 اخلصائص مسحوق ذو رغوة ضعيفة مسحوق رغوي
 حدا كربونات الصوديوم    ٪٥ ٪٥

 أقصى
  )١(مانع إعادة توضع األوساخ ٪٢ ٪٢

 حدا أدىن
مادة مبيضة فوق بورات  ٪١٠ ٪١٠

الصوديوم رباعية املاء حدا 
 أقصى

)١١-٨,٥( )١١-٨,٥( PH حملول )١(٪ 
 حدا )٢(عوامل ضبط رغوة ٪)٥٠-٠,٣( -

 أقصى
) ليباز-اميالر-بروتياز(إنزميات  ٪١ -

على أن تكون خالية من 
 ا أقصىاألبواغ حد

 .العطر-املطريات املواد احلافظة-امللونات: يسمح بإضافة املواد احملسنة إىل النوعني من أمثال
ميكن االستعاضة عن كامل املركب الفسفايت أو جزء منه مبركبات أخرى هلا نفس العمل               : مالحظة

وابة باملاء على املركب    مثل الزيوليت مع التنويه لذلك يف بطاقة البيان لتأثري ذلك على املواد غري الذ              
 .السيلكايت

 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 .بوليمرات أساسها السلولوز- ميتل سلولوزيكربو كس:  يقصد مبانع إعادة توضع األوساخ من أمثال)١(
ارفينات و يدل الرقم املنخفض على من أمثال الصابون و الزيوت السيلكونية و الب:  يقصد بعوامل ضبط الرغوة)٢(

 .نسبة استخدام الزيوت السيلكونية و يدل الرقم األعلى على نسبة استخدام الصابون و كالمها حدا أقصى
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 ٥

 

  التعبئة-٥
جيب أن تعبأ املنتج يف أوعية مناسبة حمكمة اإلغالق ملنع التغري يف خصائصه و محايته من التلف أو                    

 .لنقل أو التخزيناملؤثرات اخلارجية أثناء ا

  االعتيان-٦
ـ ) ٢٧٢(جيرى االعتيان وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم         املنظفات االصطناعية املرتلية   "اخلاصة ب

 ).٦(الفقرة " املراجعة األوىل-مسحوق-للغساالت اآللية

  طرائق الفحص و االختبار-٧
ـ ) ٢٧٢(تعتمد الطرائق الواردة يف املواصفة القياسية السورية رقم           املنظفات االصطناعية  " اخلاصة ب

 ".املراجعة األوىل-مسحوق-املرتلية للغساالت اآللية

  العينات المرجعية-٨
 .عينة فردية(      ) جيب أن تتكون العينات املرجعية من العينة املركبة و اموعة املكونة من  ٨/١

 مكان متفق عليه بني األطراف      جيب أن حتمل كافة أختام كل من الشاري و املورد و أن حتفظ يف              
 .املعنية

 .جيب أن تستخدم العينات املرجعية يف حالة أي خالف بني الشاري و املورد ٨/٢

  عدد االختبارات-٩
 .جيب أن حترى اختبارات تعيني املكون الفعال على كل العينات الفردية ٩/١
على العينة  ) ٤،٣(احملددة يف الفقرتني    جيب أن حترى االختبارات املتعلقة جبميع اخلصائص األخرى و           ٩/٢

 .املركبة
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  معيار المطابقة-١٠
 :مستوى اجلودة املقبول ١٠/١

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

 :العينات الفردية ١٠/٢
 .للنتائج تعيني اخلصائص على العينة الفردية من العالقة) ر(و احملال ) س(ب أن حيسب املتوسط                جي

  جمموع نقاط االختبار) = س(املتوسط 
                    عدد نتائج االختبار

 الفرق بني القيمة القصوى و الدنيا من نتائج االختبار) = ر(احملال 
 معطى كحد أدىن إذا كان احلد املعني للخاصة -أ

و إذا كانت القيم    ) د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر      ) رع-س(جيب أن حتسب القيم املعرب عنها        
 .الناجتة أكرب أو تساوي احلد األدىن فيجب أن يصرح على أن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائص

  إذا كان احلد املعني للخاصة معطى كحد أقصى-ب
إذا كانت القيم   ) د(من نتائج االختبار املتعلقة انظر      ) رع+س(املعرب عنها بـ    جيب أن حتسب القيم     

 .الناجتة أقل أو تساوي احلد األقصى فيجب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه اخلصائص
ـ               -حـ من ) رع±س( إذا كانت اخلاصة ذات حدين معيني عندئذ جيب أن حتسب القيم املعرب عنها ب

 ).د( املتعلقة انظر الفقرة نتائج االختبار
إذا كانت القيم الناجتة ضمن بني احلدين املعيني جيب أن يصرح بأن الدفعة مطابقة ملتطلبات هذه                  

 .املادة



 ١٩٩٤   / ١٤٢٢ س   .ق .م

 ٧

 
٢(من اجلدول   ) حـ-١(من اجلدول   ) حـ-١(العائدة إىل الفقرة    ) ع(جيب أن ختتار قيمة العامل      -د
 .ملئوية للعبوات غري املطابقة يكون مقبوال بصورة معقولةتبعا ملستوى اجلودة املقبل حبيث أن النسبة ا) 

 )٣(جدول رقم 
 مستوى اجلودة املقبول العامل ع
٠,٤ 
٠,٥ 
٠,٦ 

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

 للعينة املركبة ١٠/٣
ه على العينة املركبة باملتطلبات احملددة يف هذه املواصفة فيما يتعلق            جيب أن تفي نتائج االختبار ارا     

 .باخلصائص األخرى للمادة
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  بطاقة البيان-١١
جيب أن يكتب على العبوة و خبط واضح باللغة العربية و حيوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى التفصيالت                  

 :التالية
 ".رغوة ضعيفة خاص باملالبس امللونةمسحوق رغوي أو مسحوق ذو "اسم و نوع املنتج  ١١/١
 .اسم الصانع و بلد الصنع و العالمة الفارقة أن وجدت ١١/٢
 .املكونات و نسبة املواد الفعالة ١١/٣
 .الوزن اجلزئيي للمواد الفعالة الداخلة و نسبها املئوية ١١/٤
 .جمال االستخدام و طريقة االستعمال و حتذيرات االستعمال ١١/٥
 .لصايف بالوحدات الدوليةالوزن ا ١١/٦
 .تاريخ اإلنتاج بالشهر و السنة و مدة الصالحية ١١/٧
 .رقم أو رمز الدفعة ١١/٨
 .التنويه عن وجود زيوليت و نسبته ١١/٩
 ٪)٢±(يسمح بتفاوت يف الكتلة املدونة على العبوة قدره  ١١/١٠
 .يف حالة اإلنتاج احمللي/ ١٩٩٤/لعام / ١٤٢٢/منتج وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم  ١١/١١
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 ٩

 
 

  المصطلحات الفنية-١٢
 

Surface tension توتر سطحي 
Sodium silicate سيليكات الصوديوم 
Anionic agents عوامل شرسبية 
Sodium sulphate كربيتات الصوديوم 
Sodium carbonate كربونات الصوديوم 
Active matter مادة فعالة 
Insoluble matter in water مادة غري ذوابة باملاء 
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 ١٠

 
 

 المراجع -١٣
 

 ١٩٩٢ لعام ٢٧٢  املواصفة القياسية السورية رقم -
 ١٩٩٢ لعام ١٨٥  املواصفة القياسية السورية رقم -

 كتاب 
ullmann's 
Encyclopedia of industrial chemistry  
volume A8 
pub: VCH 

 
 
 

  الجهات التي شاركت في إعداد المواصفة-١٤
 

 .  وزارة التموين و التجارة الداخلية-
 .  مركز االختبارات و األحباث الصناعية-
 .وحدة العمل املهين-كلية العلوم-  جامعة حلب-
 .  اجلمعية احلرفية لصناعة الصابون و املنظفات و املبيضات بدمشق-
 .   هيئة املواصفات و املقاييس العربية السورية-


